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Zelfeuthanasie: autonomie en de goede dood; 
kritiek

Govert den Hartogh

Review-artikel naar aanleiding van: Vink, Ton, Zelfeuthanasie: een zelfbezorg-
de goede dood onder eigen regie. Budel: Damon, 2013, 213 pp. € 18.90.

Het boek: leidend idee en achtergronden

Ton Vink heeft in dit boek een aantal artikelen gebundeld waarin hij commen-
taar levert op actuele ontwikkelingen op het terrein van het zelfgekozen levens-
einde. Hij bespreekt het burgerinitiatief Uit Vrije Wil dat aan ouderen die (zoals 
het heet) “hun leven voltooid achten” hulp bij levensbeëindiging beschikbaar 
wil stellen, en het wetsontwerp dat uit dit initiatief is voortgekomen, waarin die 
hulp wordt toevertrouwd aan een nieuwe klasse van gecertificeerde stervens-
hulpverleners. Hij gaat in op de zogenaamde Levenseindekliniek waarmee de 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE is begonnen: 
geen kliniek maar een verzameling van, per juni 2013, 30 ambulante teams 
van een arts en een verpleegkundige, die bereid zijn euthanasie of hulp bij 
zelfdoding te verlenen aan patiënten die bij hun eigen behandelend arts nul op 
het rekest hebben gekregen, voorzover die teams daarbij althans denken aan 
de wettelijke zorgvuldigheidseisen te kunnen voldoen. Hij besteedt aandacht 
aan de toenemende mate waarin informatie over zorgvuldig en humaan uitge-
voerde zelfdoding in het publieke domein beschikbaar komt, in het bijzonder 
door het werk van Boudewijn Chabot. Hij vraagt zich af of het juridisch en 
vooral moreel acceptabel is als artsen ingaan op een euthanasieverzoek dat 
neergelegd is in een schriftelijke wilsverklaring, ook als de persoon die het 
verzoek deed door een proces van voortgaande dementering niet meer in staat 
is dat verzoek te bevestigen en toe te lichten. Tenslotte gaat hij uitvoerig in op 
de vraag wat artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht, dat aanzetten tot en 
helpen bij zelfdoding verbiedt, precies wel en niet toestaat, en de vraag of het 
hele artikel niet beter geschrapt zou kunnen worden.
 Over al deze onderwerpen zegt hij verstandige dingen. Maar dat zou een 
uitvoerige bespreking in dit tijdschrift niet rechtvaardigen, ware het niet dat  
zijn commentaar over de hele linie gedragen wordt door een leidend idee: het 
is altijd te prefereren als iemand met een serieuze doodswens  die wens zelf ten 
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uitvoer legt. Pas als hij daar niet toe in staat is, kan hulp door anderen aan de 
orde komen.
 Dit is niet zomaar een vrijblijvend intellectueel standpunt. Ton Vink maakt 
zich, behalve als eindredacteur van dit tijdschrift, verdienstelijk als counselor 
van de Stichting de Einder. Deze stichting is destijds opgericht uit onvrede over 
de grenzen die het Nederlandse recht, toen nog rechtersrecht, met betrekking 
tot euthanasie en hulp bij zelfdoding trok. Uitgangspunt van de Stichting was 
dat iedereen met een vrijwillig en wilsbekwaam tot stand gekomen doodswens 
bij de uitvoering daarvan hulp van anderen moest kunnen krijgen. Daarvoor 
was het zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene voldoende rechtvaardiging. 
De hulpverlener hoefde geen arts te zijn en hoefde zeker niet na te gaan of 
het verzoek wel gedragen werd door de juiste motieven, zoals “uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden” dat op geen andere manier opgeheven kon worden. Deze 
kritiek op het ‘paternalistisch’ karakter van het euthanasierecht werd door de 
NVVE gedeeld. Maar nu dat euthanasierecht in feite zulke verdergaande ei-
sen wel stelde, ging De Einder een stap verder dan de NVVE om, in beginsel 
binnen de grenzen van de wet, uitvoering van een autonome doodswens toch 
mogelijk te maken: door de betrokkene te informeren over de bestaande mo-
gelijkheden om zijn wens zelfstandig te realiseren, zonder (verdere) hulp van 
anderen. Dat werd toen gezien als een noodoplossing; eigenlijk had men ver-
der willen gaan in de hulp. Dat blijkt ook uit het feit dat medewerkers van De 
Einder in het begin in feite nog wel eens verder gingen, en daarvoor dan ook 
tweemaal door de rechter op de vingers zijn getikt.
 Vanuit dit perspectief  kun je initiatieven als het burgerinitiatief en de Le-
venseindekliniek eigenlijk alleen maar toejuichen. Maar bij de Einder heeft 
zich een interessante ontwikkeling voorgedaan. Wat begon als een noodop-
lossing is uitgegroeid tot het te prefereren alternatief. In de meeste gevallen 
blijkt het helemaal niet nodig om hulp van anderen in te roepen. De Einder 
kan je een emailadres of telefoonnummer geven van een onderneming in het 
buitenland die je geëigende middelen voor zelfdoding levert, dezelfde mid-
delen die artsen ook gebruiken, en als je dat al niet bij Chabot gelezen had, 
kan De Einder je precies vertellen wat je moet doen om door gebruik van die 
middelen gegarandeerd te overlijden.1 Als je dat prefereert, en oud of ziek bent, 
kan De Einder je ook tot in de kleinste details uitleggen wat je moet doen om 
je leven op een humane manier te beëindigen door te stoppen met eten en 
drinken.2 Waarom zou je dan nog anderen met de uitvoering van je doodswens 

1 De geneesmiddelenwet 2007, art. 61-68, verbiedt het iedereen, met uitzondering van ge-
kwalificeerde artsen en apothekers, om anderen zulke middelen ter hand te stellen, maar 
niet om ze in ontvangst te nemen of in huis te hebben.

2 Vink lijkt zich aan te sluiten bij de gangbare opvatting dat dit geen zelfdoding is. De reden 
voor die opvatting zal wel zijn dat de dood in dit geval niet tot stand komt door handelen 
maar door nalaten te handelen. Maar als een moeder nalaat haar kind eten en drinken te 
geven doodt zij het.
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 belasten? In alle gevallen waarin “zelfeuthanasie”, zoals Vink dat in navolging 
van Chabot wenst te noemen, mogelijk is, kan “artseneuthanasie” dus ach-
terwege blijven. Ook de counselor van De Einder hoeft geen strafbare hulp te 
geven. Deze visie is, ongetwijfeld mede door Vinks toedoen, inmiddels binnen 
De Einder algemeen aanvaard. Het omslagpunt in het denken over deze zaken 
wordt symbolisch gemarkeerd door de vrijspraak door de Rechtbank Amster-
dam van Vink zelf in 2007. De organisatie neemt daarmee inmiddels  een heel 
ander standpunt in dan de NVVE.

Waarom die voorkeur voor eigen regie? 
Een goede dood is een zelfbezorgde

Waarom beschouwt Vink doe-het-zelf als de voorkeursoptie? De belangrijkste 
reden die hij daarvoor geeft, komt meteen in het eerste hoofdstuk aan de orde 
en keert als Leitmotiv telkens in het boek terug. Wat moeten we eigenlijk ver-
staan onder een ‘goede dood’? Over een aantal elementen daarvan is bijna 
iedereen het eens: een sterven in eigen vertrouwde omgeving, omringd door 
(enkele of vele) naasten, zonder ernstig lijden of omstandigheden waarvoor 
je je schaamt, verzoend met het onvermijdelijke einde. Maar Vink voegt daar 
een element aan toe: een goede dood is ook een dood die op het juiste moment 
komt, het moment dat de betrokkene zelf verkiest. Voorzover nodig houdt die 
regie ook in dat de dood een handje geholpen wordt om op het juiste moment 
te komen. Dat is het sterven dat je van een autonoom individu mag verwachten.
 Ik denk dat Vink hier een belangrijk onderscheid uit het oog verliest dat 
met name Joel Feinberg heel scherp heeft gemaakt, het onderscheid tussen 
zelfbeschikking als ideaal en als recht. Vink stelt vast dat eigen regie past bij 
een ideaal van autonomie. Waar de tegenstanders van onze ‘paternalistische’ 
euthanasiewet zich steeds op hebben beroepen is echter het zelfbeschikkings-
recht. De verwarring tussen ideaal en recht komt regelmatig voor bij de bespre-
king van de rol van de patiënt in de besluitvorming over zijn behandeling. Aan 
het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt is volledig voldaan als hij toegang 
heeft gehad tot alle voor zijn behandeling relevante informatie en met die be-
handeling heeft ingestemd. Ook als hij de informatie niet wenst te ontvangen 
en de beslissing geheel overlaat aan de arts. Hij heeft zijn zelfbeschikkings-
recht dan op een volstrekt heteronome manier uitgeoefend, maar het is precies 
zijn recht om dat te mogen doen. Als behandelaars daar geen genoegen mee 
nemen en eisen dat hij zelf autonoom beslist, tasten ze zijn recht aan. Dat is 
paternalisme uit naam van het ideaal van autonomie. ‘Dwing ze om autonoom 
te zijn.’
 Als iemand zelf de dood zoekt, mogen we wel vragen dat hij daartoe door 
een heldere en zorgvuldige afweging heeft besloten, anders zouden we mo-
gelijk een goede reden hebben om de uitvoering van dat besluit te verhinde-
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ren. Maar als we daarnaast ook een voorkeur uitspreken voor een zelfstandige 
uitvoering van die wens, beroepen we ons op een ideaal dat lang niet door 
iedereen gedeeld wordt. Zelfs niet als ideaal van autonomie. Volgens Feinberg 
bijvoorbeeld is onafhankelijkheid van anderen inderdaad een dimensie van au-
tonomie maar zeker niet de belangrijkste, en je kunt gemakkelijk te ver gaan 
in het benadrukken ervan. Inderdaad heeft de mate waarin sommige patiën-
ten hun afhankelijkheid van de zorg van anderen als ‘onwaardig’ beschouwen 
en daarom als een vorm van ondraaglijk lijden, iets pathologisch. Tot een vol-
wassen levensvisie hoort ook het besef dat ieder mens onder bepaalde om-
standigheden aangewezen kan zijn op de zorg van anderen, en dat daar niets 
beschamends aan is. Zelfs deze patiënten vinden het overigens gewoonlijk on-
problematisch om hun doodswens door een dokter te laten uitvoeren: relatief 
veel euthanasieverzoeken komen voort uit deze wens om niet afhankelijk te 
worden van de zorg van anderen. Daar schuilt een zekere inconsistentie in, 
daar heeft Vink gelijk in. Maar die komt dan voort uit die behoefte om alles 
zelf te doen, en bij het dwingende karakter daarvan kunnen om te beginnen 
vraagtekens worden geplaatst.  Die vraagtekens gelden ook de behoefte om 
de beslissing geheel op eigen kracht te nemen. No man is an island, en als je 
partner, je goede vrienden en zelfs je huisarts zich er medeverantwoordelijk 
voor voelen dat je over leven en dood de juiste beslissingen neemt, is daar niets 
mis mee. Zolang ze uiteindelijk maar bereid zijn ook jouw onjuiste beslissing te 
respecteren. 
 Bij andere patiënten ontbreekt die behoefte aan blijvende eigen regie ge-
heel. Zij geven er de voorkeur aan om weg te glijden in een eeuwige slaap 
waarin het leven op een van te voren niet bepaald moment ophoudt zonder 
dat zij daar enige weet van hebben. Als dat mocht zouden zij enige uren of 
dagen voor hun overlijden gesedeerd willen worden, ook als dat niet nodig is 
om ernstig lijden op te heffen. In feite wordt dit door alle richtlijnen betreffende 
zogenaamde ‘palliatieve’ sedatie verboden, met inbegrip van de richtlijn van 
de artsenorganisatie KNMG uit 2005 (herzien in 2009). Voorzover daarvoor een 
reden wordt gegeven is het dat je mensen hun vermogen om autonoom beslis-
singen te nemen niet mag ontnemen zonder dwingende reden, ook niet op hun 
verzoek. Hierover zijn zeer katholieke en zeer liberale auteurs het merkwaar-
dig genoeg eens. Ook dat is een vorm van autonomie-paternalisme.
 Over deze specifieke invulling van een goede dood spreekt Vink zich niet 
uit, hij beperkt zich immers tot de zelfgezochte goede dood. Maar als iemand 
die liever uit de handen van een ander ontvangt, is  evenmin in te zien waarom 
dat geen goede dood zou kunnen zijn. En zelfs al zou er iets op deze voorkeur 
aan te merken zijn is dat geen goede reden om de realisering van die voorkeur 
in de weg te staan.  Vinks conceptie van de goede dood geeft ons daarom geen 
goede reden om vraagtekens te zetten bij de komst van de levenseindekliniek 
of van stervenshulpverleners.
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Waarom die voorkeur voor eigen regie? Anderen niet belasten

Een tweede reden waarom eigen regie de voorkeursoptie vormt wordt door 
Vink in het boek slechts terloops genoemd, maar bij de presentatie van het boek 
in Nieuwspoort legde hij daarop de nadruk: uitvoering van een euthanasie of 
zelfs het verlenen van hulp bij zelfdoding is voor een ander, arts of niet, belas-
tend. Dat moet je die ander niet willen aandoen als je het ook zelf kunt doen.
 De aard van die belasting wordt door Vink niet nader omschreven. Als het 
alleen om een psychologische last gaat, zouden we het volgende tegen dit ar-
gument kunnen inbrengen. Niemand, ook een arts niet, hoeft op het verzoek in 
te gaan.  Maar waarom zouden we iemand anders niet mogen verzoeken iets 
belastends voor ons te doen als het die persoon volledig vrijstaat dat verzoek 
naast zich neer te leggen, omdat het te belastend is of om welke andere reden 
dan ook? Vragen staat vrij. Daar komt in het geval van de arts dan nog bij dat 
het tot zijn zelfgekozen vak behoort om handelingen te verrichten die een ze-
kere psychologische belasting met zich meebrengen, het veroorzaken van pijn 
bijvoorbeeld. Of denk aan een arts – het voorbeeld is van Andries van Dantzig – 
die om medische redenen de baarmoeder moet weghalen bij een overigens 
volledig gezonde jonge vrouw.
 Maar gaat het wel om een louter psychologische of ook om een morele be-
lasting? In het algemeen hebben artsen bij de uitvoering van euthanasie het 
gevoel dat zij een morele grens overschrijden, ook al is het om heel goede 
redenen. Daarom hebben zij, hoe dankbaar de patiënt en zijn familie ook zijn, 
daar toch vaak ambivalente gevoelens bij. 3 Dat geldt nog veel sterker voor de 
situatie die Vink bespreekt op het moment dat hij het argument dat je een ander 
niet onnodig mag belasten in zijn boek gebruikt: de uitvoering van een schrif-
telijke wilsverklaring van een inmiddels wilsonbekwaam geworden demente 
patiënt. “Gij zult niet doden” geldt met verdubbelde kracht voor iemand die op 
dat moment zijn doodswens niet meer kan onderschrijven. Er zijn daarom maar 
heel weinig artsen bereid om te overwegen op het verzoek dat in de wilsverkla-
ring is neergelegd in te gaan.
 Nu is het merkwaardige dat Vink met dit motief, de beschermwaardigheid van 
het leven ook als de betrokkene voor de dood heeft gekozen, helemaal niet uit de 
voeten kan. Het is voor hem niets anders dan een atavistische rest van christelijk 
denken, een religieus taboe dat aan art. 294 ten grondslag lag en ligt, maar waar-
voor in een maatschappelijke orde op basis van het zelfbeschikkingsrecht geen 
plaats zou moeten zijn.  Als de wetgever daar betekenis aan hecht maakt die zich 
schuldig aan wat Feinberg moralisme noemt: het verbieden van immoreel geacht 
gedrag waar niemand het slachtoffer van is. Dat hij er dan toch bezwaar tegen 

3 Helder beschreven door Donald van Tol in Agnes van der Heide e.a., Tweede Evaluatie Wet 
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Den Haag: ZonMw 2012, hfdst. 
7.
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heeft een demente patiënt op basis van zijn wilsverklaring te doden, motiveert 
hij daarmee dat de betrokkene geen “actuele doodswens” meer heeft. Natuurlijk 
niet, zou je zeggen, anders had hij die wilsverklaring destijds niet hoeven op te 
stellen. Als een wilsonbekwame demente patiënt geen doodswens meer heeft, is 
dat niet omdat hij weloverwogen tot andere gedachten is gekomen maar omdat 
hij de portéé van die verklaring niet meer kan begrijpen, en dat is normaal een 
goede reden om terug te vallen op zijn vooraf vastgelegde verklaring. Zou je ook 
een wilsverklaring als ‘niet actueel’ naast je neer kunnen leggen waarin betrok-
kene de bevoegdheid om zijn financiële belangen te behartigen uit handen geeft 
vanaf het moment dat hij dat zelf niet meer kan? Waarom voeren we eigenlijk de 
laatste wil van een overledene uit, die per definitie niet ‘actueel’ is? 
 Dat Vink aan de beschermwaardigheid van het leven als zodanig geen mo-
reel belang hecht, levert in zijn betoog dus een dubbele spanning op. Zonder 
die notie heeft het argument dat je een ander, in het bijzonder een arts, niet met 
de uitvoering van je doodswens mag belasten als je die ook zelf ter hand kunt 
nemen, weinig gewicht. En zonder die notie is ook niet in te zien waarom het 
problematisch zou zijn een euthanasie louter en alleen op basis van een schrif-
telijke wilsverklaring uit te voeren.
 Stel dat we bereid zijn het vrijwel universeel gedeelde morele besef dat 
er altijd iets bezwaarlijks aan is om iemand dood te maken, moreel serieus te 
nemen. Dat zou aan het argument dat je bij voorkeur je doodswens zelf moet 
realiseren en daarmee niet een ander moet belasten, inderdaad gewicht geven. 
Niet onder alle omstandigheden doorslaggevend gewicht. Als een arts een pa-
tiënt gedurende het hele beloop van zijn ziekte heeft begeleid, of het nu om 
kanker gaat of Alzheimer, ligt het in de rede dat die arts als sluitstuk van zijn 
zorg ook bereid is de verantwoordelijkheid te nemen voor de beëindiging van 
het lijden door beëindiging van het leven, als de patiënt en hij tot de slotsom 
komen dat er geen andere redelijke uitweg is. In dat proces kan de patiënt ook 
legitiem met een verzoek komen, ook als hij weet daarmee de arts in zekere 
mate moreel te belasten. Dat is dan toch een last die voortkomt uit een goede 
vervulling van zijn rol als arts. Het heeft iets kunstmatigs als de arts zich in dit 
afrondende stadium terugtrekt, zelfs als dat gebeurt zoals in Oregon: na het 
uitschrijven van het recept voor euthanatica. Anders dan Vink denk ik niet dat 
we op dit punt iets van Oregon zouden moeten willen leren.4

 Als een patiënt daarentegen een hulpverlener benadert met het primaire 
doel om hem de realisering van zijn doodswens toe te vertrouwen lijkt het me 
juist dat die patiënt zich eerst af moet afvragen of hij daarvoor wel hulp nodig 
heeft. Daarom stem ik uiteindelijk toch met Vinks kritiek op het burgerinitia-

4 En evenmin van Zwitserland. Bij zijn bespreking van het Zwitserse model ziet Vink over het 
hoofd dat Dignitas en Exit niet alleen aan de Zwitserse wet en aan hun eigen regels gebon-
den zijn, maar, omdat de middelen toch altijd door een arts verstrekt moeten worden, ook 
aan de eisen van de Akademie der medizinischen Wissenschaften, die sterk overeenkomen 
met de zorgvuldigheidseisen van de WTL.
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tief en de levenseindekliniek in.5 In het bijzonder deel ik zijn ergernis over de 
manier waarop UVW en NVVE steeds opnieuw, en vaak inconsistent, de doe-
het-zelf methoden in een kwaad daglicht proberen te stellen. Het zou buiten-
gewoon moeilijk zijn aan de juiste middelen te komen of die zonder langjarige 
medische opleiding correct te gebruiken. Het zou barbaars zijn om iemand aan 
uitdroging te laten doodgaan. Et cetera. Als de meeste patiënten op een fat-
soenlijke manier zichzelf kunnen redden, met uitzondering alleen van hen die 
verlamd zijn, of geestelijk en/of lichamelijk zo gesloopt dat ze de nodige ener-
gie niet meer kunnen opbrengen, zijn stervenshulpverleners geheel en ambu-
lante teams grotendeels overbodig. Om dat inzicht te bereiken hoeven we niet 
aan te voeren dat deze initiatieven afbreuk doen aan de waarde van autonomie.
 Hoe zit het nu met die wilsverklaring? Volgens Vink wordt daarmee een pro-
bleem op het bord van de arts gelegd dat toch eigenlijk alleen het probleem van 
de demente patiënt is. Die had immers kunnen voorkómen dat de arts voor de 
vraag komt te staan al of niet op het daarin neergelegde verzoek in te gaan. Hij 
had in een eerder stadium om hulp bij zelfdoding kunnen vragen, of als er toen 
nog geen sprake was van ondraaglijk lijden, zelf kunnen besluiten op te houden 
met eten en drinken, of via De Einder pillen kunnen regelen.  Dit argument 
heeft iets paradoxaals, zeker als een arts het gebruikt wanneer een patiënt met 
een wilsverklaring aankomt. Wat die arts dan eigenlijk tegen die patiënt zegt 
is dit: jouw leven is voor mij onaantastbaar, daarom moet jij zelf maar een paar 
extra maanden van dat onaantastbare leven opofferen, ook al zou het leven op 
zichzelf dan nog een zekere waarde voor je hebben. Toch denk ik dat dit in 
principe wel de beste weg is. Als een patiënt met zo’n schriftelijke verklaring 
bij de arts komt, zou die hem moeten uitleggen wat hij daar eigenlijk vraagt, 
en aangeven dat hij er ook voor kan kiezen om op tijd met of zonder hulp uit 
het leven te stappen. Alleen zal dat het dilemma niet altijd kunnen voorkomen. 
Zelfs als de diagnose op tijd bekend is en de patiënt in staat is de onaangename 
waarheid onder ogen te zien, zal hij geneigd zijn het moment van handelen uit 
te stellen, zolang het leven hem nog iets te bieden heeft. En de ontwikkeling van 
de dementie is onvoorspelbaar: de ene dag denk je dat het nog te vroeg is, en de 
volgende dag is het al te laat. Dan zit de arts alsnog met een dilemma. Moet hij 
dan met Bert Keizer zeggen: kans gehad en kans gemist? 
 Vink betwijfelt of de dood van de eerste demente mevrouw die op basis van 
haar schriftelijke wilsverklaring euthanasie kreeg wel als een goede dood kan 
worden beschouwd, nu ze buiten haar weten in slaap is gebracht en daarna met 
een injectie gedood. Nee, dat was niet een sterven dat ook maar in de buurt van 
enig ideaal van goed sterven komt. Maar het verloste haar wel van een leven 
dat niet alleen in strijd was met alles waar zij gedurende haar leven ooit waarde 

5 Het is het beleid van de levenseindekliniek eerst na te gaan of de arts die aanvankelijk wei-
gerde op het verzoek in te gaan daartoe niet alsnog bereid is. Als de arts voor zijn weigering 
geen goede reden had is het zeker zinvol dat dit gebeurt. Maar dit zouden artsen ook kunnen 
regelen door meer systematisch naar elkaar te verwijzen, zoals ze in ZO-Drenthe doen.
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aan had gehecht, maar dat ook nog eens (actueel!) een ernstig lijden met zich 
meebracht. In die zin was het voor haar wel degelijk een goede dood.
 Ik kan mij goed voorstellen dat het voor de meeste artsen onmogelijk is een 
euthanasie uit te voeren waaraan de betrokkene niet meer meewerkt. Maar ook 
die artsen zouden om te beginnen moeten erkennen dat het hier om een serieus 
dilemma gaat, en vervolgens elkaar de ruimte moeten gunnen een eigen keuze 
in dat dilemma te maken.6

 Dat het om een duivelse keuze gaat kunnen we echter alleen begrijpen als 
we erkennen dat het leven beschermwaardig blijft ook als het voor de betrok-
kene alle waarde heeft verloren. Als alleen de wil en het belang van de patiënt 
zouden tellen zou je de weifelende arts gewoon toe kunnen roepen: vooruit, 
even de tanden op elkaar.

De beschermwaardigheid van het leven

Vink laat duidelijk zien dat art. 294, het verbod tot aanzetten tot en hulp bij zelf-
doding, oorspronkelijk – we spreken dan over 1886 – voortkwam uit het ethos 
van de beschermwaardigheid van het leven. Dat geldt trouwens ook voor art. 
293, het verbod op het beëindigen van iemands leven op diens verzoek. Zoals 
de minister van Justitie, Modderman, het destijds in de Memorie van Toelich-
ting kernachtig formuleerde: “misdrijf tegen het leven blijft, aanslag tegen de 
persoon vervalt.”7 Wat moeten we nu nog met zulke in de zin van Feinberg 
moralistische artikelen in ons Wetboek van Strafrecht?
 Dat “aanzetten tot zelfdoding” strafbaar is zal niemand verbazen. Vink be-
schrijft wel levendig hoe dit alleen in het artikel is gekomen als een besmuikte 
manier om het zogenaamde Amerikaanse duel strafbaar te stellen zonder het 
te adverteren. Maar hij zal niet bedoelen dat het alleen daarom strafbaar is 
geworden, eerder dat het ook strafbaar zou zijn geweest als artikel 294 het niet 
noemde, op grond van andere delictomschrijvingen. Het is dan ook in alle ons 
omringende landen strafbaar, ook als hulp bij zelfdoding het niet is.8 
 Volgens Vink is het onlogisch om zelfdoding niet strafbaar te stellen maar 
hulp bij zelfdoding wel. Hij volgt daarin de ontwerpers van de Franse Code 
Pénal die om die reden hulp bij zelfdoding niet verboden. Maar dat heeft meer 
met het ideaal van een strikt deductieve opbouw van de wet te maken dat die 
ontwerpers voor ogen stond – als een principe geldt, geldt het zonder uitzon-
deringen – dan met logica.  In speciale gevallen kan er wel degelijk reden zijn 

6 Bert Keizer zet de eerste stap in de voorlopig laatste van zijn vele columns over dit onder-
werp, Medisch Contact 28 maart 2013, maar nog steeds niet de tweede.

7 Geciteerd uit een nog ongepubliceerd artikel van Henri Wijsbek.
8 In Frankrijk is curieus genoeg ook het geven van informatie over manieren van zelfdoding 

strafbaar, hoewel hulp het niet is. Daar zouden Chabot en Vink dus veroordeeld kunnen 
worden, maar Albert Heringa niet.
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een uitzondering te maken op de regel dat de ‘accessoire’ daad niet strafbaar 
kan zijn als de ‘principale’ het niet is. Dat het zinloos is een geslaagde zelfdo-
ding strafbaar te stellen is evident, daar volgt volstrekt niet uit dat hulp daarbij 
ook straffeloos zou moeten zijn. Hetzelfde geldt echter ook als een poging tot 
zelfdoding niet strafbaar is omdat het als uiting van een geestesziekte wordt be-
schouwd. De ‘helper’ kan er dan van verdacht worden misbruik te maken van 
de beklagenswaardige geestestoestand van de ‘geholpene’. Op die redenering 
is van alles aan te merken maar niet dat zij inconsistent is.
 Waarom hecht Vink er eigenlijk zoveel belang aan dat art. 294 vervalt of in 
elk geval in zijn uitleg opgerekt wordt? Het is duidelijk dat hij met de uitspraak 
van de Rechtbank Amsterdam in de zaak-Vink heel goed kan leven. Volgens 
de rechters is het volgende toegestaan: aanwezig zijn bij de zelfdoding, morele 
steun geven, algemene informatie verstrekken, onder meer over geëigende me-
thoden. Het is ook toegestaan een niet publiek beschikbaar adres op te geven 
waar de gewenste middelen verkrijgbaar zijn. Wat niet mag is het aanleveren 
van de middelen, het geven van specifieke instructies (“roer nu dat poeder goed 
door de pap”) en in het algemeen het voeren van regie.9 Vink kan daarmee zo 
goed leven omdat hij er immers een groot voorstander van is dat mensen de 
regie in eigen hand houden en anderen niet onnodig met de realisering van 
hun doodswens belasten.  Inconsistent is zijn streven om art. 294 dan toch op 
de helling te zetten daarom nog niet: ook handelingen waaraan eigenlijk geen 
behoefte bestaat of die je zelfs maar beter achterwege kunt laten moet de wetge-
ver niet nodeloos verbieden, en er zouden zich uitzonderlijke gevallen kunnen 
voordoen waarin iemand zichzelf niet kan redden en ook geen arts bereid vindt 
hem te helpen. Maar zo’n hoge prioriteit zou dit programmapunt voor Vink toch 
niet mogen hebben dat hij er een groot deel van zijn boek aan wijdt.
 Is de beschermwaardigheid van het leven inderdaad een achterhaald prin-
cipe? Ik zou er om te beginnen huiverig voor zijn om een beginsel dat zo wijd 
verbreid en zo diep geworteld is als dit, het paradigma van een door iedereen 
onmiddellijk ervaren morele remming, zomaar overboord te zetten. Als ethici 
daar geen goede zin aan kunnen geven hebben ze dat blijkbaar nog niet lang 
genoeg geprobeerd. En er zijn inderdaad wel wegen onvoldoende geëxplo-
reerd. Ik noem er twee. Beide argumentatievormen hebben gemeen dat zij het 
beroep op de beschermwaardigheid van het leven niet als een vorm van mora-
lisme begrijpen.10

9 Vink maakt er een heel punt van dat hier eigenlijk geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
helpen en niet-helpen, maar tussen verboden en toegelaten vormen van hulp. Dat lijkt me 
louter semantiek. Hoe meer je overigens informeren als helpen beschouwt, des te minder 
kun je volhouden dat de cliënt bij counseling de regie geheel in eigen handen houdt.

10 Elders heb ik onderzocht of een moralistische interpretatie nog te verdedigen valt. Zie Govert 
den Hartogh, “Gij zult niet doodslaan”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 
101 (2009), 164-195. Voor een fundamentele verdediging zie Arnold Burms & Herman de 
Dijn, De sacraliteit van leven en dood: voor een brede bioethiek. Kalmthout/Zoetermeer: 
Pelckmans/Klement 2011.
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 (1) “Misdrijf tegen de persoon vervalt”, aldus minister Modderman. Maar 
is dat eigenlijk wel zo? Zoals Vink noteert hangt dat er vanaf of we het Volenti-
beginsel onderschrijven: Volenti non fit iniuria, wie instemt wordt geen onrecht 
aangedaan. In de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens geldt dit principe niet voor de meest fundamentele en daarom als on-
vervreemdbaar beschouwde grondrechten: het recht op leven, op lichamelijke 
integriteit en op persoonlijke vrijheid. Daarin past dat de Nederlandse eutha-
nasiewet er niet mee volstaat, wil euthanasie of hulp bij zelfdoding straffeloos 
blijven, een vrijwillig en weloverwogen verzoek te eisen, maar daarnaast an-
dere eisen stelt, in het bijzonder uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat is pa-
ternalisme, inderdaad, maar alleen indirect paternalisme: het staat er niet aan 
in de weg dat je zelf je eigen besluiten over je eigen leven neemt en die naar 
vermogen uitvoert, alleen dat anderen je daarbij op jouw verzoek helpen. De 
fundamentele vraag hierbij is of de bezwaren die wij in het algemeen tegen 
paternalisme hebben ook voor indirect paternalisme gelden. Die vraag is in de 
ethiek tot nu toe nauwelijks gesteld. (En door de voorstanders van ‘vrijwillig 
leven’ in en buiten het Nederlandse parlement al helemaal niet.)
 Het zou een apart artikel vragen om daar dieper op in te gaan.11 Wat ik in elk 
geval zou willen bepleiten is dat iedereen die in zulke gevallen een ander bij 
de uitvoering van diens doodswens helpt, de morele plicht heeft zichzelf ervan 
te overtuigen dat hij daarmee iets goeds doet, of de wetgever hem daar nu toe 
verplicht of niet. “Hij wilde dat toch zelf?” is moreel gezien nooit een volledige 
rechtvaardiging, het kan ook een laakbare onverschilligheid met betrekking tot 
het lot van een ander maskeren. In een samenleving van autonome individuen 
kan iedereen aangesproken worden op de gevolgen van zijn eigen handelingen.
 (2) Zelfs als je indirect paternalisme ongerechtvaardigd acht, kun je aan 
de notie van de beschermwaardigheid van het leven nog een goede zin geven 
zonder in moralisme te vervallen. Zelfs Feinberg zou dat kunnen, hij geeft zelf 
het prototype van zo’n redenering als hij het absolute verbod op slavernij ver-
dedigt, zelfs als de betrokkene zelf bereid is zich in slavernij te begeven. Het 
is vaak moeilijk om vast te stellen in welke mate voldaan is aan de eis dat het 
verzoek om hulp vrijwillig en weloverwogen is. In Engeland was dit voor de 
leden van het House of Lords de voornaamste  reden om het wetsvoorstel van 
Lord Joffe tot legalisering (onder voorwaarden) van artsenhulp bij zelfdoding af 
te wijzen. Daarbij zijn de gevaren waarschijnlijk overdreven. Er werd vooral ge-
dacht aan familieleden die op de erfenis aasden, maar in Nederland komt 99% 
van de euthanasieverzoeken van mensen die binnen enkele dagen of hooguit 
weken zullen sterven, en zolang kan zelfs de meest ongeduldige erfgenaam 

11 Voor de uitsluiting van mensen onder de 70 van de toegang tot stervenshulp gebruikt zelfs 
het wetsvoorstel van UVW indirect paternalistische argumenten. Govert den Hartogh, “Als 
de dood een vriend wordt”, in: Jit Peters, Eugène Sutorius e.a. Uit Vrije Wil: Waardig sterven 
op hoge leeftijd. Amsterdam: Boom 2011, 102-3.
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nog wel wachten.12 Een in toenemende mate reëel gevaar is echter dat mantel-
zorgers er moeite mee hebben om de lasten van hun taak te dragen: dan zijn 
allerlei meer of minder subtiele, bewuste, onbewuste en half-bewuste vormen 
van manipulatie van de wensen van de verzorgde denkbaar. Uit het recent ver-
schenen tweede evaluatierapport van de euthanasiewet blijkt dat 29% van de 
artsen die ooit een euthanasieverzoek hebben ingewilligd wel eens signalen 
heeft waargenomen van een ontoelaatbare druk van de familie op de patiënt. 
Alleen al om die reden is een aanvullende eis als ‘ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden’ te rechtvaardigen.
 In deze opvatting is het leven dat beschermwaardig wordt geacht dus nog 
steeds het leven dat voor de levende mens zelf waarde heeft. Die waarde wordt 
indirect beschermd door anderen de bevoegdheid te ontzeggen die waarde af 
te wegen tegen andere waarden. Het is vooral deze reden waarom het nog 
steeds te verdedigen zou zijn om artsen en apothekers een exclusieve beschik-
kingsbevoegdheid te geven over dodelijke pharmaca, als dat monopolie nog 
afgedwongen kon worden.13 In elk geval is het door de NVVE toegejuichte plan 
van de zojuist opgerichte Coöperatie Laatste Wil om euthanatica bij de drogist 
verkrijgbaar te maken buitengewoon ondoordacht.
 Mijn vermoeden is dat hedendaagse rechters die over de beschermwaar-
digheid van het leven spreken zoiets bedoelen, ze kunnen hetzelfde ook, niet 
minder vaag, uitdrukken in termen van ‘algemeen belang’. Vink interpreteert 
dat allemaal als resten van negentiende-eeuws moralisme. 
 Overigens heb ik hiermee slechts één argument in de discussie over  de 
handhaving van artikel 294 nader ingevuld, het streven om ongewenste druk 
te voorkomen. Daarmee is die discussie alleen maar geopend en zeker niet 
beslecht. De eerste vervolgvraag zou zijn of strafbaarstelling wel een geschikt 
middel is om dit op zichzelf zinvolle doel te bereiken, zeker als een bijpassend 
vervolgingsbeleid uitblijft. En zou zo’n bijpassend vervolgingsbeleid niet een 
disproportionele inbreuk op de privé-sfeer betekenen? Hoe zit het eigenlijk met 
het gevaar van ongewenste druk in de landen die hulp bij zelfdoding niet straf-
baar stellen, of is daar niets over bekend? Zou afschaffen van het artikel niet 
evenzeer tot ondermijning van de huidige euthanasiepraktijk leiden als het 
UVW-wetsvoorstel, terwijl we over die praktijk toch wel redelijk tevreden kun-
nen zijn? Het wordt tijd dat we zulke meer pragmatische argumenten pro en 
contra in aanvulling op de principiële argumenten mee gaan wegen. 

12 Het zou wel de reden kunnen zijn waarom in Oregon, Washington en Montana de eis van 
een beperkte levensverwachting wordt gesteld, terwijl in die staten toch het zelfbeschik-
kingsrecht als de enige rechtvaardigende grond voor het toestaan van hulp bij zelfdoding 
geldt.

13 Dat dit inmiddels niet meer kan schijnt tot politici niet door te dringen. Dat is een van de 
redenen waarom zij nog steeds gevoelig zijn voor het argument dat uitbreiding van de 
grenzen van de euthanasiewet nodig is om inhumane zelfdodingen te voorkomen.
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De blaadjes omgedraaid: vragen aan De Einder

Wat Vink precies vindt van de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener 
komt niet goed uit de verf. De stelling waar hij zich op concentreert is dat, of 
je die verantwoordelijkheid nu breed of smal invult, iedere afhankelijkheid van 
een hulpverlener een aantasting van je autonomie is. Dat zou zelfs gelden voor 
de stervenshulpverleners van het UVW-wetsvoorstel die alleen maar toetsen of 
het verzoek om hulp bij zelfdoding vrijwillig en weloverwogen is.
 Maar dat zou toch alleen gelden voor die gevallen waarin de stervenshulp-
verlener ten onrechte oordeelt dat aan die eis –“vrijwillig en weloverwogen” 
– niet is voldaan. Als dat oordeel van de hulpverlener terecht is komt hij juist 
het bedreigde zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene te hulp. Om dezelfde 
reden zou het onjuist zijn iemand die een gedwongen of impulsieve zelfdoding 
verhindert van paternalisme te beschuldigen.14 Dwang en gebrekkige afweging 
tasten immers de competentie aan om een autonome beslissing te nemen. 
 Vink voert aan dat UVW daarnaast nog vindt dat de doodswens authentiek 
moet zijn, en in eerste instantie ook nog eiste dat die invoelbaar was.15 Zulke 
meer inhoudelijke eisen zouden toch weer neerkomen op een vorm van pa-
ternalisme. Maar ‘authentiek’ is een vaag begrip. Een minimale invulling zou 
kunnen zijn dat je beslissing authentiek is als je er volledig achter staat. En 
als je, je verplaatsend in het perspectief van een ander, volstrekt niet begrijpt 
waarom hij een eind aan zijn leven wil maken, kun je ook niet vaststellen dat 
dat besluit vrijwillig en weloverwogen tot stand is gekomen. Je hebt dan reden 
om ongewenste druk of onbewuste, althans onuitgesproken motieven te ver-
moeden. Ik denk daarom dat UVW met enig recht zou kunnen volhouden al-
leen formele en geen inhoudelijke eisen te stellen, althans aan senioren (70+). 
Alleen is de grens tussen formele en inhoudelijke eisen minder hard dan vaak 
wordt aangenomen. 16

 Hoe zit het op dit punt eigenlijk met de counselors van de Einder? Wat 
bij de beantwoording van deze vraag niet helpt is dat de praktijkgevallen die 
Vink beschrijft nogal eens van die rozige ideaalverhalen zijn: volstrekt soeve-
reine patiënt die alle elementen van Vinks ‘goede dood’ moeiteloos vormgeeft, 
navoelbare omstandigheden, interessante gesprekken bij een goed glas port. 

14 In Feinbergs termen is dat ‘soft paternalism’, maar hij zegt uitdrukkelijk dat soft paterna-
lisme eigenlijk geen paternalisme is.

15 Deze eis stond in de tekst van het door 117.000 personen ondertekende burgerinitiatief maar 
is later geschrapt en komt ook niet meer voor in het wetsvoorstel. Vink betoogt dat daarmee 
de rechtsgeldigheid aan het burgerinitiatief ontvalt. 

16 Zie H. Wijsbek, “Mijn broeders hoeder”, in: Frank Kortmann & Govert den Hartogh red., 
Weldoen op Contract: Ethiek en psychiatrie. Assen: van Gorcum 2000, 78-92; Govert den 
Hartogh, “Een variabele standaard van wilsbekwaamheid?” In: A.C. Hendriks, J.H. Hub-
ben, J. Legemaate, B. Sluijters red., Grondrechten in de Gezondheidszorg, Liber Amicorum 
voor prof. mr. J.K.M. Gevers. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum 2010, 113-122. UVW zal 
overigens met deze verdediging wel niet blij zijn.
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Het doet denken aan de verhalen die de huisschrijver van de NVVE ons altijd 
voorschotelt, die feilloos bij de lezer de reactie oproepen: ach wat erg toch dat 
die mevrouw dood wilde maar niet dood mocht. Zulke verhalen reken ik tot de 
categorie romantisering van de zelfgekozen dood. Zo bont maakt Vink het niet, 
maar fundamenteel problematische casuïstiek ontbreekt ook bij hem. Nooit le-
zen we eens over die vereenzaamde jongeman zonder enige sociale competen-
tie die al zijn dagen op zijn zolderkamer achter de computer doorbrengt en nu 
alleen maar pillen wil en zelfs met de counselor niet wil of kan praten over het 
waarom. Of over die anorexia patiënte die haar ziekte gebruikt als machtsmid-
del om een morele terreur over haar omgeving uit te oefenen en nu nog een 
laatste keer wil schitteren in de hoofdrol van het drama van haar leven. 
 Ik zal mijn vragen over de counselors van de Einder dan maar theoretisch 
formuleren. Als je het telefoonnummer van de onderneming die je de pento-
barbital moet leveren van een counselor moet krijgen, ben je daarvoor van die 
counselor afhankelijk, en dus niet meer volledig autonoom in Vinks zin.17 Dat 
die counselor niet moraliseert en zich zonder tegensputteren neerlegt bij jouw 
oordeel over de wenselijkheid van de dood doet daar niets aan af: de slaaf van 
een welwillend meester die bereid is zijn slaaf in alles tegemoet te komen is 
nog steeds een slaaf. Die counselor wil ook per se eerst een persoonlijk gesprek 
voeren, daar ontsnapt de cliënt dus alvast niet aan. Dat zou nodig zijn om het 
doel van de counseling te realiseren: de kwaliteit van de besluitvorming en 
eventueel de zorgvuldigheid van de uitvoering te bevorderen. Ik geloof het 
graag, maar ik kan me voorstellen dat een cliënt met een sociale fobie18 daar 
even zenuwachtig van wordt als de patiënt die om euthanasie vraagt soms is 
over de komst van de SCEN-consulent. Uit de film over Paul van Eerden herin-
ner ik me ook hoe Paul en zijn familie zich inspanden om het huiswerk te ma-
ken dat ze van Vink hadden opgekregen: zet de redenen voor je doodswens op 
een rijtje en leg precies uit waarom er volgens jou geen alternatieven zijn. Als 
ongeregenereerd (indirect) paternalist vond ik het heel geruststellend dat het 
zo ging. Maar in Vinks zelfbeeld als counselor die, anders dan UVW, “de regie 
geheel bij de cliënt laat”, past het toch niet helemaal.  
 Maar de belangrijkste vraag betreft situaties waarin twijfel ontstaat over de 
vrijwilligheid van de doodswens of de wilsbekwaamheid van de cliënt. Mijn 
indruk is dat dit probleem door De Einder gebagatelliseerd wordt. Wat doen de 
counselors uiteindelijk, laten we zeggen bij twijfel over de vrijwilligheid? Als ze 
in zo’n geval de cliënt aan het telefoonnummer helpen waar hij om vraagt lo-
pen ze de kans zich medeplichtig te maken aan de schending van zijn autono-

17 Bij de uitvoering van het besluit om te stoppen met eten en drinken is het van belang dat 
een arts toeziet op een adequate mondverzorging en bereid is de patiënt te sederen als die 
in een delier mocht geraken. De KNMG is bezig een richtlijn op te stellen voor de vervulling 
van deze professionele taak. Ook in dat geval blijft dus een zekere afhankelijkheid van de 
hulpverlener bestaan.

18 Zoals Carola in de casus die Vink beschrijft op pag.128-130.
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mie door  derden, misschien zelfs aan boos opzet. Dat risico lopen ze eigenlijk 
al als ze de vrijwilligheid onvoldoende toetsen. Geven ze het nummer niet, dan 
is de cliënt bij hen in precies dezelfde positie als bij de stervenshulpverleners 
van UVW.
 “Precies dezelfde positie”, zeker in de optiek van Vink voor wie alle vormen 
van afhankelijkheid even problematisch zijn. Een beetje autonoom zijn is in 
zijn ogen net zo onmogelijk als een beetje zwanger. Ik zie dat probleem niet: je 
kunt ieder ideaal in meerdere of mindere mate realiseren, dus ook het ideaal 
van de Autonome Mens, hoe je dat ook invult.19 
 Vink is in die opvatting ook niet consistent. Hij wil immers wel weer een 
principieel onderscheid aanbrengen tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding, 
terwijl ik daar alleen een klein symbolisch verschil zie. In beide gevallen is er 
immers  sprake van samenwerking tussen twee partners die allebei gedurende 
het gehele proces een essentiële rol vervullen. Als de arts tenslotte dan ook 
nog het infuus aanbrengt, wat doet het  er dan toe of de patiënt het kraantje 
opendraait of de arts, na een laatste bevestiging van zijn wens door de patiënt? 
Bij hulp bij zelfdoding op zijn Oregons of Zwitsers, waarbij de arts alleen een 
recept voor de middelen uitschrijft, is de rol van de arts echt geringer, en dat 
geldt voor UVW-stervenshulp evenzeer. Zo ver van Drion als Vink ons wil doen 
geloven staat dat niet af. Als je van de hulpverlener alleen een telefoonnummer 
of emailadres krijgt, is diens rol nog weer kleiner, maar nog altijd essentieel. 
 Mijn punt is: in al die gevallen heeft de hulpverlener een eigen verantwoor-
delijkheid.

Conclusie

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, of daarvandaan. Mijn praktische con-
clusies verschillen uiteindelijk niet sterk van die van Vink. Zelfdoding – om 
het beestje bij de naam te noemen en lelijke eufemismen te vermijden – kan 
op een humane manier uitgevoerd worden, en dat ligt binnen het bereik van 
de meeste mensen met een serieuze doodswens.  Er is dus geen automatische 
reden om voor de uitvoering van die wens een beroep te doen op professionele 
hulpverleners. Er moet integendeel een speciale reden zijn om dat wel te doen. 
 Voor die verdeling van de verantwoordelijkheid beroep ik me niet op een 
ideaal van autonomie dat niet voor iedereen geldig, laat staan bindend is. Wel 
accepteer ik het principe dat je anderen niet onnodig met de uitvoering van je 
doodswens moet belasten, maar ik vat die belasting op als het gevolg van een 
morele inhibitie die er met recht om vraagt ontzien te worden.

19 Het zelfbeschikkingsrecht kun je inderdaad alleen respecteren of schenden, al is niet iedere 
schending even ernstig.



34

 Ik zie in deze opvatting geen reden om veel aan de huidige euthanasieprak-
tijk te veranderen, alleen om de grenzen daarvan beter te bewaken. Als een 
arts en een patiënt aan het eind van een gezamenlijk bewandeld traject tot de 
slotsom komen dat het nu het beste is voor de patiënt om te mogen sterven, ligt 
het in de rede dat de arts daarvoor medeverantwoordelijkheid neemt, ook als de 
patiënt in theorie nog geheel zichzelf zou kunnen helpen. Essentieel is dan wel 
dat die arts er ook zelf van overtuigd is dat dit de beste weg is, dus niet alleen 
maar een uitvoerder is van de wil van de patiënt.
 Om hun eigen verantwoordelijkheid voor hun beslissingen met betrekking 
tot hun eigen leven zo goed mogelijk te kunnen nemen is het nodig dat mensen 
over alle relevante informatie kunnen beschikken. De toegang tot non-directie-
ve counseling zoals De Einder die aanbiedt is daarom van groot belang. Anders 
dan artsen die ingaan op een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding 
hoeven counselors het niet eens te zijn met de beslissing van hun cliënt zolang 
hij die zelf uitvoert. Maar het zelfbeschikkingsrecht stelt zijn eigen grenzen die 
zij wel degelijk moeten bewaken. Dat kan er toe leiden dat ook zij niet in kun-
nen gaan op het verzoek van hun cliënt. Dat is geen paternalisme, maar het 
tegendeel daarvan.
 Aan stervenshulpverleners en levenseindeklinieken bestaat daarentegen 
geen behoefte. Over artikel 294 moeten we het nog maar eens uitvoeriger heb-
ben. 

Over de auteur
Govert den Hartogh is emeritus hoogleraar ethiek aan de UvA. Hij was 12 jaar 
lid van een regionale toetsingscommissie en publiceert regelmatig over de 
ethiek van medische beslissingen aan het einde van het leven.
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Zelfeuthanasie: autonomie en de goede dood; 
repliek

Ton Vink

In Zelfeuthanasie p. 19 laat ik over de betekenis van een goede dood onder 
eigen regie weten: “Daar kun je over discussiëren. Graag zelfs…”. Tegen die 
achtergrond ben ik Govert den Hartogh zeer erkentelijk voor zijn uitgebreide 
bespreking en ik repliceer met genoegen. Ik doe dat aan de hand van een 
drietal thema’s die Den Hartogh aan de orde stelt. Daarbinnen komen enkele 
subthema’s kort aan bod. Die thema’s zijn: (1) de goede dood; (2) de bescherm-
waardigheid van het leven; (3) de non-directieve counseling. Tot de subthema’s 
behoren onder meer: wilsverklaring, paternalisme, zelfbeschikking, vrijwillig-
heid, art. 294 Sr, wilsbekwaamheid.
 Overigens blijkt uit de openingsparagraaf dat Den Hartogh de Werdegang 
van Stichting de Einder en de daarmee samenwerkende counselors opvallend 
goed heeft gevolgd. 
 Den Hartogh hoort tot de critici die weinig affiniteit met het begrip ‘zelf-
euthanasie’ hebben (DH 33). Hoewel het een louter taalkundige, misschien 
esthetische, kwestie lijkt, zit er voor mij meer achter. Een cliënt, over de 70, bij 
wie dementie is gediagnosticeerd, meldde zich dezer dagen samen met zijn 
partner in mijn praktijk. Hij had Zelfeuthanasie gelezen en was nogal tevreden 
met het begrip ‘zelfeuthanasie’ als omschrijving van wat hem op niet al te lange 
termijn voor ogen stond. Zijn huisarts, met wie hij een uitstekende verhouding 
heeft, wil hij t.z.t. met zijn zelfgezochte dood niet belasten. Een heel bewuste 
keuze. Waarom mag nu alleen de levensbeëindiging die onder auspiciën van 
de arts plaatsvindt, taalkundig geassocieerd worden met een ‘goede dood’ en 
zou dit niet mogen wanneer de levensbeëindiging “onder eigen auspiciën” 
plaatsvindt? Een ‘goede dood’ is niet het exclusieve bezit van de Nederlandse 
arts of wetgever.
 Nadat Boudewijn Chabot met zijn dissertatie (2007) het begrip ‘auto-eu-
thanasie’ herintroduceerde, heb ik daar ‘zelfeuthanasie’ van gemaakt om deze 
zelfbezorgde goede dood onder eigen regie vervolgens als een alternatief náást 
de ‘artseneuthanasie’ te kunnen plaatsen. Ter wille van de lezer gaan daarom 
enkele definities uit Zelfeuthanasie vooraf:
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–  Artseneuthanasie is: “opzettelijke levensbeëindigend handelen door een 
ander dan de betrokkene, nl. een arts, op verzoek van de betrokkene, con-
form de eisen van de WTL1.”

–  Zelfeuthanasie is: “opzettelijk levensbeëindigend handelen, dóór de betrok-
kene zelf, áán de betrokkene zelf, na een heldere afweging besloten, op 
zorgvuldige wijze uitgevoerd”.

–  Zelfbeschikking betekent hier: “Het zelf verkrijgen en/of behouden van re-
gie én zeggenschap bij het op zorgvuldige wijze voorbereiden, besluiten en 
bewerken van het eigen levenseinde.”

De goede dood

Den Hartogh stelt dat in mijn opvatting een ‘goede dood’ altijd een zelfbe-
zorgde is. (DH 22/3) Maar zeg ik dat wel? Nee. Er is ook de goede dood zoals 
Schopenhauer die omschrijft (Z 22). Die is niet zelfbezorgd en komt op eigen 
initiatief (misschien is hij voor sommige van ons op dit moment z’n veters aan 
het strikken). Dat dit “gute und sanfte sterben” niet zelfbezorgd is, maakt het 
niet minder goed. Ook in mijn uiteenzetting. 
 Daarnáást onderscheid ik inderdaad de zelfgezochte goede dood, in twee 
varianten: de artseneuthanasie en de zelfeuthanasie. De eerste is zelfgezocht, 
maar niet zelfbezorgd en zelfbeschikt; de tweede is naast zelfgezocht óók zelf-
bezorgd en zelfbeschikt. 
 De kenmerken waarmee ik nu probeer te bepalen wanneer er van een zelf-
gezochte goede dood sprake is (Z 24/25) gelden voor zelfeuthanasie én art-
seneuthanasie, als varianten van een zelfgezochte goede dood. Alleen in het 
geval van zelfeuthanasie komen daar nog twee kenmerken bij, nl. het zelfbe-
zorgd en zelfbeschikt zijn.
 Bij artseneuthanasie is het de arts die de dood bezorgt, binnen de kaders 
van de WTL, direct (doden op verzoek, contra art. 293 Sr) of indirect (hulp bij 
zelfdoding, contra art. 294 Sr). En over het kunnen honoreren van een verzoek 
tot levensbeëindiging conform de WTL beschikt niet de patiënt, maar de arts. 
Zelfeuthanasie verschilt hier dus, op beide punten.
 Het is verre van mij om iemand een van deze wegen naar de dood voor 
te schrijven als de ideale. Voorzover er hier iets te kiezen valt, moet ieder zelf 
kiezen. En niet kiezen – je zelfbeschikkingsrecht op volstrekt heteronome wijze 
uitoefenen (DH 22); zelf beschikken om niet zelf te beschikken – is óók kiezen. 
Persoonlijk ga ik voor de goede dood, de eu thanatos, van Schopenhauer – niet 
zozeer sterven, maar op zeer hoge leeftijd na een goede maaltijd niet meer op-

1 WTL: Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en Hulp bij Zelfdoding. Nummers tus-
sen haakjes, voorafgegaan door DH, verwijzen naar de pagina van de bespreking door 
Den Hartogh in dit nummer van F&P. Nummers tussen haakjes, voorafgegaan door een Z, 
verwijzen naar de pagina in Zelfeuthanasie.  
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staan omdat blijkt dat je bent gestopt met leven – maar ik heb er een hard hoofd 
in.
 Wanneer ik nu bewust zelf zoek te sterven – dus niet ‘officieus’ wegglijden 
in een eeuwige slaap (DH 23) – en ik een goede dood wil sterven, dan kan ik 
in Nederland een van de twee wegen van artseneuthanasie of zelfeuthanasie 
bewandelen. In het ene geval bezorgt de arts – direct of indirect – de dood; 
in het andere geval doe ik dat zelf. In het ene geval beschikt de arts over het 
plaatsvinden van de goede dood; in het andere geval doe ik dat zelf.
 Verlies ik hier het onderscheid tussen zelfbeschikking als ideaal en als recht 
(DH 22) uit het oog? Dat is maar de vraag. Zelfbeschikking over het levens-
einde in de hier gehanteerde betekenis is geen bestaand en opeisbaar juridisch 
recht. En een in het eigen levensverhaal opgenomen ideaal is het alléén voor 
wie daar zelf voor kiest. In dat laatste geval – en ik reageer dan meteen aanvul-
lend op de begrijpelijke opmerking van Den Hartogh over mijn vergelijking 
met “een beetje zwanger” (DH 33) – vertegenwoordigt dat ideaal een morele 
waarde of norm die voor de persoon in kwestie absoluut geldt maar in onze 
werkelijkheid vermoedelijk nooit absoluut gerealiseerd wordt.
 Wie die keuze (waartoe niemand verplicht kan worden!) wil maken, kan 
dan het morele recht claimen of het morele ideaal nastreven om dat te mogen 
en kunnen doen, maar dán rijst de vraag of deze keuze niet ook een morele 
plicht c.q. verantwoordelijkheid met zich meebrengt (Z 141/2). Mijn antwoord 
op die vraag is ‘ja’. En dat antwoord brengt inderdaad een (voor wie zelf wil 
beschikken in mijn ogen logische) voorkeur voor zelfeuthanasie met zich mee. 

Den Hartogh wijst er terecht op (DH 24) dat een volgend motief – belast aller-
eerst jezelf, niet een ander – om voor zelfeuthanasie te opteren, pas laat in het 
boek aan bod komt (en daarom bij de presentatie werd benadrukt; de artikelen 
verschenen in de jaren 2009-2012). Moet je, als je zelf wilt beschikken en de 
keuze bestaat tussen artseneuthanasie en zelfeuthanasie – beide wegen voe-
rend naar een goede dood – niet uit verantwoordelijkheid voor een besluit van 
een dergelijk gewicht voor het tweede alternatief kiezen, en pas als dat niet 
mogelijk is, voor het eerste.2 
 Het dilemma achter het stellen van deze vraag, werd ten volle duidelijk 
aan de hand van een inmiddels ‘beruchte’ casus van artseneuthanasie bij ge-
vorderde dementie (DH 26; Z 133 e.v.). Bij deze artseneuthanasie speelde de 

2 Hiermee correspondeert in zekere zin het verschil tussen de indirecte en directe levensbe-
eindiging door de arts binnen de artseneuthanasie. Den Hartogh ziet hier alleen “een klein 
symbolisch verschil” (DH 18), net als J. Griffiths, H. Weyers & M. Adams in Euthanasia and 
Law in Europe: “It is generally accepted that the differences between euthanasia on the one 
hand and assisted suicide on the other, are ethically and legally minimal” (2008, p. 310). 
Euthanasie in de standaarddefinitie betekent dat de ene mens het leven van een ander mens 
op diens verzoek beëindigt; bij zelfdoding beëindigt iemand zijn eigen leven – eerder het 
feit dat daar een mate van hulp bij nodig is, lijkt mij ‘ethisch en juridisch’ misschien niet 
onbelangrijk maar wel ondergeschikt. Is het verschil dus niet veel méér dan ‘symbolisch’?
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wilsverklaring van de patiënt een hoofdrol. Deze casus, en een volgende ca-
sus van euthanasie bij een patiënte met gevorderde Huntington, maakten de 
wilsverklaring tot een ‘hot issue’. Op 6 maart j.l. kwam er een Kamerbrief van 
minister Schippers (VWS) en het debat is in zekere zin maar net begonnen3. 
Juridisch biedt de wilsverklaring zeker ruimte, al zal het interpreteren van de 
overeenkomstige toepassing van de zorgvuldigheidseisen menig arts hoofdbre-
kens bezorgen.
 Op het moment van het invullen van de wilsverklaring doet de beginnend 
demente patiënt geen verzoek om levensbeëindiging. De situatie is nog zoda-
nig dat de patiënt ervoor kiest te blijven leven. Maar hij/zij kijkt vooruit: als 
mijn geestelijke vermogens zus-en-zo in verval zijn geraakt, dan doe ik, niet 
meer wilsbekwaam om het verzoek mondeling te doen, middels deze schrifte-
lijk verklaring datzelfde verzoek om levensbeëindiging. Gegeven deze situatie 
zijn de zorgvuldigheidseisen dan van overeenkomstige toepassing. En de arts 
mag het zeggen. Nee, de arts moet het zeggen; de patiënt zwijgt namelijk. 
De bewuste zorgvuldigheidseisen, zes in getal, worden aan de arts gesteld en 
staan in de WTL vermeld in Artikel 2 onder 1. Zeker voor de zorgvuldigheidsei-
sen 1 t/m 4 liggen er hier grote problemen. (Dat zal ook wel de reden zijn 
waarom de NVVE ze maar gewoon schrapt.)
 In mijn ogen maakt Den Hartogh in dit verband een vreemde opmerking 
(dat is niet zijn gewoonte) over de situatie die dan kan ontstaan (DH 25): “Als 
een wilsonbekwame demente patiënt geen doodswens meer heeft, is dat niet 
omdat hij weloverwogen tot andere gedachten is gekomen maar omdat hij de 
portéé van die verklaring niet meer kan begrijpen, en dat is normaal een goede 
reden om terug te vallen op zijn vooraf vastgelegde verklaring.” Ik mag toch 
hopen dat wanneer een wilsonbekwame demente patiënt niet meer dood wil, er 
niemand langs komt om hem alsnog dood te maken omdat hij dat nu eenmaal 
vroeger heeft opgeschreven. Nogmaals: de dokter mag het oplossen! 
 Den Hartogh verdedigt de ‘beruchte’ levensbeëindiging bij gevorderde 
dementie. Ik wil hem daarin wel bijvallen, al zou ik niet, zoals hij (DH 27), 
besluiten dat “het voor haar wel degelijk een goede dood” was. Ik zou eerder 
concluderen dat het ‘voor haar’ goed is dat ze dood is. Want een goede dood 
was het niet, ook daar zijn we het over eens.
 In feite illustreren de problemen rond de wilsverklaring bij dementie hoe 
belangrijk de nieuwe ontwikkeling van zelfeuthanasie is. Dat geldt met name 
voor wie hier zelf wil kunnen beschikken. Voor wie die zelfbeschikking van 
minder uitgesproken belang is, of voor wie de omstandigheden die zelfbeschik-
king buiten bereik hebben geplaatst, is de mogelijkheid van artseneuthanasie 

3 De meest curieuze bijdrage komt van de NVVE die concludeert dat het in werking treden van 
de wilsverklaring betekent dat de eerste vier zorgvuldigheidseisen in de WTL gewoon niet 
van toepassing zijn! Ook de vijfde zorgvuldigheidseis verdwijnt daarmee. De arts moet alleen 
nog zijn patiënt zorgvuldig dood maken. (www.nvve.nl/nvve2/pagina.asp?pagkey=152620)
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een zeer waardevolle uitkomst, een uitkomst die zich inmiddels ruimschoots 
bewezen heeft, al sluit dat verder debat en verbetering zeker niet uit. 
 Dat debat wordt momenteel met overgave gevoerd waar het zwaar demen-
te patiënten betreft die in het verleden een wilsverklaring hebben ingevuld.4 
Daarbij wordt in de discussie aan artsen het verwijt gemaakt dat ze niet ‘dur-
ven’, geen ‘moed’ hebben, wanneer ze die wilsverklaring van hun inmiddels 
gevorderd demente patiënt niet willen of menen te kunnen honoreren. Maar 
als ik even dit taalgebruik handhaaf: wie mist hier ‘moed’?  En wie ‘durft’ er 
niet? Getuigt het van ‘durf ’ en ‘moed’ om een wilsverklaring in te vullen, op 
grond waarvan een ander jouw leven moet beëindigen als de geestelijke duis-
ternis compleet is? Of getuigt het van ‘durf ’ en ‘moed’ om, wetend dat die 
duisternis onderweg is, de verantwoordelijkheid voor die stap zelf te nemen? 
Met andere woorden: moet je met die keuze inderdaad niet allereerst jezelf 
belasten, en niet een ander? 

De beschermwaardigheid van het leven

Heb ik voor het bovenstaande een notie als de ‘beschermwaardigheid van het 
leven’ nodig? Ik meen van niet. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat die 
notie geen rol zou spelen. Den Hartogh gaat uitgebreid in op de algemene 
beschermwaardigheid van het menselijk leven en zegt onder meer dat ik daar-
mee “helemaal niet uit de voeten kan” (DH 24) en het beschouw als “een ach-
terhaald principe” (DH 28). Den Hartogh voelt er zelf niets voor dit principe 
“zomaar overboord te zetten”. Maar daar voel ik evenmin iets voor en ik doe 
dat ook niet5. 
 Waar ik wél bezwaar tegen maak is het gebruikmaken van de “algemene 
eerbied voor het menselijk leven”, de “algemene beschermwaardigheid van 
het menselijk leven”, of respect voor “het leven als gemeenschapswaarde”, en 
zo voort, om daar de waarde die het leven voor het individu dat dit leven leidt, 
aan ondergeschikt te maken. Want dát is de redenering die gehanteerd werd 
bij de introductie van art. 294 in ons Wetboek van Strafrecht (in 1886), en het 
is de redenering die nu nog gebruikt wordt om het artikel te handhaven en toe 
te passen. Nog in 2009 herhaalt de Rechtbank Almelo in de zaak tegen Gerard 
Schellekens (van de Stichting Vrijwillig Leven) “… dat de wetgever het respect 

4 Huisarts Jos van Bemmel presenteerde zijn standpunt hierover eerst in Medisch Contact no. 
14 (2013), later in de Volkskrant van 16 mei, en zorgde voor een verhit debat. Zelf reageerde 
ik in Medisch Contact no. 23 (2013).

5 Het is wél een gevoelig punt. Februari 2007 weigerde de KRO uitzending van een al op-
genomen discussie die ik in het programma Soeterbeeck voerde met verpleeghuispastor 
Marinus van den Berg. Als motief gaf de KRO dat “de absolute beschermwaardigheid van 
het leven, zoals de katholieke kerk die aanhangt, niet genoeg naar voren” kwam.
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voor het leven als gemeenschapswaarde van hogere betekenis oordeelt dan de 
betekenis die het leven voor het individu kent.”
 Het gaat daarbij niet om een individu dat al het andere leven wil opofferen 
aan zijn leven (après moi le déluge), nee, het gaat om een individu dat zelf 
over zijn/haar levenseinde wil beschikken, daarbij het andere leven, ook als 
‘gemeenschapswaarde’, volledig respecterend.
 Nog anders gezegd: het is dus niet zo dat ik, zoals Den Hartogh lijkt te sug-
gereren, één van deze twee waarden, i.c. het leven als gemeenschapswaarde, 
overboord zou willen zetten, om alleen met de waarde van het individuele leven 
verder te willen gaan. Het gaat mij om de verhouding tussen beide waarden (Z 
53, 55) en ik bestrijd dat de waarde van het leven van en voor een individu, 
ondergeschikt gemaakt mag worden aan het leven als gemeenschapswaarde.6 
Positief geformuleerd: het individu heeft het morele recht zelf de waarde die 
het leven voor hem heeft te beoordelen en daarnaar te handelen; dwang op 
grond van het leven als gemeenschapswaarde is daarbij uit den boze. Maar 
tegelijkertijd meen ik dat aan dat morele recht van het individu om hier zelf te 
beschikken een prijskaartje hangt: zelf beschikken doe je zelf (wat niet wil zeg-
gen in eenzaamheid!), en onder eigen verantwoordelijkheid. 
 Op het moment dat dat laatste niet meer mogelijk is – en dat is in een groot 
deel van de levenseindebesluiten het geval – dan zul je rekening moeten hou-
den met de (morele) rechten en waarden van anderen, individu en samenleving. 
En ja, ook met de algemene beschermwaardigheid van het menselijk leven.

Den Hartogh vraagt zich ook nog af waarom ik zo veel aandacht besteed aan 
artikel 294 Sr. Daar heeft hij een punt. Een biografisch excuus is dat wanneer de 
overheid besluit jou te vervolgen wegens overtreding van art. X Sr, je vervolgens 
een bovengemiddelde aandacht voor het betreffende artikel zult ontwikkelen. 
En soms kom je dan heel aardige kwesties tegen. Dat was ook hier het geval.7

 Inmiddels ben ik het met Den Hartogh eens (DH 28) dat het gebied van 
niet-strafbare hulp goede ruimte biedt aan de counselor om zijn cliënt de be-

6 Toen de Procureur-Generaal in het hoger beroep in de zaak Schellekens tot zijn strafeis 
kwam, las hij (tot mijn aangename verrassing) in zijn requisitoir: “Ook zonder de achter-
grond van die regel te kwalificeren als ‘juridisch moralisme’ (T. Vink, Filosofie & Praktijk, 
nr. 6. 2009) verdient het bijzondere spanningsveld dat beide vormen van waardering voor 
menselijk leven oproepen, in hoger beroep bij beantwoording van de moeilijke straftoeme-
tingsvraag opnieuw uitdrukkelijk de aandacht.” (Het Hof verdubbelde echter de strafeis in 
het vonnis!)

7 Overigens kwam ik ook uitgesproken nare dingen tegen. Een van de meest trieste casus heb 
ik, gedocumenteerd met officiële stukken en niet geanonimiseerd, op verzoek beschreven 
in een appendix bij mijn Wordt Vervolgd. Zelfbeschikking onder druk. Budel: Damon, 2008, 
pp. 206-233. Voor haar vervolging, die uitmondde in de dood van de verdachte, nam de 
betrokken Officier van Justitie zekerheidshalve haar toevlucht tot de volgende artikelen uit 
het Wetboek van Strafrecht: 287, 289, 293, 294, 300, 301, 302, 303, 304 en 450. Na volledig 
vrijgesproken te zijn, beëindigde de ex-verdachte na ruim acht maanden onterechte hechte-
nis haar leven. Schadevergoeding werd postuum toegekend.
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geleiding te leveren die deze zoekt. Daar komt bij dat wanneer het artikel niet 
in het wetboek zou staan (waar ik op zichzelf niet rouwig om zou zijn), er uit-
eindelijk toch wel een stok gezocht en gevonden zou worden om, indien nodig, 
de hond mee te slaan. Dan valt te denken aan alternatieven als: vervolging 
wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel; dood door schuld; nalaten 
van hulpverlening bij levensgevaar, en zo voort (vgl. noot 7). Bovendien is het 
opvallend dat de landen om ons heen die een dergelijke strafbaarstelling niet 
kennen (Duitsland, België, Frankrijk), zeker geen meer liberale praktijk ken-
nen dan sommige landen die zo’n strafbaarstelling wel kennen (Nederland, 
Zwitserland).
 Mocht echter het schrappen van art. 294 ertoe bijdragen dat zelfeuthanasie 
niet meer wordt beschouwd als een niet-natuurlijke dood, dan zou dat voor 
nabestaanden pure winst zijn. Bewust versterven, bijvoorbeeld, wordt formeel 
niet beschouwd als een vorm van zelfdoding. Als dat wél zou gebeuren, zou 
dat voor betrokkenen een juridisch horrorscenario opleveren: het versterven 
duurt zo’n 10 tot 14 dagen. Daarna zou de arts dan, zoals nu nog steeds bij 
zelfdoding, een niet-natuurlijke dood moeten constateren en de schouwarts 
waarschuwen. Die waarschuwt op zijn beurt de (hulp)officier van justitie en die 
stuurt politie en recherche langs. En die zullen dan onderzoek moeten doen 
naar wat er in die periode van 10 tot 14 dagen door de aanwezige naasten en nu 
nabestaanden is bijgedragen aan het proces van bewust versterven, en in welke 
mate daar strafbare handelingen bij zaten, die de zelfdoding mogelijk en/of 
makkelijker hebben gemaakt. (Hier zit dus veel meer achter dan Den Hartogh 
zich lijkt te realiseren in zijn noot 2.)

Non-directieve counseling en (indirect) paternalisme

In het laatste deel van zijn bespreking (DH 31 e.v.) stelt Den Hartogh een aan-
tal vragen aan Stichting de Einder en de daarmee samenwerkende counselors. 
De begeleiding door die counselors is een vorm van non-directieve counseling8 
en is gericht op het creëren van zo groot mogelijke helderheid bij de cliënt in 
diens afwegingen en besluit. Welke kant dat besluit uiteindelijk uit zal vallen, 
is geheel aan de cliënt zelf. Voorts is die counseling gericht op het realiseren 
van zo groot mogelijke zorgvuldigheid wanneer dat besluit resulteert in feite-
lijke levensbeëindiging. 

8 Ook dat inzicht werd gewekt door mijn vervolging. Bij de voorbereiding van mijn verdedi-
ging stuitte ik op een interessant arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
inzake de non-directieve counseling door twee Ierse vrouwenorganisaties, werkzaam op het 
gebied van de abortusvoorlichting. De – voor de Ierse vrouwenorganisaties positieve, voor 
de staat Ierland negatieve – uitspraak van de Europese rechters leek wel geschreven voor 
de counselors van Stichting de Einder: European Court of Human Rights; Open Door and 
Dublin Well Woman v. Ireland –  14234/88;14235/88 [1992] ECHR 68 (29 October 1992). Zie 
mijn Wordt Vervolgd. Zelfbeschikking onder druk, pp. 103-110.
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 Strikt genomen is het dan ook onjuist om deze counseling te benoemen als 
“hulp bij zelfdoding”. Correcter is het om te spreken van “hulp bij zelfbeschik-
king” (nl. over het eigen levenseinde). Of die zelfbeschikking resulteert in le-
vensbeëindiging, is immers lang niet zeker. Sterker nog: in 80 tot 85% van de 
begeleidingen gebeurt dat niet. De cliënt verkiest dan, gesteund door de verkre-
gen informatie en soms door het bezit van de levensbeëindigende medicatie, zo 
lang mogelijk zo goed mogelijk verder te leven. En dat kunnen vele jaren zijn.
 Aan dit laatste knoop ik graag de opmerking vast dat, anders dan Den Har-
togh het voorstelt (DH 33), de counselor hiermee de enige is die het ideaal van 
Huib Drion concreet beschikbaar maakt. Want de kern van wat Drion beoogde 
was dat de oudere de naar hem genoemde ‘pil’ in zijn/haar nachtkastje had lig-
gen, om daardoor gerustgesteld zo lang mogelijk zo goed mogelijk verder te le-
ven. Geen enkele van de opties die Den Hartogh hier noemt (de WTL, Oregon, 
Zwitserland of Uit Vrije Wil9), doet dat – met als (zeer beperkte!) uitzondering 
Oregon. 

Hoe ‘paternalistisch’ is nu de begeleiding door zo’n counselor? Misschien is 
het goed allereerst het volgende te melden: alle informatie die de counselor 
voor zijn cliënt beschikbaar heeft, is dát, en niet méér dan dat: informatie. 
 De cliënt van de counselor moet wilsbekwaam en handelingsbekwaam zijn. 
Maar, vraagt Den Hartogh, hoe zit het dan met “situaties waarin twijfel ontstaat 
over de vrijwilligheid van de doodswens of de wilsbekwaamheid van de cliënt.” 
(DH 33). Welnu, zo lang je niet zegt dat iemand die zijn leven wil beëindigen 
eo ipso wilsonbekwaam is, zul je moeten erkennen dat iemand wilsbekwaam is, 
tot het tegendeel duidelijk blijkt.
 Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer een cliënt met een rechterlijke 
machtiging belt vanaf de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, 
de counselor de verbinding niet zal verbreken, maar zal uitleggen wat de be-
perkingen zijn die de situatie oplegt. De cliënt is – zo’n RM komt niet uit de 
lucht vallen – op dat moment kennelijk niet wilsbekwaam. Er is sprake van 
een gedwongen behandeling. De cliënt is evenmin handelingsbekwaam, dat 
wil zeggen niet in staat (want onvrij) om zelfstandig en onder eigen regie de 
noodzakelijke stappen te zetten. De counselor zal uitleggen dat áls de cliënt bij 
diens voornemen tot levensbeëindiging blijft, het noodzakelijk is dat zowel de 
wilsbekwaamheid als handelingsbekwaamheid herwonnen wordt. De aange-
boden behandeling is de snelste weg daarheen. Die behandeling kan daarbij 
tweeërlei uitkomst hebben: de wens tot levensbeëindiging blijft bestaan en dan 
kan de cliënt kiezen voor hernieuwd contact met de counselor; of die wens 
verdwijnt en de cliënt wordt geen cliënt meer.

9 Het plan van de NVVE-Coöperatie Laatste Wil noemt Den Hartogh terecht “buitengewoon 
ondoordacht” (DH 14). Daar komt bij dat het uitgangspunt waarmee de coöperatie haar 
oprichting motiveert en rechtvaardigt: “In Nederland is het nog steeds niet mogelijk een 
waardige zelfgekozen dood zélf te realiseren” simpelweg onjuist is. 
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 Op een andere manier staat de wilsbekwaamheid onder druk wanneer de-
mentie te ver gevorderd is en de cliënt het gesprek met de counselor niet meer 
betekenisvol kan voeren; de handelingsbekwaamheid staat onder druk wan-
neer iemand in serieuze mate verlamd is. Deze en andere individuele omstan-
digheden leveren beperkingen op die de counselor niet kan opheffen, maar 
niet op ‘paternalistische’ gronden.
 De counselor voert verder een ander gesprek – en vermoedelijk meer ge-
sprekken – met iemand van 28 dan met iemand van 82. Iemand van 28 die (kort 
gezegd) tegen een berg van pijn en leed in zijn bestaan aankijkt, kan ik voor-
houden dat als hij daar doorheen komt, er misschien nog 50 goede jaren komen. 
Maar ik kan hem weliswaar (‘zacht-paternalistisch’) stimuleren, maar nergens 
(‘hard-paternalistisch’) toe verplichten, wat die 50 jaar betreft! Iemand van 82 
kan ik zoiets natuurlijk niet eens voorhouden. Dit verschil is echter geen pater-
nalisme maar weer gevolg van het feit dat de counselor met een individu praat.
 Waarom lezen we niet over “die vereenzaamde jongeman zonder enige so-
ciale competentie die al zijn dagen op zijn zolderkamer achter de computer 
doorbrengt”? (DH 32). De cijfers uit de jaarverslagen van Stichting de Einder 
laten zien dat het aantal cliënten in de jaren 2010, 2011 en 2012 ónder de 20 
jaar 0 bedroeg. Maar hoe zit het met de cliënt die dan zegt dat hij “niet wil of 
kan praten over het waarom” en “alleen maar pillen wil”? Welnu, zo’n cliënt 
meldt zich af en toe. De counselor maakt daar gewoon een afspraak mee. En 
zodra deze cliënt doorheeft dat er (meestal voor het eerst!) zonder enig voor-
behoud en (voor)oordeel volstrekt open over letterlijk alles gesproken kan wor-
den, komt hij/zij doorgaans woorden te kort.
 
Den Hartogh ervaart de casuïstiek die ik presenteer als, zeg maar, “te rooskleu-
rig” (DH 31). Klopt dat? Zie in Zelfeuthanasie het verhaal van Carola (Z 128-
130) en Hans (Z 157-161). Zie ook de casus uit Wordt Vervolgd (noot 7) en een 
deel van de casuïstiek in mijn Zelf over het levenseinde beschikken. De praktijk 
bekeken (2008). Een goed gedocumenteerde casus is overigens die van Mimi 
de Kleine (aan haar wilsbekwaamheid werd door sommigen getwijfeld), die 
mij voor de Amsterdamse rechters bracht.10 Het levensverhaal dat deze mensen 
ertoe bracht hun leven te beëindigen kun je met de beste wil van de wereld niet 
‘rooskleurig’ noemen.
 Den Hartogh spreekt hier over “navoelbare omstandigheden” (DH 31), maar 
dat is voor de counselor geen criterium en er is/was nauwelijks sprake van bij Ca-
rola, noch bij Hans, noch bij Mimi de Kleine en vele anderen. Anderzijds: Jan-Ru 
(Z 138/9) nam inderdaad afscheid met een glas port; Paul van Eerde (Z 83) met 
een mooi glas wijn; met Anton (Z 30 e.v.) keek ik mijmerend uit over het rivier-
landschap. Ik kan en wil het drama niet groter maken dan het is. Het is goed te 

10 Opgenomen in mijn 294 Sr. Zedenverval en zedenverwildering in Nederland. Budel: Damon, 
2004, pp. 135-155. 
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bedenken dat wanneer iemand zijn zelfeuthanasie feitelijk voltrekt, het verdriet 
verwerkt is, de strijd gestreden, de keuze gemaakt, de aarzeling overwonnen.
 Als het om probleemsituaties gaat, staat het raadplegen van een counselor 
aan het eind van een traject waarop de cliënt, wat zijn probleem ook is, allerlei 
andere vormen van hulp, steun, begeleiding en behandeling beproefd heeft. 
Anders gezegd: de eerste reactie van iemand op een probleem dat hij of zij in 
zijn leven ontmoet, is niet “nou, dan maak ik er toch een eind aan”. 
 Ook de counselor – Den Hartogh wijst daar terecht op (DH 33) – heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de belangen van jonge kinderen in het 
geding zijn, is dat bijvoorbeeld zonneklaar; daar zal de counselor expliciet en 
met veel ‘gewicht’ op ingaan. Wie aan een gezin begint, begint aan een ver-
antwoordelijkheid die voorlopig geen eind kent. Het eigen leven raakt geheel 
verweven met dat van anderen, en zelfbeschikking betekent beschikken over 
het eigen leven, niet dat van anderen (bijv. kinderen). Maar dat alles is na-
tuurlijk geen garantie voor het uitblijven van ernstige bestaansproblematiek. 
Voor de counselor zijn dit ‘zware’ en verantwoordelijke gesprekken die zeker 
sporen achterlaten. Maar ze worden gevoerd, net als de andere gesprekken, op 
een non-directieve en niet-paternalistische basis, in openheid. In de casus van 
Hans was bijvoorbeeld sprake van drie kinderen in de pubertijd11. 
 De verantwoordelijkheid die een cliënt heeft, ten opzichte van zichzelf, zijn 
intieme omgeving, zijn bredere omgeving, komt in het gesprek met de coun-
selor uitgebreid aan bod. Als het even kan nemen intimi deel aan het gesprek. 
Maar iets afdwingen kan de counselor niet en wil de counselor ook niet, al kan 
dat zeker voor ongemak zorgen. Die situatie is niet zonder (morele) spanning, 
misschien is dat wel Den Hartoghs belangrijkste punt en ik onderschrijf dat 
zeker (inclusief de mogelijke rol van Feinbergs zacht-paternalisme, paternalis-
me dat overigens volgens diezelfde Feinberg eigenlijk geen paternalisme is12). 
Maar de informatie die de counselor heeft is geen ruil- laat staan pressiemiddel 
in het gesprek. Juist dát zorgt voor de ruimte die zo belangrijk is.

Er zijn, aldus Den Hartogh ten slotte “vele wegen die naar Rome leiden, of 
daarvandaan.” Als het gaat om de problematiek waarover we ons in deze dis-
cussie buigen, geef ik de voorkeur aan het laatste. Ook daar zullen we het wel 
over eens zijn.  

Over de auteur
Ton Vink is schrijver en praktijkvoerend filosoof (www.ninewells.nl). Hij werkt 
als counselor samen met Stichting de Einder. 

11 Zelf over het levenseinde beschikken. De praktijk bekeken. Budel: Damon, 2008, pp. 116-123.
12 Een beestje dat dus dringend om een fatsoenlijke naam verlegen zit. Eigenlijk is het de 

“eigen verantwoordelijkheid”, waar ook Den Hartogh (DH 33) naar verwijst (Vgl. Feinberg, 
J. Harm to self 1986, p. 12 e.v.).
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Zelfeuthanasie: autonomie en de goede dood; 
dupliek

Govert den Hartogh

Tot mijn genoegen blijken de standpunten van Vink en mij op verscheidene 
punten dichter bij elkaar te liggen dan ik in mijn bespreking van zijn boek ver-
onderstelde. Het zal de lezer niet interesseren hoe dat nu kwam: doordat Vink 
niet duidelijk genoeg was in zijn formuleringen of ik niet zorgvuldig genoeg 
in het lezen van zijn tekst (of allebei). En áls het een lezer interesseert kan hij 
het zelf uitzoeken.

Wij blijken het alsnog eens te zijn over de volgende punten.  
 (1) Wie zijn leven wil beëindigen kan er een legitieme voorkeur voor heb-
ben om het zelf te doen of het, binnen het kader van de zorgvuldigheidseisen 
van de WTL, door een arts te laten doen. Die voorkeur hangt onder meer af van 
de plaats die het ideaal van regie over eigen leven en dood in zijn persoonlijke 
waardenpatroon inneemt. Je moet daar dan wel consistent in zijn en een arts 
niet beschouwen als een willoze uitvoerder van je eigen beslissingen.
 (2) Wie het wil vermijden in een toestand van gevorderde dementie te komen 
moet er in beginsel zelf op tijd voor zorgen dat hij zijn leven beëindigt of laat 
beëindigen, zolang hij zelf nog in staat is om daarvoor verantwoordelijkheid te 
nemen. Maar als hij daarmee net te lang wacht, moet het niet uitgesloten zijn 
dat een arts hem op basis van een schriftelijke wilsverklaring alsnog helpt, als 
er tenminste ook sprake is van ondraaglijk lijden en aan de andere eisen van de 
WTL is voldaan in de mate waarin daar nog aan voldaan kan worden.1 
 Het moet dan wel gaan over demente patiënten die hun doodswens niet 
meer kunnen toelichten, of zich daarover niet langer duidelijk en consistent 
uitlaten. Het lijkt ook mij ondenkbaar een dodelijke injectie te geven aan een 
patiënt die expliciet aangeeft niet dood te willen, ook als hij zich zijn vroe-
gere opvattingen daarover, zoals die zijn neergelegd in zijn wilsverklaring, niet 
meer herinnert of niet kan uitleggen waarom hij daar afstand van neemt.2 

1 Alleen de eis dat de arts de patiënt heeft voorgelicht over zijn situatie en vooruitzichten kan 
niet van toepassing zijn als de patiënt die voorlichting niet kan begrijpen of meteen vergeet. 
Ondraaglijk lijden kan vastgesteld worden zonder dat de patiënt het zelf benoemt.

2 Ik licht dat toe in: ‘The Authority of Advance Directives’. In: Yvonne Denier, Chris Gastmans, 
Antoon Vandevelde eds. Justice, Luck and Responsibility in Health Care. Dordrecht: Springer, 
2013, 167-188, i.h.b. 181-2.



46

 (3) Ook een counselor van De Einder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, 
waaronder de verantwoordelijkheid om (nog) geen informatie te geven over het 
adres waar dodelijke middelen verkregen kunnen worden aan een cliënt wiens 
wilsbekwaamheid aan gerede twijfel onderhevig is.  Ook die cliënt kan daarom 
het ideaal van absolute regie over eigen leven en dood niet voor de volle 100% 
realiseren.

Ook met betrekking tot het centrale punt uit mijn commentaar liggen onze 
posities dichter bij elkaar dan ik dacht. We zijn beiden van mening dat een 
arts er eigenlijk alleen aan te pas  mag komen als de levensbeëindiging een 
uitvloeisel is van een al bestaande zorgrelatie. We hebben allebei bezwaar te-
gen hulpverleners die alleen op het toneel verschijnen om jouw doodswens te 
realiseren. We vinden namelijk dat je een ‘vreemde’ daarmee niet mag belasten 
als je het ook zelf kunt doen. Maar waarom mag dat niet? In mijn commentaar 
heb ik uitgelegd waarom het probleem niet kan zijn dat een dodende handeling 
voor artsen in het algemeen psychisch belastend is. Dat zou dan trouwens niet 
gelden voor artsen die het fluitend doen, terwijl ik met zulke artsen juist grote 
moeite zou hebben. In mijn opvatting is het namelijk een morele last die je op 
de schouders van de arts legt die je om assistentie vraagt. Voor die arts geldt 
in principe ook de norm ‘gij zult niet doden’,  waarop hij alleen om heel goede 
redenen een uitzondering mag maken. Het is alleen maar toe te juichen als 
artsen die norm internaliseren, omdat daarmee de veiligheid en het gevoel van 
veiligheid van alle andere leden van de samenleving beschermd wordt. 
 Wat is nu Vinks opvatting hierover? Eerlijk gezegd is me dat nog steeds 
niet helemaal duidelijk. Enerzijds lijkt hij dezelfde redenering te volgen als 
hij de norm van de beschermwaardigheid van het leven onderschrijft en daar-
uit afleidt dat iemand die zich alleen op zijn zelfbeschikkingsrecht beroept als 
rechtvaardiging voor zijn levensbeëindiging, die dan ook in eigen beheer moet 
nemen en houden. Maar anderzijds bekritiseert hij de uitspraak van de Recht-
bank Almelo als die het verbod op hulp bij zelfdoding (met uitzondering voor 
de arts die aan de zorgvuldigheidsvoorwaarden van de WTL voldoet) op grond 
van de beschermwaardigheid van het leven wil handhaven en toepassen. Ik 
snap gewoon niet hoe hij die beide standpunten met elkaar kan verenigen. 
Enfin, ik hoor dat het boek al aan een tweede druk toe is. (Gefeliciteerd, Ton.) 
Daarin moet hij dat nog maar eens haarfijn uitleggen.

Ook over enkele andere punten zijn we het nog niet geheel eens.
 (1) Zoals bij de bespreking van het vorige punt al bleek heb ik meer moeite 
dan Vink met het afschaffen van art. 294 WvS. Anderzijds zie ik ook wel dat 
het problematisch is om familie en vrienden met straffen te bedreigen als ze 
de vanzelfsprekende dingen doen die tot het laatst hun solidariteit uitdrukken 
met de persoon die haar leven beëindigt. Ook als die dreiging puur theoretisch 
blijft, omdat het OM in feite van vervolging afziet, zolang je er niet al te open-
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lijk naar solliciteert. Het zou mooi zijn als een heel slimme jurist op dit punt 
tussenoplossingen zou weten te bedenken.
 (2) Vink ziet een principieel verschil tussen wat hij artseneuthanasie noemt 
en doktershulp bij zelfdoding, ik niet.3

 (3) Artsen die begrijpen dat de door hen vastgestelde dood het gevolg is 
van stoppen met eten en drinken, vergissen zich, conceptueel en m.i. ook juri-
disch, als ze menen dat er geen sprake is van zelfdoding. De betrokkene voert 
doelbewust een beleid uit dat resulteert in het einde van zijn leven. Vink voert 
daartegen aan dat het maar gelukkig is dat die artsen zo denken: daardoor blijft 
ons allerlei ongewenst optreden van politie en justitie bespaard dat nu eenmaal 
onvermijdelijk uit de toekenning van het etiket “niet-natuurlijke dood” voort-
vloeit. Maar dat het welkome gevolgen heeft als mensen een bepaalde opinie 
hebben maakt die opinie nog niet juist.

Tenslotte zijn er nog punten waarover we nog niet uitgepraat zijn, ondanks al 
het geduld dat we al van de lezer gevraagd hebben. 
 (1) Het ideaal van persoonlijke autonomie is een edelsteen met veel facet-
ten. Soevereiniteit over je eigen leven is daar één van, naar niemand is ex-
clusief de auteur van zijn eigen levensverhaal. Hoe belangrijk is het om je 
afhankelijkheid van anderen te minimaliseren? Is het niet van groter belang 
dat de beslissingen die je al of niet samen met anderen neemt, passen bij de 
persoon die je bent en het leven dat je geleid hebt, en dat je je met die beslis-
singen, hoe ze ook tot stand kwamen, kunt identificeren?  
 Deze vragen behoren tot het domein van de persoonlijke ethiek. Het is niet-
temin van groot belang daarover gedachten te vormen en uit te wisselen, ook 
als hulpverleners en andere buitenstaanders onze opvattingen daarover ge-
woon maar te respecteren hebben.
 (2) Ik ben het met Vink eens dat je mensen voor wilsbekwaam moet houden 
tot het tegendeel blijkt. Maar hoe blijkt het tegendeel? Stel dat iemand zijn 
leven wil beëindigen terwijl zijn redenen om dat te willen voor anderen in het 
geheel niet navoelbaar zijn, ook als het hen niet schort aan empathie en levens-
wijsheid. Denk bijvoorbeeld aan iemand die het in alle opzichten goed gaat in 
het leven maar die op zijn 42e dood wil omdat Elvis Presley ook niet ouder is 
geworden. Zou dat niet op z’n minst reden moeten zijn voor twijfel en nader 
onderzoek?4

 (3) “Het is goed te bedenken dat wanneer iemand zijn zelfeuthanasie fei-
telijk voltrekt, het verdriet verwerkt is, de strijd gestreden, de keuze gemaakt, 
de aarzeling overwonnen.” (Vink, Repliek, pag. 43/4) Vaak wel, en dan mag 
het glas port best geheven en vermeld worden. Maar helaas zijn er ook geval-

3 John Griffiths staat op dit punt dichter bij Vink dan bij mij, zie: ‘Euthanasie versus Hulp bij 
Zelfdoding’, in: M. Adams, J. Griffiths, G. den Hartogh red. Euthanasie: Nieuwe knelpunten 
in een voortgezette discussie., Kampen: Uitgeverij Kok 2003, 133-149.

4 Zie de teksten genoemd in noot 16, p. 31.
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len waarin de keuze gemaakt werd terwijl de aarzeling niet overwonnen of het 
verdriet niet verwerkt was, of zelfs om daarmee de strijd voort te zetten. Ook 
bij een zorgvuldig, niet impulsief uitgevoerde zelfdoding kan niet alleen het 
proces, maar ook de uitkomst ons met gemengde gevoelens achterlaten. Niet 
elke zelfgezochte dood is een goede dood. 

Ton Vink

Zelfeuthanasie
Een zelfgekozen goede dood            
onder eigen regie

“Het boek leest als een samenhangend, geën-
gageerd en scherp pleidooi dat bovendien goed 
geïnformeerd is door de praktijk. Een aanrader 
dus voor wie bijgepraat wil worden en de eigen 
visie wil aanscherpen.”

Carlo Leget, in: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek jaargang 23, 
nr 2, 2013

“Vink schrijft polemisch, maar niet hatelijk of unfair. Zijn inzet voor 
zelfbeschikking is compromisloos, maar zijn toon is betrokken. Een 
gedreven boek van hoog niveau dat van de lezer veel vergt, maar er ook 
veel belangrijke inzichten voor teruggeeft.”
Prof. Mr. Dr. D.P. Engberts, in NDB Biblion, 15 mei 2013

“Bij de presentatie van het boek, woensdag in Den Haag, gaf Vink des-
gevraagd aan de term zelfeuthanasie eigenlijk geen goede te vinden. 
Vandaar de ondertitel, een omschrijving die de lading beter dekt. Dat 
hij het woord toch gebruikt, komt ook omdat het euthanasie die wordt 
toegepast door de arts duidelijk onderscheidt van euthanasie waarbij 
mensen omtrent het levenseinde zelf de regie in handen nemen en 
houden.”
Sytske van Aalsum, in Trouw, 25 januari 2013

Isbn 978 94 6036 070 1, 216 pp., e 18,90, Paperback
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij DAMON 

(verzendkosten worden in Nederland en België niet berekend)

Uitgeverij DAMON, Postbus 2014, 6020 AA Budel, info@damon.nl   www.damon.nl

advertentie

Tweede druk


