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Focus648

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 verder-

gaande 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 Toetsingscommis-
sie 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 zorgvul-
dig gehandeld.2 In zijn artikel in NJB van 3 februari3 
brengt Klaas Rozemond tegen dit oordeel enkele principi-
ele bezwaren naar voren. Het belangrijkste bezwaar heeft 
betrekking op de betekenis die aan de schriftelijke verkla-
ring 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 schriftelij-
ke verklaring geen onduidelijkheid bestaat. 

Het belang van art. 2.2 WTL
Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlandse huis-
artsen menen dat de wet levensbeëindigend handelen bij 
een wilsonbekwaam geworden patiënt categorisch ver-
biedt.5 Essentieel is in hun ogen dat er in elk geval tot de 
komst van de consulent met de patiënt over zijn doods-
verlangen 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 ontno-
men 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 situa-
ties zich bij hoge uitzondering inderdaad kunnen voor-
doen. Zelfs bij de ernstigste vormen van de neurologi-
sche 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 

Vier op de vijf Nederlandse  
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1. Prof. dr. G.A. den Hartogh is emeritus 

hoogleraar ethiek aan de Universiteit van 

Amsterdam en was lid van een regionale 

toetsingscommissie euthanasie van 1998 tot 

2010. De auteur dankt Klaas Rozemond 

voor zijn nadere toelichtingen op zijn stand-

punt, literatuurverwijzingen etc.

Noten

2. http://www.euthanasiecommissie.nl/

oordelen_directory/2011/60_-_69_jaar_

jarige_vrouw;_2011;124347.pdf.

3. NJB 2012/288, afl. 5, p. 314.

4. Rozemonds tweede bezwaar is dat de 

RTC uit het enkele feit dat de ziekte van de 

patiënte onbehandelbaar was, zou hebben 

geconcludeerd dat er voor de situatie waar-

in zij zich bevond geen redelijke andere 

oplossing was (art. 2 lid 1d WTL). De com-

missie concludeert daaruit echter slechts dat 

haar lijden uitzichtloos was, wat op een 

andere zorgvuldigheidseis betrekking heeft 

(art. 2 lid 1a WTL).

5. Dit standpunt is eerder verdedigd door 

Delden, J.J.M., ‘The unfeasibility of requests 

for euthanasia in advance directives’, Jour-

nal of Medical Ethics 2004-30, p. 447-451; 

Hertogh, C.M.P.M., ‘The role of advance 

euthanasia directives as an aid to communi-

cation and shared decision-making in 

dementia’, Journal of Medical Ethics 2008-

35, p. 100-103. Hun argument was dat de 

ondraaglijkheid van het lijden (in een door 

hen aan de wetgever toegedichte techni-

sche betekenis van ‘ondraaglijkheid’) niet 

vastgesteld zou kunnen worden zonder 

communicatie met de patiënt. Daarnaast is 

wel naar voren gebracht dat art. 2.2 WTL 

verwachtingen wekte die niet konden wor-

den waargemaakt, bijv. J.K.M. Gevers, 

‘Zelfbeschikking rond het levenseinde’, Tijd-

schrift voor Gezondheidsrecht 2003-27, p. 

314-320, in aansluiting aan G.A. den Har-

togh, ‘Een wilsverklaring is niet genoeg’, 

Nederlands Juristenblad  1999-41, p. 1919-

1924.

6. J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. 

van de Vathorst e.a. Kennis en Opvattingen 

van Publiek en Professionals over Medische 

Besluitvorming en Behandeling rond het 

einde van het leven, Den Haag: ZONMw 

2011. Een vergelijkbare situatie doet zich 

voor bij zogenoemde voltooid-levengeval-

len. Ook hier denken nog steeds veel artsen 

dat hulp bij zelfdoding categorisch is uitge-

sloten, en ook de media papegaaien dat 

elkaar nog steeds na. Als men kennis neemt 

van de jurisprudentie van de RTC’s, denkt 

men dan dat deze de wet aan het ‘oprek-

ken’ zijn. Zie Govert den Hartogh, ‘Voltooid 

Leven: binnen of buiten het wettelijk 

kader?’, NJB 2011-86, p. 224-230.

7. Van Delden (zie voetnoot 5) erkent dat 

en concludeert dat de wet innerlijk tegen-

strijdig is. Dat inzicht had hem eerder tot de 

conclusie moeten brengen dat zijn uitleg 

niet deugt.

8. Zoals naar het schijnt in de casus van de 

verlamde en afatische patiënt uit 2009 (zie 

voetnoot 14). 

9. Zo ook J. Wöretshofer, ‘En zij komt er 

toch! Naar een wettelijke regeling voor 

euthanasie’, Tijdschrift voor Gezondheids-

recht 1999-10, p.  206-220.

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 ver-
pleeghuis 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 moge-
lijk 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 Cha-
bot 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.

In de praktijk heeft de wilsverklaring ook nog een 
bescheiden betekenis bij de beoordeling van het weloverwo-
gen karakter van het verzoek, als aanwijzing dat de patiënt 
al eerder over euthanasie als mogelijke uitweg uit zijn lij-
den heeft nagedacht. Maar dat is niet de betekenis die art. 
2.2 WTL aan de verklaring geeft, en die betekenis zou de ver-
klaring 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 uit-
drukkelijk en ernstig verlangen beëindigt’. Als het verlan-
gen 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.

In deze interpretatie is de beslissende factor de actu-
ele 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 com-
municatieve 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 ver-
volgens gesteld worden hoe we een verzoek precies moe-
ten 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 normatie-
ve status van de persoon tot wie het gericht is te verande-
ren. Als het verzoek om gegevens is gedaan, moet de ver-

Rozemond lijkt over het hoofd  

te zien dat de term ‘verlangen’ niet 

gebruikt wordt in de betekenis van 

‘wens of begeerte’
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koper die verstrekken, zelfs als hij uit andere bron weet 
dat de koper daar niet in geïnteresseerd is. De wilsopenba-
ringsleer bestrijdt dat niet, maar verklaart het door erop 
te wijzen dat deelnemers aan het maatschappelijke ver-
keer 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 ech-
ter schendt de persoon die de levensbeëindiging uitvoert 
niet het recht van het slachtoffer, als deze daar onomsto-

telijk en onmiskenbaar om gevraagd heeft, alleen de eer-
bied 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 rechtsdog-
matische kwestie en het zou te ver gaan die hier te bespre-
ken.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 ver-
klaring neergelegde wensen telkens opnieuw te bevesti-
gen.11 Blijkbaar moet het aannemelijk zijn dat die verkla-
ring met de wil van de patiënt blijft corresponderen. 

Het uitdrukkelijk en ernstig verlangen van art. 293 
Sr. bevat dus twee componenten: de communicatieve han-
deling 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 

Focus

Het verzoek wordt kennelijk door 

middel van de verklaring gedaan,  

en dus op het tijdstip dat de  

verklaring wordt afgelegd
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Zijn wens om te sterven is dan 

niet herzien, maar verdampt.  

Hij is niet van opvatting veranderd, 

zijn opvatting is hem ontglipt

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, ont-
breekt ook volgens de wilsopenbaringsleer een compo-
nent van het uitdrukkelijk en ernstig verlangen, te weten 
het verzoek. Als art. 2.2 WTL beoogt dan toch levensbeëin-
diging 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 levensbeëindi-
ging’. Dat verzoek wordt kennelijk door middel van de ver-
klaring 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 ver-
langen 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’ ont-
breekt 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 levensbe-
eindiging in een schriftelijke verklaring heeft neergelegd, 
kan de arts aan dit verzoek toch gevolg geven. ‘De schrifte-
lijke 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 pati-
ent die door verlamming en afasie geen verzoek meer kon 
doen. In de beschrijving van het geval wordt niet aangege-
ven dat de patiënt niet langer in staat was tot een redelij-
ke 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 aandoe-
ningen, geen ondraaglijk lijden met zich mee kan bren-
gen. Dan zou een beroep op art. 2.2 WTL niet baten omdat 
aan een andere zorgvuldigheidseis niet voldaan kan zijn.  

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 vol-
daan kan zijn. In die gevallen is het verzoek dat als vrijwil-
lig en weloverwogen wordt beoordeeld in de schriftelijke 
verklaring neergelegd. De ministers hebben er zelfs uit-
drukkelijk 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 wen-
selijk 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 uitdrukke-
lijk en ernstig verlangen van art. 293 lid 1 Sr uit twee 
componenten bestaat: het in de schriftelijke wilsverkla-
ring neergelegde verzoek, en de blijvende wens van de 
patiënt om zijn leven beëindigd te zien. De tweede com-
ponent 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 ont-
breekt het uitdrukkelijk en ernstig verlangen als de actue-
le 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-

10. Over de rechtsfilosofische aspecten: 

Alan Wertheimer, Consent to Sexual Relati-

ons, Cambridge: Cambridge University 

Press 2003); Peter Westen, The Logic of 

Consent: the diversity and deceptiveness of 

consent as a defence to criminal conduct, 

Aldershot: Ashgate Publishing Company 

2004); Govert den Hartogh, ‘Can Consent 

be Presumed?’, Journal of Applied Philo-

sophy 2011-28, p. 295-307.

11. Zo organiseerde zij jaarlijks een overleg 

met haar huisarts en een psycholoog om na 

te gaan of de in haar verklaring gestelde 

conditie al vervuld was.

12. Men zou die componenten kunnen 

herkennen in de termen ‘uitdrukkelijk’ en 

‘ernstig’, vgl. het commentaar op art. 293 

Sr, in: T.J. Noyon, G.E. Langemeyer, J. Rem-

melink, Het Wetboek van Strafrecht, 7e 

druk, voortgezet door J.W. Fokkens, A.J.M. 

Machielse, Gouda Quint, Deventer (losbla-

dig). Rozemond wijst mij daarnaast op een 

uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit 

2006, (LJN AZ2884). 

13. Jaarverslag 2004, p. 14. Zie voorts de 

Richtlijnen betreffende de Werkwijze, art. 1 

lid 1, in: Jaarverslag 2003, p. 50; Jaarverslag 

2006, p. 17; 2008, p. 8; 2009, p. 9; 2010, 

p. 11. Vgl. ook B.D. Onwuteaka-Philipsen, 

J.K.M. Gevers e.a., Evaluatie Wet Toetsing 

Levensbeëindiging Op Verzoek, Den Haag: 

2007, p. 74.

14. Jaarverslag 2009 , casus 3, p. 12-15. 

15. Kamerstukken II, 1999/00, 26 691, nr. 

6 pag. 93, zie Esther Pans, De normatieve 

grondslagen van het Nederlandse euthana-

sierecht, Nijmegen: 2006, p. 309. Dat de 

patiënt dit risico aanvaardt, staat dan ook in 

de model-euthanasieverklaring van de 

NVVE die meestal gebruikt wordt.
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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 voortzet-
ten. 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 opvat-
ting is hem ontglipt.

Over dit onderscheid bestaat in de literatuur veel 
onduidelijkheid. Telkens leest men weer dat je bij demen-
te patiënten het verschijnsel van response shift zou kun-
nen waarnemen dat ook bij andere ernstig zieken zo vaak 
optreedt.16 Zo zal een kankerpatiënt als hij de fatale diag-
nose hoort, aangeven op welk moment tijdens de ontwik-
keling van zijn ziekte hij liever wil sterven dan verder ach-
teruitgaan, maar als dat moment aanbreekt zijn grenzen 
verleggen. Hij herziet zijn wens. Maar van sommige pati-
enten in een gevorderd stadium van dementie kun je niet 
zeggen dat zij hun grenzen verleggen. Zij weten gewoon-
weg niet meer waar die grenzen liggen. In de ontwikke-
ling van de ziekte komt zelfs een moment waarop de pati-
ent 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 benodig-
de toestemming (Wet op de Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (WGBO): BW, boek 7, art. 450) heeft gegeven 
voor een medische behandeling, die toestemming zijn gel-
digheid 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 teke-
nen 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 com-
missie 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 

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 verkla-
ring neergelegde verzoek weloverwogen is, we alleen 
naar de psychische toestand van de patiënt kunnen kij-
ken tot op het moment waarop hij zijn wilsbekwaam-
heid 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 name-
lijk niet equivalent.

In het verleden is hierover wel eens verwarring ont-
staan. 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 ver-
zoek te doen, het handelen van de arts niet als levensbe-
eindiging op verzoek kan worden opgevat. Die interpreta-
tie 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 toetsingscom-
missies 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 psychi-
sche component daarvan aanwezig moet zijn, is het ant-
woord: ‘zolang de patiënt in staat is tot een redelijke waar-
dering van zijn belangen’, daarom niet vanzelfsprekend. 
Wanneer een wilsonbekwaam geworden patiënt op elke 
suggestie van levensbeëindiging consistent afwijzend rea-
geert, ben ik bijvoorbeeld persoonlijk geneigd te denken 
dat we aan een beoordeling in termen van de zorgvuldig-
heidseisen inderdaad niet toekomen.

Focus

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
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Rozemond heeft gelijk in zijn stelling dat de aanwe-
zigheid van een schriftelijke verklaring niet automatisch 
betekent dat we met levensbeëindiging op verzoek te 
maken hebben, zelfs niet als dat verzoek niet uitdrukke-
lijk 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 Men-
sen die een schriftelijke verklaring opstellen geven daar-
mee aan dat zij het van essentieel belang vinden die afta-
kelingsfase in hun leven te vermijden, zelfs als dat niet 
een fase van ernstig lijden zou blijken te zijn. Voor eutha-
nasie 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 gerechtvaar-
digd, is ook dan slechts het begin, niet het eind van de 
ethische discussie. Behalve met een beroep op een ver-
meende verbodsnorm kan die discussie ook worden afge-
kapt met een beroep op het ‘belang’ van de demente pati-
ent 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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