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De Gezondheidsraad over
het vaststellen van de dood
Govert den Hartogh1

De Wet op de Orgaandonatie eist dat de dood moet worden vastgesteld in overeenstemming met de stand van
de wetenschap voordat organen mogen worden uitgenomen. Maar is het dan echt de dood die wetenschap
pelijk wordt vastgesteld? Of is ‘de dood’ hier alleen maar een juridische fictie voor het moment waarop de
organen mogen worden uitgenomen? Het is onwenselijk voor een wet die zo’n sterk appèl doet op de burger
om een verantwoorde keuze over orgaandonatie te maken, om afhankelijk te zijn van een zo slecht begrepen
en zozeer betwiste doodsopvatting. Het zou eerlijker en wellicht effectiever zijn om te erkennen dat er
discussie mogelijk is over het wezen van de dood, en vervolgens als wetgever op transparante gronden in die
discussie een verdedigbare positie in te nemen die ook recht doet aan de zorgen die er in feite bestaan.

A

ls toestemming voor orgaandonatie is verleend
kan de dood van de potentiële donor op twee
manieren worden vastgesteld: met behulp van
neurologische of van circulatoire criteria. Neurologische
criteria hebben betrekking op de toestand van de hersenen, circulatoire op ademhaling en bloedsomloop. In 2015
heeft de Gezondheidsraad voor het toepassen van neurologische criteria een aangepast protocol en voor het toepassen van circulatoire criteria twee nieuwe protocollen
vastgesteld. Ook stelt de raad voor om de legitimiteit van
beide soorten criteria in de Wet op de Orgaandonatie
(WOD, 1996) vast te leggen.
De Raad zegt uit te gaan van de hersendoodconceptie van de dood die aan de WOD ten grondslag ligt. Begin
jaren negentig werd inderdaad bij alle patiënten van wie
mogelijk organen voor transplantatie zouden kunnen
worden uitgenomen vastgesteld dat hun hersenen volledig opgehouden waren te functioneren. Intussen wordt
echter bij een deel van de patiënten alleen vastgesteld
dat hun ademhaling en hun bloedsomloop gestopt zijn
en niet meer van zelf op gang zullen komen. Bij orgaandonatie wordt daarom onderscheid gemaakt tussen DBD
(Donation after Brain Death) en DCD (Donation after Circulatory Death). De vraag rijst dan of DCD wel verenigbaar is met de hersendoodconceptie. Ik zal laten zien dat
het advies van de Gezondheidsraad op deze vraag geen
duidelijk antwoord geeft. De raad hinkt op twee gedachten. Voor we de wet gaan wijzigen is het echter toch wel
nodig dat er over deze kwestie duidelijkheid komt. Dan is
het nodig dat we de definitie van de dood in de WOD
nog eens grondig heroverwegen, en vervolgens nagaan

hoe neurologische en circulatoire criteria zich tot de juiste definitie verhouden. Voor zo’n fundamentele herbezinning geeft de ontwikkeling van de internationale discussie over deze thematiek sinds de jaren negentig ook alle
aanleiding.

1. De conceptie van de dood in het advies van
de Gezondheidsraad
Volgens de WOD kunnen organen na het overlijden van
de donor alleen worden uitgenomen als de dood is vastgesteld ‘aan de hand van de volgens de laatste stand van
de wetenschap geldende methoden en criteria voor het
vaststellen van de hersendood’ (artikel 14 WOD). Over
die methoden en criteria stelt de Gezondheidsraad een
protocol op dat vervolgens wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Tot nu toe ging dat protocol
echter alleen over DBD, terwijl in 2016 312 van de 650
getransplanteerde postmortale organen afkomstig
waren van DCD-donoren.2 Al in 2004 heeft de toenmalige Minister van VWS dan ook aan de Gezondheidsraad
gevraagd om ook voor DCD – toen nog aangeduid als
Non Heart Beating donatie – een protocol op te stellen.
Hij hoopte dat in de loop van 2004 tegemoet te kunnen
zien.
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Het werd uiteindelijk 2015 dat de Raad met drie protocollen voor de dag kwam: één aan nieuwe inzichten aangepast protocol voor het vaststellen van de hersendood,
en twee gloednieuwe protocollen voor het vaststellen van
een verwachte en een onverwachte circulatoire dood.3 De
minister heeft inmiddels het Hersendoodprotocol conform het advies vastgesteld, maar op de beide andere protocollen en het voorstel tot wetswijziging is haar opvolger
nog steeds aan het studeren.
In de wet wordt de hersendood gedeﬁnieerd als ‘het
volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de
hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde
merg’. Zowel de Gezondheidsraad als de minister vatten
dit op als de fundamentele deﬁnitie van de dood die
aan de wettelijke bepalingen ten grondslag ligt. Expliciet deﬁnieert de wet echter alleen de hersendood, niet
de dood. Naar de letter gelezen staat er dus niet dat we
de dood moeten opvatten als hersendood, en merkwaardig genoeg staat dat ook niet uitdrukkelijk in de memorie van toelichting uit 1991. Daarin stelt de minister
alleen vast dat het bij orgaandonatie nodig is ademhaling en bloedsomloop kunstmatig in stand te houden,
en dat het dan onmogelijk wordt om de dood op de
gebruikelijke manier vast te stellen. De MvT lijkt de hersendoodconceptie van de dood echter wel te veronderstellen. Zo wordt opgemerkt dat na het vaststellen van
de hersendood de kunstmatige beademing met het oog
op de uitname van organen moet worden voortgezet, en
dat ‘het lichaam dan de uiterlijke kenmerken van een
levende vertoont’, maar kennelijk niet meer levend is.
Begin jaren negentig bestond over deze opvatting van
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de dood een aanzienlijke mate van consensus in de westerse landen.
Deze consensus is intussen geheel verdwenen. De
grote doorbraak was het werk van de Amerikaanse neuroloog Alan Shewmon. In een samenvattend artikel uit 2001
somde hij op welke biologische functies allemaal nog
weken of maanden kunnen doorgaan in een hersendood
maar kunstmatig beademd lichaam: regulering van de
lichaamstemperatuur, opname van voedsel, ontgifting,
ontlasting, genezing van wonden, afweerreacties bij infectie, groei, seksuele rijping, huilen, en zelfs het uitdragen
van een zwangerschap.4
Voor Shewmon waren dat niet alleen ‘de uiterlijke kenmerken van een levende’. Natuurlijk sluit de conceptie van
de dood als het onherstelbaar wegvallen van alle hersenfuncties niet uit dat er in een dood lichaam nog leven is op
het niveau van cellen, weefsels en organen. Anders zou
transplantatie onmogelijk zijn. (En daarom is ‘hartdood’
een onjuist begrip.) Een menselijk organisme kan echter
alleen als levend worden beschouwd als de functies van de
organen met elkaar geïntegreerd zijn tot een samenwerkend geheel. In 1991 was de algemene opvatting dat de hersenen deze integrerende rol vervulden.5 Shewmon liet echter zien dat de biologische functies op zijn lijst vaak
voorwaarden zijn voor de instandhouding van andere functies en dus coördinerende betekenis hebben. Integratie van
biologische functies, zo concludeerde het invloedrijke White
Paper van de President’s Council on Bioethics in 2008, ‘is an
emergent property of the whole organism, a property that
does not depend upon directions from any one part, but is
the product of the orchestration of multiple parts.’6

Shewmon zelf concludeerde uit zijn bevindingen
dat het wegvallen van de hersenfuncties niet de grens
tussen leven en dood bepaalt. Die grens is niet precies
aan te geven, omdat we geen gevalideerde maatlat hebben voor de integratie van biologische functies en al
helemaal geen idee hoe je op die maatlat het afkappunt
zou moeten bepalen. Eén essentiële coördinerende functie is volgens hem in elk geval de aanvoer van zuurstof
naar cellen en organen door de bloedsomloop. Het White
Paper daarentegen stelde voor het integratiecriterium
aan te vullen: van leven zou sprake zijn als het organisme zelf bij die integratie een essentiële aandrijvende rol
vervult. Daarom zou een menselijk organisme als levend
moeten gelden zolang het vermogen tot bewustzijn en
het vermogen tot spontane ademhaling niet deﬁnitief
verloren zijn gegaan. Op dit punt sluit het White Paper
zich aan bij de traditionele Engelse opvattingen van Bryan Jennett en Christopher Pallis.7 Het White Paper sluit
zich echter niet volledig bij de Engelse traditie aan. Volgens de Engelse opvatting weten we dat de beide essentiele vermogens, bewustzijn en spontane ademhaling, deﬁnitief zijn verdwenen als de hersenstam volledig
ophoudt te functioneren. Maar volgens het White Paper
moeten alle functies van de hersenen in hun geheel wegvallen, en daarom zou dat wegvallen nog steeds een geëigend criterium voor het vaststellen van de dood zijn.
In de inmiddels onoverzienbare literatuur over dit
onderwerp wordt de opvatting van Shewmon inmiddels
door de meerderheid van de auteurs gesteund, de Engelse
opvatting en die van het White Paper door een minderheid.8 Nog maar weinigen verdedigen de unieke coördinerende rol van de hersenen.9
Het merkwaardige van het advies van de Gezondheidsraad is dat aan deze hele discussie vrijwel volledig
wordt voorbijgegaan. Het advies spreekt, feitelijk dus
onjuist, van een ‘brede consensus dat het onderscheid tussen menselijk leven en dood anatomisch gelokaliseerd is
in de hersenen.’ Maar de volgende zin in het advies luidt
dan: ‘Anders geformuleerd: de dood van de mens uit zich
in een onomkeerbaar verlies van het vermogen tot
bewustzijn, gelijktijdig met een permanent verlies van het
vermogen zelfstandig en spontaan te ademen. (p. 41). Dat
is echter niet een andere formulering van dezelfde conceptie (hersendood), maar een andere conceptie: die van
het White Paper.10 Op dit essentiële punt laat het advies
ons dus zitten met de handen in het haar.

2. Fundamentele vragen
Hoe verhouden hersendood en circulatoire dood zich tot
elkaar? Het traditionele antwoord op die vraag kwamen
we al tegen: het onomkeerbaar wegvallen van alle hersenfuncties is het fundamentele criterium van de dood,
het stoppen en niet meer terugkeren van ademhaling en
bloedsomloop alleen een diagnostisch instrument om te
kunnen vaststellen dat aan dat fundamentele criterium
is voldaan.11 In de benadering van het White Paper lijkt
die volgorde echter te worden omgedraaid, ook al wordt
dat in het White Paper zelf (en in de Engelse traditie)
niet opgemerkt. Essentieel is immers het wegvallen, door
welke oorzaak dan ook, van de ademhaling en de bloedsomloop. Zeker, dat leidt altijd in korte tijd ook tot het

Hoe verhouden hersendood en
circulatoire dood zich tot
elkaar?
wegvallen van de hersenfuncties. Maar dat betekent dan
toch alleen dat hersendood een goed diagnostisch
instrument is om vast te stellen dat aan het fundamentele circulatoire criterium voldaan is. En zeker, essentieel
is ook het onomkeerbaar verlies van het vermogen tot
bewustzijn, en dat is een neurologisch criterium. Maar
het is niet identiek aan het verlies van alle hersenfuncties. Wat in die twee zojuist geciteerde zinnen uit het
advies van de Gezondheidsraad zo onduidelijk blijft is
dus wat nu de fundamentele en wat alleen maar diagnostische criteria zijn.
Als de hersendood, zoals gesuggereerd, echt fundamenteel was, zou je verwachten dat het causale verband
tussen hersendood en circulatoire dood op de traditionele
manier, dus in omgekeerde richting zou zijn gebruikt:
omdat het wegvallen van de ademhaling tot de teloorgang
van alle hersenfuncties leidt, kun je het eerste gebruiken
als een diagnostisch instrument om het tweede vast te
stellen. Van die redenering zijn in het advies wel sporen te
vinden. Als de spontane ademhaling ophoudt schrijft het
protocol voor om een ‘no touch’ periode van vijf minuten
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in acht te nemen voordat de dood kan worden vastgesteld
en de eerste stappen in de procedure van het verwijderen
van de organen mogen worden gezet, en een van de redenen die het advies daarvoor noemt is inderdaad dat in die
vijf minuten de schade aan de hersenen snel toeneemt. In
feite wordt echter aan een andere reden veel meer belang
gehecht: na vijf minuten staat voldoende vast dat er geen
spontaan herstel van ademhaling en bloedsomloop (autoresuscitatie) zal optreden. En het advies zegt zelfs uitdrukkelijk: ‘over de mogelijkheid om het exacte moment te
bepalen wanneer de dood intreedt bestaan verschillen
van inzicht. Zo is niet goed bekend hoe lang het precies
duurt voordat de hersenfuncties na de circulatiestilstand
volledig zijn uitgevallen’ (p. 76). In Duitsland is DCD-donatie dan ook verboden, omdat de artsen daar niet geloven
dat zelfs een veel langere no touch periode voldoende
waarborgen geeft voor het onherstelbaar verlies van alle
hersenfuncties.12 Omdat het advies zulke conclusies niet
eens bespreekt, lijkt het fundamentele criterium voor de
dood toch eerder te zijn dat de ademhaling niet meer
spontaan op gang zal komen.
Waarom is dat eigenlijk voldoende, waarom zou er
geen sprake meer van leven zijn als de ademhaling en
daarmee alle functies op de lijst van Shewmon door
mechanische ondersteuning voortgezet zouden worden?
Het is al signiﬁcant dat het advies hier een groot probleem ziet, dat kennelijk niet kan worden opgelost door
naar het causale verband met hersenschade te verwijzen.
Het is zelfs de enige kwestie betreffende de deﬁnitie van
de dood waaraan een aparte paragraaf (p. 46-47) is gewijd.
Ik noem dit signiﬁcant omdat het opnieuw suggereert dat
de hersendood eigenlijk niet het fundamentele criterium
is.
‘Onomkeerbaar’, zo valt in die bewuste paragraaf te
lezen, kan strikt of ruim worden opgevat, en in de ruime
opvatting is het synoniem aan ‘permanent’. Een biologische functie is permanent weggevallen als we die misschien wel zouden kunnen herstellen als we dat zouden
willen, maar we dat volstrekt niet van plan zijn. Als we de

Als dit de essentiële vitale functies
zijn, zijn we bij een andere conceptie
van de dood beland dan het volledig
en onomkeerbaar uitvallen van de
hersenfuncties

voor het leven beschouwen, het behoort tot de kernbetekenis van het begrip ‘dood’ dat het verlies daarvan onomkeerbaar moet zijn. ‘Onomkeerbaar’ is een proces echter
alleen als we het niet kunnen omkeren, niet als we dat
niet van plan zijn. Niemand is hopelijk van plan de
Goudse glazen in te gooien, maar daaruit volgt helaas
niet dat ze onbreekbaar zijn ‘in een ruime zin van het
woord’. Bij deze opvatting van onomkeerbaarheid is van
twee personen die zich in exact dezelfde fysiologische
conditie bevinden de een dood en de ander, bijvoorbeeld
een patiënt in een ziekenhuis in Japan of een orthodoxJoods ziekenhuis in New Jersey, niet. Dat is dan afhankelijk van de plannen van hun dokters. (Cartoon: de patiënt
opent zijn ogen en vraagt: dokter, ben ik al dood? Dokter:
absoluut, het is helemaal niet de bedoeling dat jij je
mond nog opendoet.)14
Al deze verbale gymnastiek is overigens onnodig,
omdat de Raad immers, met het White Paper, het vermogen tot bewustzijn, ondersteund of niet, en het vermogen
om zonder ondersteuning te ademen, als de voor het leven
essentiële functies beschouwt. En na vijf minuten no
touch mogen we aannemen dat, niet alleen de ademhaling permanent is gestopt, maar de spontane ademhaling
ook onomkeerbaar, in de gewone zin van het woord.
Maar daarmee zijn we terug op het punt waarmee
deze paragraaf begon: als dit de essentiële vitale functies
zijn, zijn we bij een andere conceptie van de dood beland
dan het volledig en onomkeerbaar uitvallen van de hersenfuncties. Aan de hersendoodconceptie van de dood
wordt in het advies voortdurend lippendienst bewezen,
maar de legitimiteit van de circulatoire criteria wordt
daaruit niet systematisch afgeleid. Vaak lijken die criteria
de eigenlijke fundamentele criteria te zijn. Dat leidt dan
tot het probleem dat die criteria niet naar onomkeerbare
processen lijken te verwijzen, zoals gezegd het enige probleem uit de hele discussie over het wezen van de dood
waar het advies aandacht aan besteedt. Die aandacht
levert overigens geen bevredigende oplossing van het probleem op, hoewel die voor de hand gelegen had.
Als we de circulatoire criteria gaan opnemen in de
wet, zou de status van die criteria in verhouding tot de
neurologische criteria beter doordacht moeten zijn. Al in
2003 stelde de Gezondheidsraad voor om de circulatoire
criteria een wettelijke status te geven. De Minister van
VWS vond dat toen niet nodig omdat de dood die met
behulp van deze criteria werd vastgesteld immers de hersendood was.15 Maar als de circulatoire criteria een meer
fundamentele betekenis hebben wordt het onontkoombaar hen een wettelijke status te geven. Om die noodzaak
te kunnen beoordelen is het onvermijdelijk om de hersendoodconceptie van de dood te heroverwegen.

3. Hersendood in de WOD
behandeling van de stervende patiënt hebben gestaakt,
hopen we alleen maar dat ademhaling en bloedsomloop
zo snel mogelijk ophouden, en als dat gebeurt hebben we
geen enkele reden om die functies mechanisch weer op
gang te brengen. Dan zouden we kunnen zeggen dat die
functies ‘onomkeerbaar’ zijn weggevallen in de ruime
betekenis van dat woord.13
Welke biologische functies we ook als essentieel
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Speciaal voor de wetgever gelden nog andere overwegingen die daarvoor pleiten. Een belangrijk uitgangspunt van
zowel de WOD als het advies van de Gezondheidsraad is
de Dead Donor Rule (DDR), de eis dat organen alleen
mogen worden uitgenomen bij overleden patiënten. Er is
zeker discussie over mogelijk of de DDR wel het fundamentele morele beginsel is dat velen er in zien. Veel mensen zullen er geen bezwaar tegen hebben dat hun organen
worden uitgenomen als ze het bewustzijn onomkeerbaar

hebben verloren, of ze op dat moment al dood zijn of niet.
Het is te verdedigen dat de wet de mogelijkheid zou moeten openen om aan hun opvatting tegemoet te komen,
temeer omdat dit extra organen van betere kwaliteit zou
opleveren. Maar het is ook dan van belang dat de DDR
voor alle overigen moet blijven geleden, omdat het vertrouwen van het publiek ondermijnd zou worden als die
regel wordt opgegeven. Waarschijnlijk zouden veel mensen weigeren hun organen te doneren als zij er bang voor
waren dat die organen al voor hun dood kunnen worden
uitgenomen. Het is daarom essentieel dat er geen twijfel
over kan ontstaan dat de wetsbepalingen inderdaad de
DDR respecteren. Dat was volgens de memorie van toelichting uit 1991 ook een van de uitgangspunten van de
WOD. Om die reden bepaalt de wet bijvoorbeeld dat de
dood moet worden vastgesteld door een arts die niet bij
het verwijderen of implanteren van een orgaan betrokken
mag zijn. (artikel 14 lid 1 WOD)
Het publiek heeft de hersendoodconceptie van de
dood echter nooit begrepen. Je kunt in de krant nog dagelijks zinnen lezen als deze: ‘zij werd hersendood verklaard
en overleed twee dagen later’. En we kunnen in elk geval
vaststellen dat die conceptie, verdedigbaar of niet, inmiddels uitermate controversieel is. Het is onwenselijk voor
een wet die zo’n sterk appèl doet op de burger om een verantwoorde keuze over orgaandonatie te maken, om afhankelijk te zijn van een zo slecht begrepen en zozeer betwiste doodsopvatting. Als de wet eist dat de dood moet
worden vastgesteld in overeenstemming met de stand
van de wetenschap voordat organen mogen worden uitgenomen, is het dan echt de dood die wetenschappelijk
wordt vastgesteld? Of is ‘de dood’ hier alleen maar een
juridische ﬁctie voor het moment waarop de organen
mogen worden uitgenomen?16 Spreken we alleen maar af
om op dat moment ‘de dood’ vast te stellen, hoewel de
patiënt eigenlijk alleen nog maar stervende is? Dan betuigen we alleen maar lippendienst aan de DDR.
Gezien het doel van de DDR moet de conceptie van
de dood waarvan de wet uitgaat niet alleen juist zijn,
maar ook voor het publiek geloofwaardig. Dat is ook

Spreken we alleen maar af om
op dat moment ‘de dood’ vast
te stellen, hoewel de patiënt
eigenlijk alleen nog maar
stervende is?
nodig omdat het anders twijfelachtig wordt of aan algemeen aanvaarde en in de wet verankerde voorwaarden
voor orgaandonatie in feite voldaan wordt. Ingezetenen
worden in de gelegenheid gesteld om in te stemmen met
orgaanuitname ‘na hun overlijden’ (artikel 9 WOD). De
waarde van die instemming zou twijfelachtig zijn als zij
niet weten waar zij precies mee instemmen. Bovendien
krijgen zij ook in voorlichtingsmateriaal over donatie de
stellige verzekering dat alleen organen worden uitgenomen bij overleden mensen.17 Als het begrip ‘dood’ in de
wet en in dat voorlichtingsmateriaal niet meer is dan een
juridische ﬁctie, zouden mensen terecht kunnen klagen
onvoldoende of zelfs onjuist te worden geïnformeerd om
een geldige instemming te kunnen geven.
Het zou daarom verre de voorkeur verdienen het
begrip ‘dood’ in de wet en in de door de wet geëiste protocollen te gebruiken op een manier die op zichzelf verdedigbaar is.

4. Een juridische fictie?
Maar is het wel denkbaar dat de wet en de door de wet
geëiste protocollen aan die eis voldoen, zonder de
bestaande praktijk van orgaantransplantatie in gevaar te
brengen? Is het te vermijden dat patiënten met orgaanfalen de prijs gaan betalen voor oprechtheid van de wetgever? Zoals ik heb aangegeven komen in de internationale
discussie over het doodsbegrip behalve de hersendoodconceptie globaal twee posities voor. Allereerst die van
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Wetenschap

Shewmon en de zijnen: je bent dood als je te weinig integrerende biologische functies meer hebt, op zijn laatst als
de bloedsomloop ondanks mechanische ondersteuning
van de ademhaling onherroepelijk stopt. En de positie die
volgt uit de redenering van het White Paper: je bent dood
als je vermogen tot bewustzijn en je vermogen tot spontane ademhaling onomkeerbaar uitvallen. Die beide posities
focussen op dezelfde essentiële vitale functies: het
bewustzijn en de ademhaling (annex de bloedsomloop).
Alleen vond Shewmon in 2001 dat beide vermogens best
van mechanische ondersteuning van de ademhaling
afhankelijk mogen zijn, en ontkent het White Paper dat
met betrekking tot de ademhaling. Als je onherstelbaar
bewusteloos bent en voor je ademhaling afhankelijk van
ondersteuning, zou je niet echt meer een levend mens
zijn, al vertoon je daar dan nog de ‘uiterlijke kenmerken’
van. Misschien moeten we je dan beschouwen als een
soort hybride van een mens en een machine.
We hebben al gezien dat het White Paper voor deze
opvatting ook een argument geeft: de opvatting van het
leven als een zichzelf sturend integratieproces. Dat is op
zichzelf een aantrekkelijke opvatting. Het probleem is
alleen dat die opvatting niet kan verklaren waarom ook
het vermogen tot bewustzijn een essentiële functie is. Het
doet er daarbij immers niet toe of het behoud van dat vermogen afhankelijk is van kunstmatige beademing of niet.
Niemand zal betwijfelen dat een patiënt met een hoge
dwarslaesie die normaal communiceert een levend mens
is. Waarom is een mens die het vermogen tot bewustzijn
onomkeerbaar heeft verloren dan wel dood als hij niet
meer zelfstandig en spontaan, maar alleen dankzij mechanische ondersteuning kan ademhalen?
Als je het mensen in abstracto vraagt zijn verreweg
de meesten het met het White Paper eens,18 maar vaak
weer niet als ze zo’n ‘hybride’ zien liggen, warm en ademend, reagerend op aanraking, met luiers aan die regelmatig verschoond moeten worden. Kennelijk is de betekenis van de term ‘dood’ in de natuurlijke taal niet precies
genoeg om deze knoop te kunnen doorhakken.19 Voor veel
woorden geldt dat we in de meeste gevallen weten of ze
van toepassing zijn of niet, maar dat hun toepasbaarheid
in sommige gevallen onderbepaald is.20 Maak maar eens
een wandeling in het park en probeer van elk gewas vast
te stellen of het een boom of een struik is. We hebben het
woord ‘dood’ de eeuwen door gebruikt zonder over de
techniek van kunstmatige beademing te beschikken. Geen
wonder dat het woord niet precies genoeg is voor situaties waarin we met die techniek de functies op Shewmons
lijst in stand kunnen houden.
Bij dat gebrek aan precisie kunnen we het niet
laten. We moeten weten wanneer het gepast is het rouwproces te beginnen, en wanneer we kunnen starten met
het uitnemen van organen. Verzekeringsclaims en zelfs
de identiﬁcatie van een erfgenaam kunnen er van afhangen. In zo’n situatie is het normaal voor de wetgever om
aan een alledaags begrip om pragmatische redenen een
scherpere omlijning te geven dan het begrip van zichzelf
heeft. Dat is iets heel anders dan een juridische ﬁctie.
Ook Shewmon zelf denkt nu dat we het doodsbegrip
moeten verﬁjnen. Volgens hem kan dat op twee manieren, door wel of niet rekening te houden met de mogelijkheid van mechanische ondersteuning van de ademha-
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ling.21 Maar het recht moet daar, als het kan, toch een
keuze in maken.
Er zijn mensen die het niet erg vinden als hun organen worden uitgenomen als ze onomkeerbaar hun bewustzijn hebben verloren. Er zijn mensen die dat niet erg vinden als ze daarenboven onomkeerbaar het vermogen tot
spontane ademhaling hebben verloren. En er zijn mensen
die uitname van hun organen zelfs dan nog problematisch
vinden. Maar dat zijn bij uitstek de mensen die een religieus of ideologisch gemotiveerde opvatting over de dood
hebben die voor hen zo belangrijk is dat zij in het Donorregister vastleggen dat ze donatie weigeren. En anders doen
hun nabestaanden dat wel voor hen. Het lijkt me daarom
aanvaardbaar voor de wetgever om uit te gaan van de volgende opvatting van de dood: dood is wie het vermogen tot
bewustzijn en het vermogen tot spontane ademhaling
onomkeerbaar heeft verloren. Het onherstelbaar verlies van
alle functies van de hersenen (of alleen van de hersenstam?) is daarbij een bruikbaar diagnostisch instrument.

Bij dat gebrek aan precisie
kunnen we het niet laten. We
moeten weten wanneer het
gepast is het rouwproces te
beginnen, en wanneer we
kunnen starten met het
uitnemen van organen
In de wettekst zelf kan de wetgever er overigens mee
volstaan vast te leggen dat de dood op twee manieren kan
worden vastgesteld, zonder dat aangegeven wordt welke
van die manieren fundamentele en welke alleen diagnostische waarde heeft. In de Memorie van Toelichting kan de
wetgever dan de redenering van deze paragraaf volgen om
aannemelijk te maken dat hiermee de DDR wordt gerespecteerd. Daarbij kan worden aangetekend dat de tekst
van de wet dan ook voor mensen die vast willen houden
aan de hersendoodconceptie volledig acceptabel is. En dat
in de discussie door sommigen ook een opvatting van de
dood wordt verdedigd die er op neerkomt dat mensen die
het bewustzijn onomkeerbaar hebben verloren, en mechanische ondersteuning van de ademhaling nodig zouden
hebben om hun resterende biologische functies nog langer in stand te houden stervende zijn maar nog niet dood.
Voor sommige aanhangers van die opvatting is orgaanuitname niettemin te rechtvaardigen, voor anderen niet,
maar de laatste categorie heeft alle nodige wettelijke
mogelijkheden om die uitname te weigeren.
Hiermee zou de wetgever kiezen voor een goed verdedigbaar compromis dat een zo breed mogelijk draagvlak heeft, en alle wettelijke bescherming biedt die de
DDR beoogt te bieden.

Mogelijk wordt de Gezondheidsraad bij het formeel vasthouden
aan de hersendoodconceptie van de dood toch vooral geleid door
de angst dat tornen daaraan tot vermindering van de donatiebereidheid zal leiden. Maar het is de vraag of die angst wel een
goede raadgever is
5. Wat op het spel staat
Waarom klampt de Gezondheidsraad zich zo vast aan de
hersendoodconceptie van de dood, terwijl die in de
schaarse theoretische beschouwingen in het advies geen
wezenlijke rol speelt? Voorzover ik dat als medische leek
kan beoordelen, maakt het voor de procedures die voor
DBD en DCD worden voorgesteld nauwelijks verschil of we
uitgaan van de dood als het onomkeerbaar verlies van alle
hersenfuncties of als het onomkeerbaar verlies van het
vermogen tot bewustzijn en het vermogen tot spontane
ademhaling. Misschien zou je in het laatste geval er mee
kunnen volstaan, zoals de Engelsen doen, bij DBD vast te
stellen dat de functies van de hersenstam zijn uitgevallen.
In het advies wordt dit overwogen, maar niet omarmd,
omdat daarvoor onvoldoende draagvlak zou bestaan binnen de beroepsgroep (p. 68-69).22 Het enkele feit dat op dit
punt geen principieel beroep op de hersendoodconceptie
van de dood wordt gedaan, is op zichzelf weer tekenend
voor de rol die deze conceptie feitelijk nog speelt. Als
argument voor voortzetting van de bestaande praktijk is
het natuurlijk onbevredigend. Wij gaan het zo doen, want
zo doen wij het al.
Mogelijk wordt de Gezondheidsraad bij het formeel
vasthouden aan de hersendoodconceptie van de dood
toch vooral geleid door de angst dat tornen daaraan tot
vermindering van de donatiebereidheid zal leiden. Maar
het is de vraag of die angst wel een goede raadgever is.
Er is in Nederland een kleine maar actieve kern van
opponenten van de hersendood werkzaam die meestal
door zeer speciﬁeke religieuze of ideologische opvattingen over orgaantransplantatie worden geleid: Jehovah’s
Getuigen, theosofen, de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Die hebben ook bij de discussie over de nieuwe donatiewet van Pia Dijkstra van zich laten horen, hoewel het
onderwerp niet speciﬁek relevant is voor de keuze van het

systeem van orgaanverwerving.23 Zij maken ook gebruik
van de inzichten van Shewmon. Zij stimuleren een latent
onbehagen dat bij veel mensen leeft over de vraag of de
hersendoodconceptie het niet mogelijk maakt om organen uit te nemen bij mensen die nog niet ‘echt dood’ zijn.
Dit onbehagen lijkt een ﬂinke, wellicht onderschatte rol te
spelen in de terughoudendheid van veel mensen die zeggen voorstander van orgaandonatie te zijn om dan ook
zichzelf als donor te laten registreren.24 Nepnieuws over
doodverklaarde patiënten die veertien dagen later door de
Kalverstraat wandelen voedt dit onbehagen. Het lijkt me
geen effectieve reactie op dit fenomeen om net te doen
alsof er geen problemen zijn over de juiste opvatting van
de dood. Het is in elk geval eerlijker en wellicht effectiever
om te erkennen dat er discussie mogelijk is over het
wezen van de dood, en vervolgens als wetgever op transparante gronden in die discussie een verdedigbare positie
in te nemen die ook recht doet aan de zorgen die er in feite bestaan. De wetgever zegt dan in feite tegen de ingezetenen: zeker, er is discussie over de vraag wanneer je precies dood bent. Als je volgens de geldende procedures
dood verklaard wordt, staat in elk geval vast dat je bewustzijn deﬁnitief is verdwenen, en dat het alleen nog door
mechanische beademing mogelijk zou zijn enkele biologische functies enige tijd in stand te houden. Naar onze
mening is het redelijk om je op dat moment als dood te
beschouwen. Bepaal zelf maar of je het daarmee eens
bent. In elk geval zullen weinig mensen aan voortzetting
van die functies waarde hechten, en geen Nederlandse
arts zal daar aan meewerken. Als deze wetenschap niet
genoeg voor je is om in te stemmen met donatie, zorg dan
dat je als weigeraar geregistreerd staat. Zo zou het ook in
het voorlichtingsmateriaal moeten staan.
Dat lijkt me verstandiger dan een discussie te ontlopen die als een veenbrand door kan smeulen.
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