
Afgelopen week kwam het 
rapport Sterfgevallenonder-
zoek 2010 uit. Direct erna 

waren er in diverse media opti-
mistische geluiden te horen zoals 
‘Euthanasiewet zorgt niet voor 
meer euthanasie’, ‘Hellend vlak be-
staat niet’ en ‘Internationale angst 
ongegrond’. Waarover ging dit on-
derzoek, en zijn deze koppen een 
juiste weergave van de medische 
praktijk rondom het levenseinde?

In 2001 werd in Nederland de 
Euthanasiewet aangenomen, zoals 
deze meestal wordt genoemd en die 
in 2002 in werking trad. In de peri-
ode daarvoor werd in Nederland ook 
al euthanasie toegepast, maar de 
arts die dat deed was formeel straf-
baar. In de praktijk bleef het echter 
altijd bij proces-verbaal opmaken 
en een aantal weken wachten op de 
beslissing van de officier van justi-
tie: gewoonlijk een seponeren van 
de zaak. 

Subjectief
De wet veranderde die situatie in 
zoverre dat sinds die tijd een arts 
niet meer strafbaar is als hij zich 
houdt aan een aantal in die wet vast-
gelegde regels. Zo moet er sprake 
zijn van ‘ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden’, moet er een tweede arts ge-
consulteerd worden en moet de arts 
de euthanasie erna laten beoordelen 
door een toetsingscommissie.

Overigens is ‘ondraaglijk en uit-
zichtloos lijden’ een subjectief be-
grip. En ook blijken tweedemening-
artsen te kunnen verschillen over de 
vraag of aan de vereisten is voldaan. 
Verder hebben de toetsingscommis-
sies onderling nogal eens discussie 
of een euthanasie ‘door de beugel 
kon’. Dus al met al is de regelge-
ving op papier helderder dan in de 
praktijk.

Het onderhavige onderzoek Sterf-
gevallenonderzoek 2010 is er een in een 
reeks van vijf, waarvan de eerste 
in 1990 werd uitgevoerd. Dit vijfde 
onderzoek is volgens de onderzoe-
kers echter beperkter in opzet dan 
de vorige. Maar net als de eerdere is 
het gebaseerd op een steekproef, na-
melijk achtduizend sterfgevallen in 
de periode augustus tot september 
2010, die met hulp van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek werden ge-
kozen. Van deze sterfgevallen wer-
den de betrokken artsen schriftelijk 
geënquêteerd over aspecten als 
mogelijke levensverkorting en de 
besluitvorming die daaraan vooraf 
was gegaan. Het responspercentage 
was 74 procent en betrof dus onge-
veer zesduizend sterfgevallen.

Niet alleen euthanasie
Wat blijkt nu zoal uit dit onderzoek 
en hoe verhoudt zich dat met gege-
vens die op andere manieren te ver-
krijgen zijn? In dit onderzoek is niet 
alleen euthanasie onderzocht maar 
ook andere ‘medische beslissingen 
rond het levenseinde’. Daarmee 
worden behalve (1) euthanasie ook 
bedoeld: (2) hulp bij zelfdoding, (3) 
opzettelijk levensbeëindigend han-
delen zonder uitdrukkelijk verzoek 

van de betrokkene, (4) intensivering 
van pijn- of symptoombestrijding 
met mogelijke bespoediging van het 
levenseinde, en (5) het niet-instellen 
of staken van een potentieel levens-
verlengende behandeling. 

Wachtlijsten
Meestal worden 1 en 2 samen be-
schouwd. En hoewel we er in Neder-
land bijna aan gewend zijn geraakt, 
gaat het in al die gevallen om trieste 
situaties. Volgens dit onderzoek be-
trof dat 2,8 procent van alle overlij-
dens en verschilt dat weinig van de 
meting in 2001 – kortom ‘met Eu-
thanasiewet niet meer euthanasie’. 

Dit staat haaks op de bevindingen 
uit een andere bron, de Jaarverslagen 
van de Regionale Toetsingscommis-
sies Euthanasie (RTE), die vanaf 2002 
verschijnen en die álle gemelde eu-
thanasieën betreffen. Daaruit blijkt 
een aanvankelijke stabiele situatie 
wat het aantal euthanasieën betreft, 
namelijk van 2002 tot en met 2006 
ongeveer 1880 gevallen per jaar. Maar 
daarna is sprake geweest van een 
steeds snellere stijging tot 3136 geval-
len in 2010 – een stijging van 19 pro-
cent ten opzichte van het jaar ervoor. 

Uit de mond van leden van de toet-
singscommissies is op te tekenen 
dat zij het werk nauwelijks aankun-
nen, er lange wachtlijsten voor 
beoordeling ontstaan, en dat er ge-
worven moet worden voor nieuwe 
leden. 

Dat er sprake is van een hellend 
vlak blijkt echter niet alleen uit 
deze cijfers, maar veeleer uit de 
besluitvorming die erachter schuil 
gaat. Er blijkt uit de Jaarverslagen 
van de RTE sprake te zijn van op-
schuiven van de beoordeling van 
wat zij als ‘zorgvuldig’ afgeven. 
De lobbybeweging Uit Vrije Wil 
maakt hier gebruik van door ervoor 
te pleiten om hulp bij zelfdoding 
mogelijk te maken voor wie meent 
‘klaar met leven’ te zijn. 

De zaken 3, 4 en 5 hebben alle 
iets te maken met het levenseinde 
maar zijn ethisch beschouwd ge-
heel verschillende zaken. Het punt 
3, levensbeëindigend handelen zon-
der verzoek van de patiënt, komt 
dicht bij doodslag. Ook spreekt het 
rapport over het hoge percentage 
gevallen waarin gesedeerd werd 
(12,5 procent), waarbij het overlij-

den trouwens opvallend snel plaats-
vond, in meer dan de helft van de 
gevallen al binnen een dag.

Containerbegrip
Maar iets heel anders is punt 5, het 
niet behandelen of stoppen met 
behandelen. Dat kan een heel even-
wichtig besluit zijn. Er kan namelijk 
een situatie ontstaan waarbij erkend 
wordt dat de ongeneeslijke ziekte 
niet meer te genezen is, hooguit 
het overlijden iets uit te stellen, en 
waarbij het behandelend team zich 
moet beperken tot lijden-verlichten-
de maatregelen (pijn, kortademig-
heid, onrust enzovoorts). 

Het is dus riskant om te spreken 
over het containerbegrip ‘medische 
beslissingen rond het levenseinde’ 
alsof ze ongeveer allemaal op het-
zelfde neerkomen. Een ander be-
zwaar tegen dit containerbegrip is 
dat het lijkt alsof deze vijf samen 
de besluiten zijn waar het om gaat. 
Terwijl andere medische besluiten 
voor mensen in de laatste levensfase 
van minstens even groot belang 
zijn. Daarbij is te denken aan wel 
of niet behandelen, waarvoor ge-

sprek nodig is over welke medische 
scenario’s daarbij denkbaar zijn, en 
hoe de laatste levensfase zo goed 
mogelijk te laten zijn. Medische 
afwegingen zijn hierbij niet goed te 
scheiden van die op psychosociaal 
en spiritueel vlak.

Suggestie
Nog een suggestie die uit dit rapport 
komt en waar sommige media mee 
kwamen, is de levensbekorting die 
veroorzaakt kan worden door inten-
sivering van pijn- en symptoomcon-
trole, nummer 4 van het rapport. 

Deze formulering kan misver-
standen veroorzaken. Men kan 
eruit verstaan dat behandelingen 
ondeskundig uitgevoerd worden en 
daardoor onveilig zijn. Maar men 
kan ook concluderen dat er sprake 
is van moedwillige overdosering, 
bijvoorbeeld onder het mom van 
pijnbestrijding. Maar in beide ge-
vallen geeft dat een slechte naam 
aan effectieve pijnbehandeling en 
andere vormen van palliatieve zorg. 
Deze zijn namelijk niet alleen op 
humane gronden noodzakelijk – om 
het lijden van een medemens te 

verlichten – maar bovendien blijken 
ze nogal eens levensverlengend te 
werken. Je zou hier kunnen spreken 
van ‘onbedoelde levensverlenging’. 
Wel de beperkte risico’s suggereren 
op levensbekorting is dus schade-
lijk, omdat het wantrouwen cre-
eert jegens deskundige palliatieve 
behandelaars.

Zeer binnenkort komt het Jaar-
verslag 2011 van de RTE uit. Het valt 
te verwachten, ja, te vrezen, dat er 
opnieuw een stijging van het aantal 
euthanasieën te betreuren is. Te 
betreuren om het leed dat erachter 
schuil gaat, van patiënt, familie en 
naasten, maar ook van het behande-
lend team. 

De deur verder openen voor eu-
thanasie door geruststellende uitin-
gen zoals de laatste dagen te horen 
waren (‘het valt wel mee’), maakt het 
leed nog groter omdat het de stimu-
lans ontneemt om zich meer in te 
spannen voor goede palliatieve zorg.
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Geruststellend denken en spreken over euthanasie belemmert inspanningen voor goede palliatieve zorg. 
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Er blijkt sprake te 
zijn van opschuiven 
van de beoordeling 
van wat zij als 
‘zorgvuldig’ zien
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Volgens deze week verschenen onderzoek 
is het aantal euthanasiegevallen niet 
gegroeid sinds de euthanasiewet. 
De jaarverslagen van de regionale 
toetsingscommissies geven echter een heel 
ander, verontrustend beeld.

Aantal gevallen euthanasie groeit juist wel
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