
 … D66 en GroenLinks dienden gisteren 
een initiatiefwet in die artsen verplicht 
een euthanasieverzoek altijd in 
behandeling te nemen. 

 … Anesthesioloog Paul Lieverse vindt 
dat zo’n verwijsplicht een verkeerde 
suggestie wekt. ‘Alsof arts en patiënt 
tegenover elkaar staan.’
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Het oordeel van de rechter in de zaak 
tegen Albert Heringa (foto), de m an 
die zijn 99-jarige stiefm oeder hielp bij 
zelfdoding, leidt tot verdeelde 
reacties. Volgens de rechter was 
Heringa schuldig, om dat hulp bij 
zelfdoding voorbehouden is aan 
artsen die daarbij aan strikte 
voorwaarden gebonden zijn. Toch legt 
de rechtbank geen straf op (ook niet 
de drie m aanden voorwaardelijk die 
het Openbaar Ministerie had geëist), 
om dat Heringa volgens de rechter 
handelde uit naastenliefde en het OM 
lange tijd heeft gewacht m et vervol-
ging.
Artsenorganisatie KNMG is tevreden 
m et het vonnis, om dat de uitspraak 
niet tornt aan de huidige wetgeving. 

‘Zoals de KNMG het vonnis interpre-
teert heeft vooral de lengte van het 
hele proces m eegewogen in de 
overweging geen straf op te leggen.’
Ethicus Theo Boer vindt het vonnis 
daarentegen teleurstellend. ‘Door 
zelfs geen voorwaardelijke celstraf op 
te leggen, geeft de rechtbank een 
verkeerd signaal af’, reageert Boer in 
het Reformatorisch Dagblad. ‘De 
drem pel voor hulp bij zelfdoding door 
fam ilieleden wordt hierdoor lager.’ 
Een rechter heeft volgens Boer ‘niet te 
oordelen over liefdevolle intenties, 
m aar over de vraag of iem ands 
handelen overeenkom stig de wet is’.
Zowel het OM als Heringa beraden zich 
nog op het instellen van een hoger 
beroep tegen het vonnis.

vonnis Heringa ‘verkeerd signaal’


