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gebreid overzicht van de mogelijke anato-

mische en fysiologische achtergronden

van lage-rugpijn.

Onwillekeurig doet het boek denken aan

een situatie die ik van de hockeyvelden

ken. Als mijn zoon door een bal op zijn

knie wordt geveld, ken ik twee reacties.

De een zegt, vanuit het besef dat het vrij-

wel altijd meevalt en slechts een kneu-

zing is die even zeer doet: ‘Kom op.

Opstaan, even wrijven, even stampen en

weer doorgaan.’ De ander zegt vanuit de

zorg die ik voor mijn zoon heb en de wens

om zijn lijden zo veel mogelijk te beper-

ken: ‘Blijf liggen, ik kom eraan. Haal ijs.

Voorzichtig, laat mij even kijken. Gaat

het? Je moet het niet forceren hoor!’

Hans van den Hoogen

Knelpunten in de
euthanasiediscussie

Adams M, Griffiths J, Den Hartogh G. Euthanasie;

nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie. Kam-

pen: Kok, 2003. 348 pagina’s, € 34,90. ISBN 90-

435-0817-9.

Deze verzameling bijdragen over de

euthanasieproblematiek (in ruime zin) in

België en Nederland anno 2003 heeft me

om verschillende redenen geboeid van

begin tot eind. De titel verwijst naar de in

1987 verschenen bundel Euthanasie, knel-

punten in een discussie onder redactie van

G.A. van der Wal. Dit nieuwe boek bevat

bijdragen van hoge kwaliteit van Belgi-

sche en Nederlandse auteurs die dit

onderwerp vanuit verschillende perspec-

tieven beschrijven.

Ik vond verrassende feiten en inzichten,

bijvoorbeeld over de rol van de arts. In

Nederland en België is het voor niet-art-

sen verboden om levensbeëindigend te

handelen of actieve hulp bij zelfdoding te

geven. In Zwitserland mogen juist artsen

geen euthanasie verrichten, maar wel

euthanatica voorschrijven. Trappenburg

laat zien dat in Nederland medische hulp

vragen bij een humane dood meer voor

de hand lag dan de ‘doe het zelf’-aanpak.

Hier was immers niet alleen euthanasie,

maar ook hulp bij zelfdoding expliciet

verboden in het Wetboek van Strafrecht.

In Schotland en Zwitserland bijvoorbeeld

is hulp bij zelfdoding geen strafrechtelijk

vergrijp. Door te kiezen voor de medische

weg, kies je voor medische indicatiestel-

ling en onderwerping aan een medisch

oordeel. Daar impliceer je mee dat lijden

een pathologische oorzaak moet hebben.

Zo concludeert Trappenburg dat wij

meestal lijken te kiezen voor ‘voorwaar-

delijke onderschikking aan een medisch

regime’. Volgens haar hebben we voorlo-

pig nog geen pil van Drion.

Mortier problematiseert in zijn bijdrage

het begrip autonomie, met name ten

opzichte van minderjarigen. Hij laat

prachtig zien dat het niet gaat om leef-

tijdsgrenzen, die arbitrair kunnen zijn,

maar om ‘competent’ zijn. Het motief van

weldoen of barmhartigheid naast het

respect voor autonomie wordt ook door

Van Delden uitvoerig beschreven. Hij laat

zien hoe problematisch het respect voor

autonomie kan zijn bij demente bejaar-

den en niet-aanspreekbare patiënten.

Wat te doen wanneer de patiënt voor de

uitvoering van de euthanasie in coma

raakt? Hartogh meent dat er binnen het

morele beoordelingskader van de wet

geen ruimte is voor het alsnog respecte-

ren van de wens van de patiënt omdat het

beginsel van respect voor autonomie

even belangrijk is als een beginsel van

barmhartigheid. 

Het beschrijvende onderzoek naar ‘zelf-

doding in eigen kring’ van Chabot leverde

enkele onthutsende feiten op. Zo bleek

dat humane zelfdoding zonder dokters-

hulp opvallend vaak voorkomt bij hoog-

opgeleide vrouwen van 60 jaar en ouder.

De belangrijkste reden van artsen om niet

aan de euthanasiehulpvraag te voldoen,

was dat het om niet-terminale patiënten

ging. Artsen oordelen extra kritisch over

de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid

van het lijden als er geen sprake is van de

terminale fase. Artsen blijken jaarlijks

2500 uitdrukkelijke en herhaalde verzoe-

ken om euthanasie af te wijzen! Ik ben

het met Chabot eens dat het hard nodig

is om te onderzoeken waarom er zo veel

verzoeken afgewezen worden. Dit is, zo

zegt Chabot, van belang om bescherming

en rechtszekerheid te bieden aan patiën-

ten op een uiterst kwetsbaar moment van

hun laatste levensfase. Een fase waarin

zij vrijwel weerloos staan tegenover een

afwijzing die op een willekeurige of

onjuiste interpretatie van de zorgvuldig-

heidseisen is gebaseerd.

Ik kan dit boek van harte aanbevelen aan

dokters die verder willen kijken dan hun

medische neus lang is en die bereid zijn

te blijven reflecteren op hun menselijk

handelen.

Marijke Boorsma
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