UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring
den Hartogh, G.
Publication date
2012
Document Version
Final published version
Published in
Nederlands Juristenblad

Link to publication
Citation for published version (APA):
den Hartogh, G. (2012). De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring. Nederlands
Juristenblad, 87(11), 734-739. [648].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:10 Jan 2023

Focus

648

De betekenis van
de schriftelijke
wilsverklaring
Govert den Hartogh1
Onlangs betoogde Klaas Rozemond in dit blad dat euthanasie bij dementerenden in een vroeg stadium wel
te rechtvaardigen kan zijn op grond van het zelfbeschikkingsrecht van deze personen maar niet in een
later stadium wanneer het actuele verlangen bij een demente patiënt niet meer aanwezig is of niet meer
kan worden vastgesteld. Rozemond heeft gelijk in zijn stelling dat de aanwezigheid van een schriftelijke
verklaring niet automatisch betekent dat we met levensbeëindiging op verzoek te maken hebben, zelfs niet
als dat verzoek niet uitdrukkelijk is ingetrokken zolang de patiënt wilsbekwaam was. Maar zijn verdergaande stelling dat het doden van een wilsonbekwaam geworden demente patiënt altijd moord is, houdt
volgens de auteur geen stand.

A

rt. 2.2 Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding (WTL 2002) staat het onder
voorwaarden toe om gevolg te geven aan een
euthanasieverzoek dat is neergelegd in een schriftelijke
verklaring. Onlangs heeft een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTC) naar dat artikel verwezen bij de
beoordeling van een euthanasie bij een demente patiënte
in een gevorderd stadium van dementie die niet meer in
staat werd geacht haar wil terzake te bepalen (zie kader).
Volgens de RTC had de huisarts in dit geval zorgvuldig gehandeld.2 In zijn artikel in NJB van 3 februari3
brengt Klaas Rozemond tegen dit oordeel enkele principiele bezwaren naar voren. Het belangrijkste bezwaar heeft
betrekking op de betekenis die aan de schriftelijke verklaring kan worden toegekend. 4 Het is te verwachten dat op
deze eerste melding er meerdere zullen volgen. Daarom is
het van groot belang dat over de status van de schriftelijke verklaring geen onduidelijkheid bestaat.

Vier op de vijf Nederlandse
huis artsen menen dat de wet
levens beëindigend handelen bij
een wilsonbekwaam geworden
patiënt categorisch verbiedt
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Het belang van art. 2.2 WTL
Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlandse huisartsen menen dat de wet levensbeëindigend handelen bij
een wilsonbekwaam geworden patiënt categorisch verbiedt.5 Essentieel is in hun ogen dat er in elk geval tot de
komst van de consulent met de patiënt over zijn doodsverlangen gecommuniceerd kan worden. De onderzoekers
die dit vaststelden, betwijfelden of die 80% een gebrek
aan wetskennis verweten kon worden.6
Tegen dit standpunt brengt de RTC in het oordeel
over deze casus in dat daarmee aan de bepaling over de
schriftelijke wilsverklaring in art. 2.2 WTL alle zin ontnomen zou worden.7 Als euthanasie alleen mogelijk is als
het verzoek daartoe in gesprekken met de uitvoerend arts
en de consulent mondeling is gedaan en toegelicht, zou
de schriftelijke verklaring ipso facto overbodig zijn. Het is
echter een grondregel van wetsuitleg dat je de wet als het
even kan moet begrijpen vanuit de veronderstelling dat
de wetgever wist wat hij deed.
Rozemond ondervangt dit tegenargument vernuftig
door art. 2.2 WTL te betrekken op situaties waarin de
patiënt die actuele doodswens nog wel heeft, maar niet
meer kan uiten. Het is niet te ontkennen dat zulke situaties zich bij hoge uitzondering inderdaad kunnen voordoen. Zelfs bij de ernstigste vormen van de neurologische aandoeningen waar Rozemond op wijst (het
zogenoemde locked-in syndrome of pseudocoma) blijft
het weliswaar mogelijk met de patiënt te communiceren,
bijvoorbeeld door hem ‘ja-nee’-vragen te stellen en af te
spreken dat een knippering met de ogen ‘ja’ betekent.
Maar het kan inderdaad zover komen dat zelfs dat niet
meer kan.8

In de praktijk heeft de wilsverklaring ook nog een
bescheiden betekenis bij de beoordeling van het weloverwogen karakter van het verzoek, als aanwijzing dat de patiënt
al eerder over euthanasie als mogelijke uitweg uit zijn lijden heeft nagedacht. Maar dat is niet de betekenis die art.
2.2 WTL aan de verklaring geeft, en die betekenis zou de verklaring ook hebben als art. 2.2 WTL in de wet ontbrak.

De interpretatie van art. 293 Sr
Rozemond leest art. 293 lid 1 Sr als volgt. Als de demente
patiënt op het ogenblik van de uitvoering geen actuele
doodswens meer heeft, is ieder dodend handelen, ook dat
van de dokter, geen euthanasie maar moord. Van het in
art. 293 Sr omschreven delict is immers alleen sprake als
iemand ‘opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt’. Als het verlangen verdwenen is, moet de levensbeëindiging dus anders
geclassiﬁceerd worden. Als het om een arts gaat die zijn
dodend handelen meldt, is de RTC dus niet bevoegd om
de zorgvuldigheid van dat handelen te beoordelen.

De feiten
De patiënte had in 2005, nadat de diagnose Alzheimer
was gesteld, in de verklaring aangegeven dat zij haar
leven beëindigd wilde zien op het ogenblik dat zij haar
kinderen niet meer zou herkennen en naar het verpleeghuis zou moeten. Zij had die verklaring daarna
regelmatig in gesprekken met haar huisarts en anderen
bevestigd, tot haar geestesvermogens na de zomer van
2010 plotseling zo achteruitgingen dat een redelijk
gesprek met haar over het onderwerp niet meer mogelijk was.
Op 3 februari 2012 publiceerde NRC Handelsblad een
reconstructie van de feiten door Antoinette Reerink die
op belangrijke punten afwijkt van wat de commissie te
horen had gekregen. Uitgaande van deze reconstructie
is het oordeel bekritiseerd door Keizer, Kimsma en Chabot en door Rozemond in NRC Handelsblad van 10
februari, vgl. ook de reacties van Widdershoven en
Berghmans en van mij in NRC Handelsblad van 17, resp.
18 februari. Voor de beoordeling van de casus zou de
precieze vaststelling van de feiten relevant kunnen zijn.
maar voor de wetsuitleg niet.

Rozemond lijkt over het hoofd
te zien dat de term ‘verlangen’ niet
gebruikt wordt in de betekenis van
‘wens of begeerte’
In deze interpretatie is de beslissende factor de actuele psychische toestand van de patiënt, diens verlangen.9
Rozemond lijkt daarbij echter over het hoofd te zien dat
de term ‘verlangen’ in dit artikel niet gebruikt wordt in de
betekenis van ‘wens of begeerte’. ‘Iets doen op iemands
verlangen’ is equivalent aan ‘het doen op zijn verzoek’, en
dat verzoek is geen psychische toestand maar een communicatieve handeling. In deze betekenis komt het begrip

verder niet voor in het Wetboek van Strafrecht (WvSr),
maar wel tientallen malen in het Burgerlijk Wetboek (BW),
bijvoorbeeld als gezegd wordt dat gegevens aan een koper
op zijn verlangen moeten worden verstrekt (boek 7, art. 6a
BW). Dat het niet om een psychische toestand gaat maakt
art. 293 Sr ten overvloede duidelijk door te spreken van
een uitdrukkelijk verlangen.
Maar daarmee is de kous niet af. De vraag kan vervolgens gesteld worden hoe we een verzoek precies moeten opvatten. Volgens één opvatting, kennelijk ook die van
Rozemond, beoogt het verzoek de psychische toestand
van de verzoekende persoon te openbaren. We zouden die
opvatting kunnen aanduiden als de wilsopenbaringsleer.
Volgens de autorisatieleer is het verzoek daarentegen een
communicatieve handeling die tot doel heeft de normatieve status van de persoon tot wie het gericht is te veranderen. Als het verzoek om gegevens is gedaan, moet de ver-
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koper die verstrekken, zelfs als hij uit andere bron weet
dat de koper daar niet in geïnteresseerd is. De wilsopenbaringsleer bestrijdt dat niet, maar verklaart het door erop
te wijzen dat deelnemers aan het maatschappelijke verkeer er in het algemeen op moeten kunnen vertrouwen
dat de verklaring van iemands wil correspondeert met die
wil. Alleen als het er echt op aankomt, bijvoorbeeld als
iemands leven in het geding is, moet nagegaan worden of
die assumptie (nog) klopt. Volgens de autorisatieleer echter schendt de persoon die de levensbeëindiging uitvoert
niet het recht van het slachtoffer, als deze daar onomsto-

Het verzoek wordt kennelijk door
middel van de verklaring gedaan,
en dus op het tijdstip dat de
verklaring wordt afgelegd
736
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telijk en onmiskenbaar om gevraagd heeft, alleen de eerbied die aan het leven als zodanig verschuldigd is. Als het
slachtoffer daar naderhand anders over gaat denken, is
het zijn eigen verantwoordelijkheid om dat verzoek even
onomstotelijk en onmiskenbaar te herroepen.
Dit is een complexe rechtsﬁlosoﬁsche en rechtsdogmatische kwestie en het zou te ver gaan die hier te bespreken.10 Dat hoeft ook niet, want in hun oordelen laten de
RTC’s zien dat ze het eens zijn met de opvatting dat de
enkele verklaring niet genoeg is. Zo benadrukt de RTC in
deze casus de voortdurende inspanningen die de patiënte
tussen 2003 en 2010 leverde om haar in de schriftelijke verklaring neergelegde wensen telkens opnieuw te bevestigen.11 Blijkbaar moet het aannemelijk zijn dat die verklaring met de wil van de patiënt blijft corresponderen.
Het uitdrukkelijk en ernstig verlangen van art. 293
Sr. bevat dus twee componenten: de communicatieve handeling van het verzoek én de psychische toestand van de
daarin uitgedrukte wens.12 Bij beide componenten blijven
echter vragen open. Bij de communicatieve handeling de
vraag wanneer die dan precies plaats moet vinden, bij de

daarin uitgedrukte wens tot hoe lang die moet blijven
bestaan. Om die vragen te beantwoorden zullen we lid 1
in samenhang met lid 2 moeten bekijken.

Wanneer wordt het verzoek gedaan?
Als een patiënt niet langer in staat is zijn wil te uiten, ontbreekt ook volgens de wilsopenbaringsleer een component van het uitdrukkelijk en ernstig verlangen, te weten
het verzoek. Als art. 2.2 WTL beoogt dan toch levensbeëindiging op verzoek mogelijk te maken, kan dat verzoek
alleen maar op een eerder moment zijn gedaan. Dit wordt
bevestigd doordat art. 2.2 WTL rept van een ‘schriftelijke
verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging’. Dat verzoek wordt kennelijk door middel van de verklaring gedaan, en dus op het tijdstip dat de verklaring
wordt afgelegd. Die verklaring is niet alleen maar een
indirecte aanwijzing voor het bestaan van een actueel verlangen op een later tijdstip. Het is dan ook correct als de
RTC in deze casus zegt dat de schriftelijke verklaring het
mondelinge verzoek van de patiënt ‘kan vervangen’.
Volgens de RTC is dat mogelijk als de patiënt ‘niet
meer in staat is om zijn wil te uiten maar (…) voordien wel
wilsbekwaam was’ (mijn cursivering). Dit woordje ‘wel’ ontbreekt in art. 2.2 WTL, maar daaruit kan men hoogstens
aﬂeiden dat een beroep op de schriftelijke verklaring ook
mogelijk is als de patiënt nog steeds wilsbekwaam is maar
niet meer in staat is zijn wil te uiten, niet dat het alleen
in dat geval mogelijk is.
Zulke formuleringen worden in dit oordeel niet voor
het eerst gebruikt. Al in het Jaarverslag 2004 van de RTC’s
kunnen we lezen dat de situatie zich kan voordoen ‘dat
een – voordien wilsbekwame – patiënt geen mondeling
verzoek (meer) kan doen omdat hij niet (langer) in staat is
zijn wil te uiten, bijvoorbeeld door het snelle verloop van
zijn ziekte’. Als hij dan voordien zijn verzoek tot levensbeeindiging in een schriftelijke verklaring heeft neergelegd,
kan de arts aan dit verzoek toch gevolg geven. ‘De schriftelijke wilsverklaring vervangt in een dergelijke situatie als
het ware het mondelinge verzoek.’13 In het Jaarverslag
2009 is een casus te vinden waarbij het ging om een patient die door verlamming en afasie geen verzoek meer kon
doen. In de beschrijving van het geval wordt niet aangegeven dat de patiënt niet langer in staat was tot een redelijke waardering van zijn belangen. Niettemin herhaalt de
RTC zelfs in dit oordeel ‘dat een ondertekende schriftelijke
wilsverklaring een mondeling verzoek (kan) vervangen
van een patiënt die niet meer in staat is om zijn wil te
uiten (…) maar die voordien wel wilsbekwaam was’.14
Ook de wetsgeschiedenis bevestigt deze interpretatie.
Rozemond verwijst alleen naar de eerste verklaringen die

de ministers hierover in het kamerdebat hebben afgelegd,
waarin zij zich aansloten bij de toen heersende opinie dat
dementie op zichzelf, afgezien van bijkomende aandoeningen, geen ondraaglijk lijden met zich mee kan brengen. Dan zou een beroep op art. 2.2 WTL niet baten omdat
aan een andere zorgvuldigheidseis niet voldaan kan zijn.

Zijn wens om te sterven is dan
niet herzien, maar verdampt.
Hij is niet van opvatting veranderd,
zijn opvatting is hem ontglipt
Maar in de loop van het debat hebben de ministers dat
standpunt verlaten, en bevestigd dat in een situatie van
gevorderde dementie aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan kan zijn. In die gevallen is het verzoek dat als vrijwillig en weloverwogen wordt beoordeeld in de schriftelijke
verklaring neergelegd. De ministers hebben er zelfs uitdrukkelijk op gewezen dat de opsteller van de schriftelijke
verklaring zich moet realiseren dat deze geldig blijft, ook
als hij de daarin vastgelegde wens verliest omdat hij niet
meer in staat is over de toekomst na te denken op de
manier die daarvoor nodig is. Het leek de ministers wenselijk dat de arts met wie de patiënt zijn verklaring
bespreekt hem deze implicatie van zijn verklaring zou
voorhouden.15

Tot wanneer moet de wil om te sterven
aanwezig zijn?
De zojuist gegeven interpretatie van art. 2.2 WTL is op
zichzelf niet in strijd met de opvatting dat het uitdrukkelijk en ernstig verlangen van art. 293 lid 1 Sr uit twee
componenten bestaat: het in de schriftelijke wilsverklaring neergelegde verzoek, en de blijvende wens van de
patiënt om zijn leven beëindigd te zien. De tweede component wordt alleen in die zin gespeciﬁceerd dat die wens
moet blijven bestaan zolang de patiënt in staat is tot een
redelijke waardering van zijn belangen.
Rozemond stelt een sterkere eis. Volgens hem ontbreekt het uitdrukkelijk en ernstig verlangen als de actuele wens om te sterven verdwijnt. Die wens kan echter op
twee manieren verdwijnen. Het eerste geval doet zich voor
als de patiënt er anders over is gaan denken. In de verkla-
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Het inzicht dat dodend handelen van de arts een
levens beëindiging op verzoek kan zijn, die kan worden
gerecht vaardigd, is slechts het begin van de ethische discussie
ring is bijvoorbeeld aangegeven dat hij wil sterven als hij
zijn kinderen niet meer herkent, maar als dat moment
bereikt is, geeft hij te kennen zijn leven te willen voortzetten. Hij heeft dan zijn wens herzien. Het tweede geval
doet zich voor als de patiënt niet meer in staat is een
standpunt in te nemen met betrekking tot de vraag of hij
wil leven of sterven. Zijn wens is dan niet herzien, maar
verdampt. Hij is niet van opvatting veranderd, zijn opvatting is hem ontglipt.
Over dit onderscheid bestaat in de literatuur veel
onduidelijkheid. Telkens leest men weer dat je bij demente patiënten het verschijnsel van response shift zou kunnen waarnemen dat ook bij andere ernstig zieken zo vaak
optreedt.16 Zo zal een kankerpatiënt als hij de fatale diagnose hoort, aangeven op welk moment tijdens de ontwikkeling van zijn ziekte hij liever wil sterven dan verder achteruitgaan, maar als dat moment aanbreekt zijn grenzen
verleggen. Hij herziet zijn wens. Maar van sommige patienten in een gevorderd stadium van dementie kun je niet
zeggen dat zij hun grenzen verleggen. Zij weten gewoonweg niet meer waar die grenzen liggen. In de ontwikkeling van de ziekte komt zelfs een moment waarop de patient niet meer begrijpt wat het betekent om dood te zijn,
evenmin als jonge kinderen dat begrijpen. Hun wens is
verdampt.
Ook in andere contexten is het onderscheid relevant.
Zo zal niemand betwisten dat als een patiënt de benodigde toestemming (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): BW, boek 7, art. 450) heeft gegeven
voor een medische behandeling, die toestemming zijn geldigheid behoudt als die patiënt vervolgens het bewustzijn
verliest. Die toestemming is dan immers niet ingetrokken.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als een patiënt in
een schriftelijke verklaring om euthanasie heeft gevraagd
als hij in een toestand van verlaagd bewustzijn mocht
geraken. Al vanaf 2000 hebben de RTC’s geoordeeld dat in
dat geval de euthanasie zorgvuldig kan zijn, mits er tekenen van lijden waarneembaar blijven, en deze opvatting is
ook neergelegd in de Richtlijn Euthanasie bij Verlaagd
Bewustzijn van de KNMG (2010).17
Wat volgt uit deze overwegingen voor de situatie van
gevorderde dementie? Als we afgaan op het feitenrelaas in
het oordeel van de RTC was de doodswens bij de patiënte
in deze casus tot op het laatst aanwezig. In het laatste
gesprek met de arts zou zij bijvoorbeeld gezegd hebben:
‘Ik wil dood, doe toch wat.’18 Het was daarom voor de commissie niet nodig om uit te leggen waarom het hier om
euthanasie ging en niet om moord, zoals Rozemond had
gewenst. Er was immers geen reden voor twijfel op dit
punt.
Stel echter dat de patiënte, nog steeds in een situatie
van zeer ernstig lijden, haar doodswens niet had bevestigd
maar ook niet ontkend, of die wens het ene ogenblik had
bevestigd maar het andere ontkend. Het lijkt me dat we
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dan in een situatie zijn beland waarin haar doodswens
niet is herzien maar alleen verdampt.

Hoe relevant is wilsbekwaamheid?
De formuleringen die ik hiervoor heb geciteerd uit het
kamerdebat en uit de oordelen van de RTC’s suggereren
dat het omslagpunt ligt op het ogenblik dat de patiënt
niet meer in staat is tot een redelijke waardering van
zijn belangen: daarvóór moet een actuele wil aanwezig
zijn, daarna geldt die als verdampt. Het is juist dat als
we willen beoordelen of het in de schriftelijke verklaring neergelegde verzoek weloverwogen is, we alleen
naar de psychische toestand van de patiënt kunnen kijken tot op het moment waarop hij zijn wilsbekwaamheid verliest. Maar daaruit volgt niet dat dit ook geldt
voor het antwoord op de vraag of hij een uitdrukkelijk
en ernstig verlangen in de zin van art 293 Sr had. De
uitdrukkingen ‘een uitdrukkelijk en ernstig verlangen’
en ‘een vrijwillig en weloverwogen verzoek’ zijn namelijk niet equivalent.
In het verleden is hierover wel eens verwarring ontstaan. Zo bevatte het modelverslag voor de meldend arts
vanaf 2002 een Nota bene bij art. 11 WTL waarin onder
meer het volgende stond: ‘Levensbeëindigend handelen
ten aanzien van patiënten wier (…) vermogen tot het uiten
van een weloverwogen verzoek gestoord geweest kan zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van een depressie of dementie (…)
behoort te worden gemeld volgens de procedure voor
gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek.’ Bij het
Ministerie van Justitie dachten ze blijkbaar dat alleen al
bij twijfel aan het vermogen om een weloverwogen verzoek te doen, het handelen van de arts niet als levensbeeindiging op verzoek kan worden opgevat. Die interpretatie leidt tot de eigenaardige consequentie dat de
toetsingscommissie, als zij eenmaal heeft vastgesteld dat
aan de in art. 2 lid 1a WTL gestelde zorgvuldigheidseis
niet is voldaan, niet tot het oordeel ‘onzorgvuldig’ moet
besluiten maar zichzelf onbevoegd moet verklaren.
Omdat in deze passage dus duidelijk een voorwaarde van
ontvankelijkheid met een eis van zorgvuldigheid werd
verward, is dat nota bene jarenlang door de toetsingscommissies aangevochten, tot het uiteindelijk in 2007 door de
Minister van Justitie in het nieuwe modelverslag van dat
jaar is geschrapt.19
Als we bij het uitdrukkelijk en ernstig verlangen van
art. 293 Sr de vraag stellen tot welk moment de psychische component daarvan aanwezig moet zijn, is het antwoord: ‘zolang de patiënt in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen’, daarom niet vanzelfsprekend.
Wanneer een wilsonbekwaam geworden patiënt op elke
suggestie van levensbeëindiging consistent afwijzend reageert, ben ik bijvoorbeeld persoonlijk geneigd te denken
dat we aan een beoordeling in termen van de zorgvuldigheidseisen inderdaad niet toekomen.

Rozemond heeft gelijk in zijn stelling dat de aanwezigheid van een schriftelijke verklaring niet automatisch
betekent dat we met levensbeëindiging op verzoek te
maken hebben, zelfs niet als dat verzoek niet uitdrukkelijk is ingetrokken zolang de patiënt wilsbekwaam was.
Maar zijn verdergaande stelling dat het doden van een
wilsonbekwaam geworden demente patiënt altijd moord
is houdt geen stand.

Coda
Euthanasie bij een patiënt in een gevorderd stadium van
dementie is een moreel uiterst delicaat onderwerp.20 Mensen die een schriftelijke verklaring opstellen geven daarmee aan dat zij het van essentieel belang vinden die aftakelingsfase in hun leven te vermijden, zelfs als dat niet
een fase van ernstig lijden zou blijken te zijn. Voor euthanasie op die grond geeft de WTL geen ruimte, het in de
verklaring neergelegde verzoek kan alleen voor vervulling
in aanmerking komen als er sprake is van ondraaglijk en
uitzichtloos lijden.
Het inzicht dat in dat geval dodend handelen van de
arts een levensbeëindiging op verzoek kan zijn, die met
een beroep op art. 293 lid 2 Sr kan worden gerechtvaardigd, is ook dan slechts het begin, niet het eind van de
ethische discussie. Behalve met een beroep op een vermeende verbodsnorm kan die discussie ook worden afgekapt met een beroep op het ‘belang’ van de demente patient die tegen zijn eigen verklaring beschermd zou
moeten worden, zodat hij tot het bittere einde kan blijven
lijden. In de mond van artsen zijn deze argumenten
schijnargumenten. Wat zij aan het licht onttrekken is de
elementaire emotionele weerstand die de gedachte bij
hen oproept een patiënt te doden die op dat moment niet
meer kan begrijpen of evalueren wat er met hem gebeurt.
We hebben het dan eigenlijk over het bekende conﬂict
van plichten, dat aan onze euthanasiewet ten grondslag
ligt, maar dan in een verhevigde vorm: de bescherming
van het leven tegenover het fundamentele belang van de
patiënt om te mogen sterven. Het is een verhevigde vorm,
omdat de met dat belang corresponderende wil van de
patiënt niet meer, of niet meer volledig aanwezig is.
Over dat dilemma zou de discussie moeten gaan.
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