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ARTIKEL

Een arrest dat om uitleg vraagt
Commentaar op het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2020, over
euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring1
Prof. dr. G.A. den Hartogh*
1.

Inleiding

Met twee beslissingen van 21 april 2020 heeft de Hoge
Raad een decennium van hevige discussie afgesloten over
de betekenis van het in een schriftelijke wilsverklaring
neergelegde euthanasieverzoek, vooral bij patiënten met
gevorderde dementie.2 In dit artikel concentreer ik mij
op de eerste beslissing.3 In het publieke debat werd, door
artsen en anderen, vaak het standpunt ingenomen dat
euthanasie in die gevallen alleen toelaatbaar is als de
patiënt op het moment dat tot de uitvoering wordt besloten daar nog steeds om vraagt. Dit standpunt is in allerlei
varianten voorgedragen. Dat heeft het openbaar ministerie
ertoe gebracht door middel van een strafrechtelijke procedure verheldering van de relevante rechtsnorm te zoeken. Daarover heeft de Hoge Raad zich nu uitgesproken.
Daarmee is uiteraard de ethische en rechtsfilosofische
discussie over deze kwestie niet gesloten.4 Maar omdat
de casus waarover de Hoge Raad een oordeel heeft gegeven voor die problematiek representatief was, en juist
daarom in het kader van op rechtsvorming gerichte
rechtspraak aan de Raad is voorgelegd, zou de juridische
controverse hiermee tot een eind gekomen moeten zijn.
Om de beslissingen was gevraagd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. Jos Silvis, in een tweetal
vorderingen tot cassatie in het belang der wet.5 Met de
uitspraak die in dit artikel centraal staat wordt een vonnis
van de rechtbank Den Haag in stand gelaten, met de andere een beslissing van het Centraal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg vernietigd.6 Deze uitspraken betroffen een door dokter Arends, specialist ouderengeneeskunde, in 2016 verleende euthanasie, die door de Regionale
Toetsingscommissie Euthanasie op vier punten als onzorgvuldig was beoordeeld.7 Daarvan waren twee verwijten
bij het Centraal Tuchtcollege intact gebleven, waarna de
rechtbank de arts van alle rechtsvervolging ontsloeg. Het

openbaar ministerie had geen straf geëist en bespaarde
de arts een verdere rechtsgang door de procureur-generaal
te vragen de vorderingen tot cassatie in het belang der
wet in te stellen. Het curieuze gevolg van deze gang van
zaken blijkt nu te zijn dat de arts met de opgelegde
waarschuwing blijft zitten, terwijl de gronden voor die
waarschuwing volgens de hoogste rechter ondeugdelijk
waren. Zij kan wel herziening aanvragen (art. 52 Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg,
Wet BIG), maar dat zou toch niet nodig moeten zijn.8
Of het juridische dispuut nu echt beslecht is hangt ervan
af of de uitspraak van de Hoge Raad voldoende duidelijk
is. Bij eerste lezing zou daarover twijfel kunnen rijzen,
en tot nu toe gepubliceerde commentaren voeden die
twijfel doordat zij geen eensluidende uitleg geven.9 Mijn
doel in deze beschouwing is daarom allereerst om na te
gaan wat het oordeel van de Hoge Raad over de omstreden kwestie precies inhoudt. Op enkele punten zal mijn
analyse gepaard gaan met kritiek, mijn hoofddoel is echter
tekstuitleg. Daarnaast zal ik mij afvragen wat de relevantie
van die tekstuitleg is voor de toetsing van gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding aan de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding (Wtl). In deze bespreking zal de
eerste zorgvuldigheidseis van de Wtl centraal staan: dat
de arts tot de overtuiging moet zijn gekomen dat er
sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.
In par. 5 zal ik een vraag bespreken over de betekenis van
deze zorgvuldigheidseis die de Hoge Raad slechts gedeeltelijk beantwoord heeft. Inmiddels hebben de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) de EuthanasieCode 2018, het document waarin zij gezaghebbend hebben vastgelegd welke uitleg zij geven aan de wettelijke
zorgvuldigheidseisen, aan de uitspraken van de Hoge
Raad aangepast. In een postscriptum zal ik deze aangepaste tekst evalueren.

*

Govert den Hartogh is emeritus hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.

1.
2.
3.
4.

Met dank aan mr. M. de Bontridder, mr. T.J. Matthijssen en de redactie van RMThemis voor correcties en commentaar.
ECLI:NL:HR:2020:712 en 713.
Alle genummerde verwijzingen betreffen dit arrest. De tweede beslissing komt alleen in par. 4 kort aan de orde.
Zie bijvoorbeeld recent B.C. van Beers, ‘Staat van verwarring: over euthanasie, vergevorderde dementie en het recht op leven’, AA 2020,
afl. 2, p. 141-149.
ECLI:NL:PHR:2019:1338 en ECLI:NL:PHR:2019:1339. Zie over de casus en de rechtsgang A.C. Hendriks, ‘Schriftelijk euthanasieverzoek
bij vergevorderde dementie als basis. De Hoge Raad schept duidelijkheid, althans deels’, RMThemis 2020, afl. 3, p. 123-133.
Resp. Rb. Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506; Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
24 juli 2018, 2018-033; Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 20 maart 2019, C2018.352.
Oordeel 2016-85. Ik noem de naam van de arts omdat zij inmiddels in de openbaarheid is getreden, o.m. met haar boek Aangeklaagd voor
Euthanasie: Middelpunt van een juridisch steekspel, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2020.
Zie daarover ook Hendriks 2020, p. 132. Mevrouw Arends heeft laten weten van een herzieningsverzoek af te zien.
Zie bijvoorbeeld de commentaren genoemd in de voetnoten 5, 16 en 22. Vgl. ook voetnoot 24.

5.
6.
7.
8.
9.
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2.

Wat zijn contra-indicaties?

De laatste jaren is de discussie toegespitst op de vraag
welk gewicht gehecht moet worden aan uitingen van een
diep-demente patiënt die haaks staan op het in zijn wilsverklaring neergelegde euthanasieverzoek. In de casus
van dokter Arends had de patiënte in een gesprek met
haar huisarts vlak voor de opname in het verpleeghuis en
in twee latere gesprekken met de arts aangegeven dat zij
(nog) niet dood wilde. Op andere momenten was een
gesprek daarover echter niet mogelijk, in gesprek met een
van de SCEN-consulenten uitte zij wel een doodswens,
en tijdens haar dagelijkse uitbarstingen van onrust, woede
en frustratie kon zij tot wel twintig keer op een dag ‘ik
wil dood’ roepen. Kon de euthanasie waarom zij in haar
wilsverklaring had gevraagd nu wel of niet doorgang
vinden?
Het ligt voor de hand voor het antwoord op deze vraag
in de wetsgeschiedenis te duiken.10 Maar in zijn requisitoir
had de officier van justitie, mr. T. Berger, al helder uitgelegd waarom het niet eenvoudig is daarin een eenduidig
antwoord te vinden. Eigenlijk is het probleem al herkenbaar in de bewoordingen van de Wtl zelf. De eerste zin
van art. 2 lid 2 luidt:
‘Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer
in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat
geraakte tot een redelijke waardering van zijn belangen
terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging, heeft
afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven.
(…)’
Als we deze woorden in hun gangbare betekenis opvatten,
kan de arts in een geval als dit aan het verzoek geen gevolg
geven, omdat de patiënte, hoezeer ook ter zake wilsonbekwaam, soms nog in staat was haar wil te uiten.11 Maar
in de wetsgeschiedenis zijn ook passages te vinden die
suggereren dat de arts in dat geval de euthanasie nog wel
kan uitvoeren. Dan moeten we aan de uitdrukking ‘in
staat zijn wil te uiten’ een meer specifieke betekenis geven.
De officier van justitie nam het standpunt in dat de
patiënte geen rechtsgeldig euthanasieverzoek meer kon
doen, maar door haar uitingen haar verzoek nog wel ongedaan kon maken. Er zou dan niet voldaan zijn aan de
eerste zorgvuldigheidseis van de Wtl, de eis van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. In zijn vordering tot
cassatie in het belang der wet heeft de procureur-generaal
zich na een meanderend betoog uiteindelijk bij die opvatting aangesloten.12 Anders dan de officier van justitie
bracht hem dat niet tot de conclusie dat de patiënte in

deze casus haar verzoek had herroepen, omdat de
patiënte zichzelf in haar recente uitingen tegensprak. Ik
zal dit ‘de eerste interpretatie’ van het standpunt van de
wetgever noemen. De patiënt die nog in staat is iets te
zeggen wat je alleen maar kunt opvatten als de uiting van
een levenswil, en daarin consistent is, beschouw je dan
als iemand die nog in staat is tot een redelijke waardering
van zijn belangen.13
Een alternatieve uitleg van de uitlatingen van de bewindslieden in het parlementaire debat over de Wtl is naar voren gebracht door Matthijssen, en ik ben hem daarin bijgevallen met een beroep op het systeem van de wet en in
het bijzonder op de rol van het wilsbekwaamheidsbegrip
daarin.14 Volgens deze interpretatie kan op het ogenblik
dat de patiënte niet meer wilsbekwaam is ter zake van
haar euthanasieverzoek definitief vastgesteld worden of
aan de eis van een vrijwillig en weloverwogen verzoek is
voldaan. Dat verzoek kan zij dan niet meer ongedaan
maken. Wel kunnen haar latere uitingen aan de uitvoering
van de euthanasie alsnog in de weg staan, maar dan op
andere gronden. Dit zal ik de ‘tweede interpretatie’ van
het standpunt van de wetgever noemen. ‘In staat tot het
uiten van een wil’ moet dan betekenen ‘in staat tot het
uiten van een gezaghebbende wil’. Daarvoor is wilsbekwaamheid ter zake vereist. En van wilsbekwaamheid is
alleen sprake als iemand niet alleen duidelijk en coherent
een bepaalde wil uit, maar ook in staat is om voor die
wilsbepaling essentiële informatie te begrijpen en mee te
wegen.
Samenvattend: volgens de eerste interpretatie maken
duidelijke en consistente uitingen van een levenswil het
vrijwillig en weloverwogen euthanasieverzoek in de
wilsverklaring ongedaan, ook al zijn die uitingen gedaan
door een ter zake niet meer wilsbekwame patiënt. Volgens
de tweede interpretatie kan een wilsonbekwame patiënt
zijn verzoek niet herroepen, maar kunnen de uitingen
van een levenswil wel om andere redenen de uitvoering
van het verzoek blokkeren.
Geen van deze beide interpretaties wordt duidelijk ondersteund door de EuthanasieCode 2018 of door het vonnis
van de rechtbank.15 Wat zegt de Hoge Raad hier nu over?
Op het eerste gezicht niets, omdat de Raad de bewoordingen van de wet blijft gebruiken alsof zij volstrekt duidelijk
zijn. Er is voortdurend sprake van een patiënt die, door
welke oorzaak dan ook (r.o. 4.3.1), ‘in staat is zijn wil te
uiten’, resp. ‘te vormen en te uiten’. Maar is daar nu een
patiënt mee bedoeld die zijn wil wilsbekwaam en daarom
gezaghebbend kan bepalen, of alleen een patiënt die,

10. Zie daarover uitvoerig het requisitoir van mr. Berger, de uitspraak van de rechtbank, de vordering tot cassatie, en T.J. Matthijssen, ‘Cassatie
in het belang der wet in euthanasiezaak. Het leerstuk van de zogenoemde contra-indicaties’, NJB 2020, afl. 5, p. 322-330.
11. Ton Vink, ‘Wil, wilsverklaring & verantwoordelijkheid. Pleidooi voor een nieuwe lezing van art. 2.2 van de euthanasiewet’, Filosofie &
Praktijk (39) 2018, afl. 3, p. 58-69, stelt voor art. 2 lid 2 zo te lezen. Een probleem is dan dat euthanasie ook niet toegestaan zou zijn bij
een wilsonbekwame patiënt die duidelijk en consistent een doodswil uit.
12. Govert den Hartogh, ‘Naar een uniforme uitleg van artikel 2, lid 2 WTL: commentaar op een vordering tot cassatie in het belang der wet’,
NJB 2020, afl. 11, p. 754-761.
13. Anders dan de procureur-generaal stelde de officier van justitie niet dat een patiënt die nog in staat is een levenswil te uiten, al of niet coherent, werkelijk wilsbekwaam is, alleen dat die patiënt als wilsbekwaam behandeld moet worden.
14. Matthijssen 2020; Den Hartogh 2020.
15. In Den Hartogh 2020 las ik ten onrechte de ‘tweede interpretatie’ in de EuthanasieCode.
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duidelijk en coherent, een wil onder woorden kan brengen, ook al slaat die wil nergens meer op?16
In r.o. 5.5.1 verwijst de Hoge Raad naar de overweging
van de rechtbank dat blijkens de wetsgeschiedenis wilsonbekwaamheid mondelinge verificatie van de wens onmogelijk maakt. ‘Voorts heeft de rechtbank geoordeeld
dat, gelet op het feit dat de patiënte haar wil niet meer
coherent kenbaar kon maken, [de arts] geen contra-indicaties hoefde te zien in de tegenstrijdige uitlatingen van
de patiënte omtrent haar levens- of juist stervenswens’.
Blijkbaar hadden die uitlatingen volgens de rechtbank
wel contra-indicaties opgeleverd als ze niet onderling tegenstrijdig waren geweest. Dit oordeel van de rechtbank
geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting (r.o. 5.5.2), maar dat gegeven helpt ons
niet verder omdat uit het enkele citaat niet blijkt wat de
rechtbank met de term ‘contra-indicaties’ bedoelde: aanwijzingen dat er toch geen sprake is van een vrijwillig en
weloverwogen verzoek, of aanwijzingen dat, hoewel zo’n
verzoek mag worden aangenomen, de euthanasie toch
niet kan doorgaan.17 Dus respectievelijk de eerste of de
tweede interpretatie.
Om te begrijpen wat de Hoge Raad met ‘contra-indicaties’ bedoelt is de volgende passage van essentieel belang.
‘(De eis dat de arts de overtuiging heeft gekregen dat er
sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek
brengt mee) dat de arts bedacht moet zijn op met het
verzoek om levensbeëindiging strijdige contra-indicaties
uit de periode nadat de patiënt het verzoek heeft vastgelegd, met name in de vorm van niet met dit verzoek
overeenstemmende uitingen van de patiënt. Deze contraindicaties kunnen eraan in de weg staan dat aan het verzoek gevolg kan worden gegeven.
Contra-indicaties kunnen afkomstig zijn uit de periode
waarin de patiënt nog wel in staat was een voor de uitvoering van het verzoek om levensbeëindiging relevante wil
te vormen en te uiten. Indien uitingen of gedragingen uit
die periode moeten worden opgevat als de uiting van een
voldoende duidelijke wil tot het intrekken van het eerder
vastgelegde schriftelijke verzoek, kan aan dit schriftelijke
verzoek geen gevolg meer worden gegeven.
Ook contra-indicaties afkomstig uit de periode na het
moment waarop de patiënt door voortgeschreden dementie niet meer in staat is zijn wil te vormen en te uiten,
kunnen in dit verband van belang zijn. In deze situatie
kunnen zij niet meer rechtstreeks worden opgevat als een
wilsuiting expliciet gericht op het intrekken of aanpassen

van het eerdere verzoek, maar wel als een indicatie die,
in samenhang met het hele ziektebeeld en gedrag van de
patiënt, relevant is voor de beoordeling van de actuele lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de patiënt. Die
gesteldheid kan – in het bijzonder indien duidelijke verbale uitingen of consequent gedrag van de patiënt niet
met de strekking van het verzoek overeenstemmen – zodanig zijn dat de arts tot de conclusie moet komen dat
zich niet voordoet de door de patiënt ten tijde van de
formulering van zijn verzoek voorziene situatie waarin
hij zijn leven beëindigd wil zien. Het onderzoek van de
arts van omstandigheden waaronder eventuele verbale
uitingen van de patiënt – die op contra-indicaties in de
hier bedoelde zin kunnen duiden, betreft veelal omstandigheden die ook relevant kunnen zijn in verband met
de hierna aan de orde komende beantwoording van de
vraag of sprake is van ondraaglijk lijden.’ (r.o. 4.5.3)
Voor de eerste uitleg pleit dat de Hoge Raad in deze
passage van contra-indicaties spreekt in twee fasen van
het dementeringsproces, voor- en nadat het punt is bereikt
waarop de patiënte in staat is een relevante wil te vormen
en te uiten. En in de eerste fase zijn contra-indicaties
uitspraken in strijd met het euthanasieverzoek die moeten
leiden tot de conclusie dat zij dat verzoek herroept. Het
zou verwarrend zijn als de Hoge Raad met de term
‘contra-indicaties’ in de tweede fase iets anders bedoelt.
Maar dat blijkt toch wel degelijk het geval te zijn. In het
vervolg van r.o. 4.5.3 gaat de Hoge Raad ook expliciet in
op de betekenis van contra-indicaties in de tweede fase.
We leren dan allereerst dat het mogelijk is dat een patiënt
zijn relevante wil niet meer kan uiten, ook al is er sprake
van duidelijke verbale uitingen en van consequent gedrag
dat met zijn verzoek niet overeenstemt. Dat is in strijd
met de eerste interpretatie. Met het ‘uiten van een relevante wil’ wordt dus niet alleen maar bedoeld: duidelijk en
consistent zeggen wat men wil. De passage legt vervolgens
uit wat dan wel bedoeld wordt. Duidelijke verbale uitingen en consequent gedrag van de patiënt die in strijd zijn
met de strekking van het euthanasieverzoek kunnen dat
verzoek niet ongedaan maken maar wel aan uitvoering
van de euthanasie (blijkbaar: op dat moment) in de weg
staan. Die uitingen en dat gedrag zijn voor de bepaling
van zijn ‘relevante wil’ niet van belang, maar zij kunnen
wel van belang zijn voor de beantwoording van andere
vragen (r.o. 4.3.3). De passage bevestigt dus de tweede
interpretatie.18

16. In Den Hartogh 2020 ga ik nader in op de mogelijkheid van een duidelijke en consistente wil die toch nergens meer op slaat. Mijn voorbeeld
is een demente persoon die de hele dag naar zijn sleutels loopt te zoeken omdat hij naar huis wil, waarbij hij denkt aan het huis van zijn
allang overleden ouders. M.J.J. de Bontridder, ‘De wil van de wilsonbekwame dementiepatiënt’, TvGR 2020, afl. 4, p. 356, meent dat deze
persoon slechts een ‘wens’ uit en geen ‘wil’, maar als er sprake is van een intentie die leidend is voor het handelen van de betrokkene,
spreken we van een wil. Een wilsonbekwame patiënt is niet een patiënt die niet meer in staat is om iets te willen, maar een patiënt wiens
wilsvorming niet voldoende ‘bekwaam’ is om gezaghebbend te zijn.
17. Zie voetnoot 25.
18. Volgens Saskia Bolte-Knol, ‘Geen terughoudende rol van het strafrecht bij de beoordeling van euthanasiezaken’, NJB 2020, afl. 20, p. 14561462, beschouwt de Hoge Raad een voldoende duidelijke wil van een wilsonbekwame patiënt tot het intrekken van zijn schriftelijke
wilsverklaring als zijn ‘relevante wil’. Blijkens zijn uitspraken in Nieuwsuur van 15 juni 2020 deelt procureur-generaal bij het OM mr.
M. Otte deze opvatting. Deze uitleg is een variant van wat ik de ‘eerste interpretatie’ heb genoemd, maar wijkt daarvan af door de gangbare
opvatting van wilsbekwaamheid te respecteren en door de relevante wil op te vatten als een op een rechtsgevolg gerichte wil. Maar in de
passage uit r.o. 4.5.3 die Bolte-Knol hier kennelijk citeert gaat het over een patiënt die nog in staat is zijn wil te vormen en te uiten. De
auteur legt niet uit wat dat vermogen inhoudt, als het wel kan worden toegeschreven aan een wilsonbekwame patiënt, maar niet aan iedere
patiënt die in staat is tot duidelijke verbale uitingen en consequent gedrag.
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Omdat deze opvatting afwijkt van die van het openbaar
ministerie en met name ook van die van de procureurgeneraal in zijn vordering tot cassatie, had de Hoge Raad
hierover wel duidelijker en explicieter mogen zijn. Mogelijk nam de Raad aan dat de betekenis van de uitdrukking
‘het uiten van een wil’ duidelijk genoeg was. In de geciteerde passage blijkt het te gaan om een wil die gericht is
op het intrekken of aanpassen van een verzoek, dus op
een rechtsgevolg.19 Ook al was de patiënte nog in staat
in de gangbare zin van die woorden een wil te vormen
en te uiten (‘ik wil niet dood, want ik ben niet ziek’), was
het blijkbaar geen wil van dat type. Verdere verheldering
kunnen we vinden – ik heb dit inzicht opnieuw aan
Matthijssen te danken – in de artikelen over rechtshandelingen in Boek 3, titel 2 BW. Daar komen we een wil van
hetzelfde type tegen: ‘een op een rechtsgevolg gerichte
wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’
(art. 3:33 BW). Maar als de betrokkene wilsonbekwaam
is ten gevolge van een stoornis van zijn geestvermogens,
‘dan wordt een met de verklaring overeenstemmende wil
geacht te ontbreken (…)’ (art. 3:34 BW). Dus zelfs als we
de uitingen van de patiënte zouden mogen opvatten als
een op een rechtsgevolg gerichte wil (‘geen euthanasie’),
dan wordt die wil, gelet op haar wilsonbekwaamheid,
geacht te ontbreken. In die zin is een wilsonbekwame
patiënt dus niet in staat ‘een wil te vormen en te uiten’.20
3.

De relevantie van dit standpunt voor de toetsingspraktijk

Als we deze leer vergelijken met de normen die de RTE’s
in de EuthanasieCode 2018 hebben geformuleerd, vallen
twee verschillen op. Allereerst benadrukt de Hoge Raad
dat verklaringen en gedragingen van een patiënt die in de
aangegeven zin niet meer in staat is ‘zijn wil te vormen
en te uiten’ – die dus ter zake niet langer wilsbekwaam
is – maar die niettemin wel blijk geven van een levenswil
alleen aan de uitvoering van de euthanasie in de weg
kunnen staan als zij van die levenswil duidelijk en consequent getuigen. Daarmee sluit de Hoge Raad zich aan bij
de opvatting van de rechtbank en de procureur-generaal
dat een arts geen rekening hoeft te houden met incidentele
uitspraken die niet in overeenstemming zijn met uitspraken van de patiënt op andere momenten en met zijn ge-

drag.21 Bij de patiënte van dokter Arends ontbrak die
consistentie. De Code stelt deze eis niet. Maar zelfs als
er sprake is van zulke duidelijke en consistente uitingen,
stelt de Hoge Raad alleen dat zij contra-indicaties kunnen
opleveren, terwijl de Code categorisch bepaalt dat de
euthanasie dan niet door kan gaan.22 Dat is het tweede
verschil. Het is de combinatie van deze beide elementen
die de uitleg van art. 2 lid 2 Wtl door de Hoge Raad radicaler maakt dan enige andere die tot nu toe is voorgesteld.
Het is twijfelachtig of het arrest op dit punt wel in overeenstemming is met de wetsgeschiedenis. Zo zei de
minister van Justitie Korthals:
‘Dit lijkt mij duidelijk: altijd geldt dan het laatste wat de
patiënt mondeling zegt. Je gaat dan toch niet tegen zijn
laatste wil of zin in, zoals je dat moet geloven, om hem
toch maar eventjes te houden aan de wilsverklaring die
hij misschien vijf jaar daarvoor heeft geschreven.’23
Volgens de minister heeft de ‘laatste uiting’ altijd prioriteit, volgens de Hoge Raad kan die uiting prioriteit hebben maar hoeft dat niet het geval te zijn.
Wanneer is er sprake van contra-indicaties in de tweede
fase? In de passage die ik in par. 2 volledig geciteerd heb
(r.o. 4.5.3) noemt de Hoge Raad twee mogelijkheden.
Een daarvan is dat uitingen van een patiënt die getuigen
van een levenswil er twijfel over kunnen oproepen of er
wel sprake is van ondraaglijk lijden.24 Dat is zeker mogelijk, ook al zullen in veel gevallen patiënten met gevorderde dementie, evenals de patiënte van dokter Arends, zich
op het moment dat zij zulke uitlatingen doen nauwelijks
iets herinneren van wat zij de rest van de dag meemaken.
Het is dus ook niet uitgesloten dat zij in een rustig gesprek met hulpverleners consistent aangeven niet dood
te willen, maar over het geheel genomen toch ondraaglijk
lijden. De andere mogelijkheid die de Hoge Raad noemt
is dat de uitingen van de patiënt relevant zijn voor de
beantwoording van de vraag of de situatie die in de wilsverklaring is omschreven metterdaad is ingetreden.25 In
dat geval is er automatisch twijfel over de vraag of het
euthanasieverzoek in de ontstane situatie wel van toepassing is. Een voorbeeld van zo’n situatie zou een geval
kunnen zijn waarin de patiënt zijn euthanasieverzoek

19. In r.o. 5.5.2 wordt met verwijzing naar r.o. 4.5.3 gesteld dat, als in art. 2 lid 2 Wtl gesproken wordt over het uiten van een wil, het gaat om
‘uitingen van een patiënt (die) niet meer kunnen worden opgevat als een wilsuiting expliciet gericht op het intrekken of aanpassen van het
eerdere verzoek’.
20. In veel commentaren op het arrest wordt dit over het hoofd gezien. Zo betogen P. Moleman, M.G.M. Olde Rikkert & F. Visser in de
Volkskrant van 6 mei 2020 dat patiënten ook in een gevorderd stadium van dementie nog een wil kunnen vormen en uiten. Dat is ongetwijfeld juist maar irrelevant voor de uitleg en beoordeling van het arrest.
21. ‘De rechtbank is voorts van oordeel dat, gelet op het feit dat de patiënte haar wil niet meer coherent kenbaar kon maken, de verdachte
geen contra-indicaties hoefde te zien in de tegenstrijdige uitlatingen van de patiënte omtrent haar levens- of juist stervenswens.’ Rb.
Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506, r.o. 5.3.2. In de context van de hele passage is het overigens niet aannemelijk
dat de rechtbank het begrip ‘contra-indicaties’ hier gebruikt in de specifieke zin die de Hoge Raad eraan geeft, zoals geanalyseerd in par. 2.
(Anders: Matthijssen 2020.) De rechtbank wijst in deze passage de opvatting van de officier van justitie af dat een incidentele uitlating van
de patiënt op zichzelf als coherent kan worden beoordeeld zonder daarbij rekening te houden met andere uitingen en met zijn gedrag.
22. ‘Het kan voorkomen dat een wilsonbekwame patiënt die een schriftelijke wilsverklaring heeft opgesteld toen hij nog wel wilsbekwaam
was en die in een situatie verkeert die hij in zijn verklaring heeft beschreven en waarin aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, zich niet
bewust is van de uitvoering van de levensbeëindiging. De arts moet dan alert zijn op uitingen die wijzen op bezwaar tegen levensbeëindiging.
Als daarvan sprake is, dan kan uitvoering van de euthanasie niet plaatsvinden.’ Euthanasiecode 2018, p. 39, vgl. 43.
23. Handelingen II 2000/01, TK 26 2115. De minister tekent hierbij aan dat de echte deskundige, mevrouw Borst, hierover nog zal komen te
spreken, maar dat is niet gebeurd.
24. In r.o. 5.5.2 wordt in dit geval niet van een contra-indicatie gesproken. Zie ook Euthanasiecode 2018, p. 43.
25. Zie in het citaat dat ik in par. 2 gaf uit r.o. 4.5.3 met name de zin die begint met ‘Die gesteldheid (…)’.

Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2021-1

29

Een arrest dat om uitleg vraagt

motiveert met zijn vrees voor decorumverlies, maar zich
ook in een toestand van gevorderde dementie steeds met
zijn gewone waardigheid blijft uiten en gedragen. Maar
als de wilsverklaring niet van toepassing is, is de levensbeëindiging niet uitgevoerd op het ‘uitdrukkelijk en ernstig verlangen’ van de patiënt (art. 293 Sr). In dat geval is
er dus helemaal geen relevant verzoek, laat staan een
vrijwillig en weloverwogen verzoek, en kan er dus welbeschouwd ook geen sprake zijn van een contra-indicatie
tegen de uitvoering van zo’n verzoek. De Hoge Raad
noemt dus eigenlijk maar één echte contra-indicatie.
In elk geval noemt de Hoge Raad niet als mogelijkheid
een contra-indicatie die de overtuiging van de arts dat er
sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek nog
zou kunnen ondermijnen. Dat bevestigt de interpretatie
van ‘contra-indicaties’ die ik in par. 1 heb voorgesteld.
Voor het overige laat de Hoge Raad ons over de grondslag
en de aard van de contra-indicaties grotendeels in het
ongewisse. Van de kennelijke huiver die uit de woorden
van minister Korthals spreekt over het doden van een
patiënt die op dat moment uitdrukkelijk zegt niet dood
te willen is in het arrest geen spoor te vinden.26 Er spreekt
dan ook geen begrip, of zelfs maar interesse uit voor de
redenen waarom het voor vrijwel alle Nederlandse artsen,
die voor het overige in hun opvattingen over euthanasie
nauwelijks afwijken van de rest van de Nederlandse bevolking, ondenkbaar is om een euthanasie uit te voeren
bij een wilsonbekwame patiënt die op dat moment consistent aangeeft niet dood te willen. 80% van de artsen
kan zich überhaupt niet voorstellen het leven te beëindigen van een patiënt die daar op dat moment niet mee instemt en con amore aan meewerkt.27 Hoewel de wetgever
daar uitdrukkelijk wel ruimte voor heeft willen maken,
ging het minister Korthals blijkbaar te ver die ruimte ook
te gebruiken in het geval van een wilsonbekwame patiënt
die duidelijk en coherent aangeeft te willen blijven leven.
Volgens de Hoge Raad kan er dan sprake zijn van een
contra-indicatie maar is dat niet noodzakelijk het geval.
Er lijkt op dit punt bij de Hoge Raad sprake te zijn van
systeemdwang. De Hoge Raad blijft voor de contra-indicaties in beide fasen aansluiting zoeken bij de zorgvuldigheidseisen die in de Wtl zijn geformuleerd, ook al valt
voor de tweede fase de eis van het vrijwillig en weloverwogen verzoek daarbij af. De enige eis waarbij dan nog
aansluiting gevonden kan worden is de eis van ondraaglijk
lijden, maar daaruit kan men niet afleiden dat uitlatingen

die duidelijk en consistent getuigen van een levenswil altijd een contra-indicatie zouden vormen. Voor die opvatting, zoals die spreekt uit de geciteerde woorden van
minister Korthals, is in de tekst van de Wtl geen aanknopingspunt te vinden. In dat citaat lijkt het om een zorgvuldigheidseis sui generis te gaan.28
De Hoge Raad wekt overigens nergens de indruk bij het
specificeren van mogelijke contra-indicaties uitputtend
te willen zijn. Dat geeft de toetsingscommissies een zekere
speelruimte om een bredere invulling te geven aan het
begrip ‘contra-indicaties’ dan de Hoge Raad uitdrukkelijk
doet, en daarbij de eis dat er geen sprake is van contraindicaties als een zelfstandige zorgvuldigheidseis op te
vatten.
4.

Moet de arts het voornemen tot euthanasie aan
de patiënt voorleggen?

Aansluitend bij de opvatting van de toetsingscommissie
was het Centraal Tuchtcollege van oordeel dat de arts,
nadat zij het plan had opgevat om over te gaan tot uitvoering van de euthanasie, had moeten proberen dat plan,
met inbegrip van de voorgenomen wijze van uitvoering,
met patiënte te bespreken. De Hoge Raad gaat niet inhoudelijk in op dit tweede verwijt, maar vernietigt de beslissing van het college omdat daarin aan het oordeel van de
toetsingscommissies te veel gewicht zou zijn toegekend.29
Het college had echter, in navolging van het Regionaal
Tuchtcollege, toch ook enkele inhoudelijke argumenten
aangevoerd, met name het argument dat patiënte een recht
zou hebben om over haar eigen leven te beschikken, een
recht dat zij in beginsel niet kwijt zou raken wanneer zij
dement wordt.30 Wat de Hoge Raad van deze opvatting
denkt, volgt uit de in par. 2 besproken argumentatie. Het
zelfbeschikkingsrecht is een recht om met betrekking tot
de eigen levensvoering beslissingen te nemen die rechtsgevolgen hebben. Een patiënt raakt dat recht inderdaad
niet kwijt als hij dement wordt maar wel als hij ter zake
van de te nemen beslissing wilsonbekwaam wordt. Uitlatingen waaruit een levenswil spreekt kunnen dan niet
opgevat worden als gericht op het rechtsgevolg van herroeping van het euthanasieverzoek, alleen al daarom niet
omdat een eenzijdige rechtshandeling zoals het uiten van

26. Ook niet in r.o. 4.4.1-4.4.3 waarop de redactie mij wees. ‘Het gaat hier (…) om de – in de wetsgeschiedenis als ‘bijzonder’ aangeduide –
situatie waarin de nakoming van de zorgvuldigheidseisen ook compensatie moet bieden voor het onvermogen van de patiënt om nog langer
zelf zijn wil te vormen en te uiten.’ (r.o. 4.4.3). De term ‘bijzondere situatie’ is weinig specifiek; wat in de passage uit de wetsgeschiedenis
waarnaar verwezen wordt zo benoemd wordt is alleen het verlies van de persoonlijkheid. De Hoge Raad betoogt in deze passage dat de
uitvoering van een euthanasie bij afwezigheid van een actuele doodswil een bijzonder karakter heeft dat met zich meebrengt dat de overige
zorgvuldigheidseisen die ‘van overeenkomstige toepassing’ zijn een eigen invulling moeten krijgen. Dit leidt vervolgens o.m. tot de leer
van de contra-indicaties in r.o. 4.5.3 die ik in par. 2 en 3 heb besproken. Een goed voorbeeld van een bijzondere invulling van een zorgvuldigheidseis is de mogelijke rol van de wilsuitingen van de ter zake wilsonbekwame patiënt bij de beoordeling van de ondraaglijkheid van
zijn lijden. De passage geeft ons geen aanvullende informatie over de aard of de grondslag van de contra-indicaties.
27. B. Onwuteaka-Philipsen e.a., Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Den Haag: ZonMW 2017,
p. 102.
28. Matthijssen 2020. Matthijssen heeft mij laten weten inmiddels van mening te zijn dat de Hoge Raad terecht aansluiting heeft gezocht bij
uitdrukkelijke wettelijke bepalingen.
29. HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713.
30. Voor commentaar, zie Den Hartogh 2020 en G.A. den Hartogh, ‘De wil van de wilsonbekwame patiënt. Commentaar op een uitspraak
van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag’, TvGR 2018, afl. 5, p. 450-461.
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een op een rechtsgevolg gerichte wil, dan nietig is
(art. 3:34 BW).31
Het openbaar ministerie had niet dezelfde eis gesteld,
maar wel de meer algemene eis dat de arts de patiënte regelmatig de vraag moest voorleggen of zij wilde leven of
sterven. Alleen zo zou immers kunnen worden vastgesteld
of zij haar wilsverklaring niet had ‘herroepen’. Dat de
Hoge Raad dit argument verwerpt impliceert niet dat de
Hoge Raad ook de eis verwerpt. En inderdaad stelt de
Hoge Raad in het algemeen dat de arts zich moet inspannen om met de patiënt ‘betekenisvol te communiceren
over zijn situatie en vooruitzichten’, onder meer om de
ernst van zijn lijden te beoordelen (r.o. 4.7.2).32 Meer
specifiek stelt de Hoge Raad dat, als het niet mogelijk is
met de patiënt ‘betekenisvol te communiceren’ over de
wijze van uitvoering, de arts de naar zijn oordeel aangewezen methode kan kiezen, en bijvoorbeeld premedicatie
mag gebruiken om te garanderen dat de patiënt tijdens
de uitvoering rustig blijft (r.o. 4.10).
Het is jammer dat de Hoge Raad niet expliciet uitlegt wat
‘betekenisvolle communicatie’ is. Uit de context blijkt
dat het gaat om communicatie met een patiënt die
ter zake van het euthanasieverzoek niet meer wilsbekwaam is. We moeten niet te snel aannemen dat betekenisvolle communicatie met een wilsonbekwame patiënt
niet mogelijk is. Zo had dokter Arends verklaard dat, als
de patiënte zei dat zij (nog) niet dood wilde, zij woorden
zonder betekenis gebruikte, en de rechtbank was het met
haar eens dat de patiënte de strekking van haar woorden
niet langer begreep. Maar dit is onaannemelijk bij een
patiënte die kan uitleggen dat zij niet dood wil omdat zij
niet ziek is. Zij was wilsonbekwaam, ook al kon ze zo’n
redengevend verband nog leggen, omdat het haar volledig
ontbrak aan het besef van haar ziekte en van de gevolgen
daarvan. Ik neem echter aan dat het voor betekenisvolle
communicatie wel nodig is dat de uitingen van de patiënt
duidelijk en coherent zijn, ook coherent met andere
uitingen en met zijn gedrag. Die uitleg past bij beide opvattingen van de contra-indicaties die ik in par. 2 en 3
heb besproken. De Hoge Raad is dan blijkbaar van oordeel dat de arts moet proberen over de voorgenomen
euthanasie en de wijze van uitvoering met de wilsonbekwame patiënt te overleggen, tenzij hij ervan overtuigd
is dat die daarover geen duidelijke en coherente uitspraken meer kan doen. Zoals ik in par. 3 heb besproken, zegt
de Hoge Raad niet dat de duidelijke en coherente wilsuitingen van de wilsonbekwame patiënt automatisch
doorslaggevend zijn, alleen dat zij een contra-indicatie

kunnen opleveren. Maar de Raad zegt ook niet dat de
arts het overleg met de patiënt wel achterwege kan laten
als hij ervan overtuigd is dat, wat de patiënt ook zegt, de
wilsverklaring in de inmiddels ingetreden situatie van
toepassing is en de patiënt ondraaglijk lijdt, dus de beide
mogelijke contra-indicaties die de Raad uitdrukkelijk
noemt zich niet voordoen. Dat bevestigt de conclusie uit
de vorige paragraaf dat de toetsingscommissies ruimte
hebben voor een bredere opvatting van ‘contra-indicaties’
dan het arrest expliciet uitspelt.
5.

Levensbeëindiging op verzoek of moord?

De officier van justitie had primair levensbeëindiging op
verzoek, subsidiair moord of doodslag ten laste gelegd.
Art. 293 Sr stelt strafbaar het leven van een ander op diens
‘uitdrukkelijke en ernstig verlangen’ te beëindigen en
maakt vervolgens een uitzondering voor een arts die aan
de zorgvuldigheidseisen voldoet. De eerste van deze eisen
is dat het verzoek van de patiënt om levensbeëindiging
‘vrijwillig en weloverwogen’ was. Volgens de officier
betekenen de uitdrukkingen ‘een uitdrukkelijk en ernstig
verlangen’ en ‘een vrijwillig en weloverwogen verzoek’
precies hetzelfde.33 Maar dat impliceert dat als aan deze
eerste zorgvuldigheidseis niet is voldaan, er geen sprake
is van een levensbeëindiging op verzoek die niet aan alle
eisen voldoet, maar helemaal niet van levensbeëindiging
op verzoek. En dus van moord of doodslag (art. 287 en
289 Sr). De Hoge Raad wijst deze opvatting zonder nadere argumentatie af (r.o. 4.5.4, 5.3.1-5.3.2). In navolging
van de rechtbank had de procureur-generaal ertegen ingebracht dat een zorgvuldigheidseis niet tevens een deel
van de delictsomschrijving kan zijn. Als vastgesteld wordt
dat aan een van de zorgvuldigheidseisen niet is voldaan,
kan de conclusie niet zijn dat de RTE onbevoegd is om
de zorgvuldigheid van het handelen van de arts te beoordelen. De eisen zijn toch bedoeld om aan de hand daarvan
die beoordeling uit te voeren? Dit is op zichzelf een
doorslaggevend argument.34
Het roept echter de vraag op wat dan precies het verschil
in betekenis is tussen ‘een uitdrukkelijk en ernstig verlangen’ enerzijds en ‘een vrijwillig en weloverwogen verzoek’
anderzijds. De rechtbank gaf geen voorbeelden van een
verzoek dat wel uitdrukkelijk en ernstig is maar niet
vrijwillig of niet weloverwogen. De procureur-generaal
kwam met één voorbeeld op de proppen: als een patiënt
een deugdelijke wilsverklaring opstelt en die voldoende
bevestigt zolang hij wilsbekwaam is, is er sprake van een

31. Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat deze argumentatie niet zomaar van een strafrechtelijke naar een tuchtrechtelijke context
kan worden overgebracht, vgl. K. Rozemond in de NRC van 31 augustus 2020. De argumentatie berust echter op een opvatting van de
betekenis en het belang van wilsbekwaamheid die niet specifiek strafrechtelijk is. Juist uit het feit dat de Hoge Raad de uitspraak van het
Centraal Tuchtcollege volledig vernietigt zonder het nodig te vinden in te gaan op het beroep van het college op het zelfbeschikkingsrecht
kan men, zeker in het kader van cassatie in het belang der wet, afleiden dat de in ECLI:NL:HR:2020:712 gevolgde redenering ook hier
van toepassing is.
32. Vgl. Kamerstukken II 2000/01, 26691, TK 27-2248. De Hoge Raad zegt dat deze inspanning ook nodig is om te beoordelen of er sprake
is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Mogelijk acht de Raad pogingen tot ‘betekenisvolle communicatie’ vooral gewenst om
zeker te stellen dat de situatie die in het euthanasieverzoek is omschreven is ingetreden.
33. Het begrip ‘verlangen’ slaat hier niet op een mentale toestand (wens of begeerte), maar op een taaldaad (verzoek). Zo tientallen malen in
het BW, bijv. Boek 7, art. 6a (Gegevens moeten aan een koper op zijn verlangen worden verstrekt).
34. Als de wilsverklaring van de patiënte in casu onvoldoende duidelijk was geweest (zie par. 3), was er inderdaad geen sprake geweest van
een uitdrukkelijk en ernstig verlangen tot levensbeëindiging en dus ook niet van levensbeëindiging op verzoek. Dit is zowel de RTE als
beide tuchtcolleges ontgaan, ook de RTE die in oordeel 2017-103 vaststelde dat de arts niet tot het oordeel had kunnen komen dat de
schriftelijke wilsverklaring van toepassing was, en het Regionale Tuchtcollege Amsterdam dat op 18 augustus 2020 dat verwijt verwierp.
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uitdrukkelijk en ernstig verlangen, maar als de wilsonbekwaam geworden patiënt vervolgens consistent aangeeft
niet dood te willen, niet van een vrijwillig verzoek. Dit
is echter, zoals in par. 1 en 2 bleek, nu juist geen geslaagd
voorbeeld. Er is in zo’n geval ook voldaan aan de eis van
een vrijwillig en weloverwogen verzoek, ook al kunnen
er contra-indicaties van andere aard bestaan tegen de
uitvoering van dat verzoek.
In het dagelijks taalgebruik betekent ‘uitdrukkelijk’ als
kwalificatie van een verzoek dat de betrokkene bewoordingen gebruikt die een competente spreker van de Nederlandse taal begrijpt als een verzoek. ‘Ernstig’ betekent
dat de betrokkene zijn woorden ook werkelijk als zo’n
verzoek bedoelt, dus niet uit in de context van een toneelstuk of als een citaat van iemand anders, of om daarmee
zijn onvrede met de manier waarop hij behandeld wordt
kracht bij te zetten. Een in deze zin uitdrukkelijk en
ernstig verlangen kan het product zijn van manipulatie
door een overbelaste mantelzorger, en is dan niet vrijwillig. Ook is het mogelijk dat degene die zo’n verlangen
uit niet op de hoogte is van essentiële informatie, bijvoorbeeld over zijn diagnose en prognose. Het verzoek is dan
niet weloverwogen.
Als we deze betekenis toekennen aan de kernwoorden
die in art. 293 Sr en in de Wtl zijn gebruikt, zouden we
ons kunnen afvragen of daarmee recht gedaan wordt aan
de reden waarom levensbeëindiging op verzoek van andere levensdelicten is onderscheiden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de persoon die de patiënt manipuleert of
welbewust informatie onthoudt en vervolgens op zijn
verlangen doodt geen moord pleegt. Zowel de rechtbank
als de procureur-generaal komen dan ook tot de conclusie
dat er geen sprake is van een uitdrukkelijk en ernstig
verlangen als dat verlangen door de dader wordt uitgelokt.35
Maar als een arts onvoldoende onderzoek heeft gedaan
om de manipulatie te onderkennen of onvoldoende is
nagegaan of de patiënt de prognose heeft begrepen, wellicht toch wel? Ook in dat geval lijken de bekende
woorden van minister Modderman – ‘misdrijf tegen het
leven blijft, aanslag tegen de persoon vervalt’ – die ook
door de rechtbank en de procureur-generaal worden
aangehaald, echter niet op te gaan. Maar als je die tot
richtsnoer neemt, zie ik niet hoe je een uitdrukkelijk en
ernstig verlangen nog van een vrijwillig en weloverwogen
verzoek zou kunnen onderscheiden. Ik ben daarom zelf
geneigd bij nalatigheid van de arts bij het onderzoeken
van het vrijwillig en weloverwogen karakter van het verzoek inderdaad te spreken van een levensbeëindiging op
verzoek die niet aan de zorgvuldigheidseisen voldoet,
niet van moord of doodslag. Maar verdere verheldering
van deze begrippen is gewenst.
Terugkijkend op de gevallen waarin de RTE’s hebben
geoordeeld dat de arts niet redelijkerwijs tot de overtuiging had kunnen komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, lijkt casus 4 uit het

Jaarverslag 2010 achteraf een duidelijk geval waarin ook
een uitdrukkelijk en ernstig verlangen ontbrak: de
patiënte was tot het laatst toe wankelmoedig in haar
euthanasieverzoek, maar van een ernstig verlangen is geen
sprake als de betrokkene niet achter zijn verzoek staat.
Bij enkele andere gevallen is minstens twijfel op zijn
plaats.36 Een duidelijk geval waarin er wel sprake was van
een uitdrukkelijk en ernstig verlangen is te vinden in
oordeel 2015-01, betreffende een patiënte die weigerde
zich opnieuw te laten onderzoeken, hoewel de verdenking
bestond dat haar ernstig fysiek lijden voortkwam uit een
dieet dat haar was voorgeschreven op grond van een onjuiste diagnose, waaraan zij door dik en dun vasthield.
De commissie betwijfelde of haar verzoek weloverwogen
was.
Het is jammer dat de Hoge Raad over dit punt geen nadere opheldering heeft verschaft. Het zou goed zijn als
de RTE’s zich daarover in een volgende editie van de
EuthanasieCode 2018 alsnog uitspreken.
6.

Postscriptum: de interpretatie van de RTE’s

Zoals ik in par. 3 heb aangegeven, wijkt het arrest van de
Hoge Raad op enkele punten af van de EuthanasieCode
2018. Aanpassing of verduidelijking van de Code was
dus noodzakelijk. De RTE’s zijn met dat huiswerk
voortvarend aan de slag gegaan en hebben al midden november 2020 enkele inlegvellen gepubliceerd die relevante
passages in de Code moeten vervangen, met name paragraaf 4.1, over de schriftelijke wilsverklaring. In deze
tekst herhalen de commissies, net als de wetgever en de
Hoge Raad, voortdurend dat een schriftelijke wilsverklaring die aan de eisen voldoet, kan worden opgevat als het
verzoek van de patiënt als die patiënt ‘zijn wil niet meer
kan uiten’. Helaas leggen ook zij de betekenis van deze
uitdrukking nergens uit. Dat is in hun geval extra problematisch omdat de EuthanasieCode immers bedoelt om
een ‘handzaam overzicht’ te geven van de wetsuitleg van
de commissies waarop artsen kunnen koersen. Een arts
kan te maken krijgen met een diep-demente en ter zake
wilsonbekwame patiënt als de patiënte van dokter Arends,
die nu en dan toch nog dingen zegt als ‘nee, ik wil niet
dood, zo erg is het nog niet’. Een argeloze arts zal dan
denken: ‘o, deze patiënt kan zijn wil nog uiten, dus de
euthanasie kan niet doorgaan’. Deze uitleg lijkt bevestigd
te worden nu het inlegvel stelt dat communicatie met een
patiënt die zijn wil niet kan uiten niet mogelijk is en dat
hij geen vragen kan beantwoorden. De patiënte van
dokter Arends kon dat nu en dan wel.
Maar als de arts met deze uitleg in zijn achterhoofd verder
leest, zal hij weinig van de tekst begrijpen. Daarin wordt
gezegd dat verbale uitingen en gedragingen van een
patiënt die zijn wil niet kan uiten met het euthanasieverzoek strijdige contra-indicaties kunnen opleveren. Er
wordt gesteld dat de arts niet verplicht is te informeren
naar de actuele levens- of stervenswens van een patiënt

35. Zo ook J. Wöretshofer, Volgens de regelen van de kunst: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus voor professioneel uitgevoerde
handelingen, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 129, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis.
36. Oordeel 2012-08, Jaarverslag 2012, casus 3 (zie par. 4): wilsonbekwaam geworden Huntington-patiënte die haar schriftelijke wilsverklaring
niet opnieuw had besproken of herbevestigd. 2017-73: patiënte had geen schriftelijke wilsverklaring en was in een toestand van verlaagd
bewustzijn toen de consulent langskwam. 2018-42: de arts had een psychiater moeten raadplegen om na te gaan of het verzoek van
patiënte niet in overwegende mate voortkwam uit haar psychiatrische aandoening.
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die zijn wil niet meer kan uiten. En zelfs dat de arts, binnen de beperkingen die het onvermijdelijk gevolg zijn
van de toestand van de patiënt, zich moet inspannen om
over de betekenis en de consequenties van de wilsverklaring betekenisvol met de patiënt te communiceren. Al
deze formuleringen veronderstellen dat sommige patiënten hun wil nog wel kunnen uiten, in de gangbare betekenis van die uitdrukking, en dat communicatie met hen
wel degelijk mogelijk is. Het inlegvel had dus, het liefst
al in de eerste zinnen, moeten duidelijk maken dat met
een ‘patiënt die zijn wil niet kan uiten’ een patiënt bedoeld
wordt die geen wil kan uiten die wilsbekwaam tot stand
is gekomen en daarom gezag heeft. Mondelinge verificatie
van de wensen van die patiënt is niet meer mogelijk, niet
omdat hij niet meer kan bevestigen of ontkennen bepaalde
wensen te hebben, maar omdat die bevestigingen en ontkenningen er voor het vaststellen van het bestaan van een
vrijwillig en weloverwogen verzoek niet toe doen. Als
we de uitdrukking in deze juridisch-technische zin verstaan, komt de interpretatie van het arrest in het inlegvel
in grote mate overeen met de uitleg die ik in dit artikel
heb voorgesteld. Die verbale uitingen en gedragingen die
met het euthanasieverzoek strijdig zijn, kunnen niet
worden opgevat als intrekking of aanpassing van het in
de wilsverklaring neergelegde verzoek. Maar die uitingen
en gedragingen, aldus de RTE’s, kunnen wel:
‘worden opgevat als een indicatie die, in samenhang met
het hele ziektebeeld en gedrag van patiënt, relevant is
voor de beoordeling van de actuele lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze beoordeling is tevens [ik zou
zeggen: met name, GdH] relevant in verband met de
hierna aan de orde komende beantwoording van de vraag
of sprake is van ondraaglijk lijden van de patiënt.’37
Ook het inlegvel bespreekt niet uitdrukkelijk wat we
moeten verstaan onder ‘betekenisvolle communicatie’.
Daar was toch wel iets meer over te zeggen geweest (zie
par. 4). Uit het arrest als geheel is immers af te leiden dat
er bij de patiënt dan sprake moet zijn van ‘duidelijke
verbale uitingen en consequent gedrag’. En de Haagse
rechtbank had het, in aan de wetsgeschiedenis ontleende
termen, over het ‘coherent kenbaar maken van een wil’.38
Jammer is vooral dat het inlegvel de onduidelijkheid over
de grondslag en de aard van de contra-indicaties niet
wegneemt, hoewel de Hoge Raad, zoals ik in par. 3 en 4
heb betoogd, niet suggereert dat thema uitputtend te
hebben willen bespreken. Er zal wel geen arts in Nederland zijn die een euthanasie uitvoert bij een ter zake
wilsonbekwame patiënt die tot het laatst toe duidelijk en
consistent aangeeft niet te willen sterven. Het was niet
nodig geweest daarvoor ruimte te laten.

37. Hoge Raad (zie voetnoot 2 en 3), r.o. 4.5.3.
38. Rb. Den Haag (zie voetnoot 6), r.o. 5.3.2. Citaat van Minister van Justitie Korthals, Kamerstukken II 1999/2000, 26691, nr. 6, p. 92.
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