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1. Gangbare motieven voor euthanasie
De motieven die individuen ertoe brengen euthanasie te vragen zijn divers.
Op twee, regelmatig voorkomende motieven wil ik hier dieper ingaan. Ze sluiten min
of meer nauw aan bij voorwaarden uitgedrukt in de euthanasiewet: zich bevinden in
een medisch uitzichtloze situatie en aanhoudend en ondraaglijk lichamelijk en/of
psychisch lijden (medische uitzichtloosheid blijkt in de praktijk neer te komen
op ‘door een arts erkende uitzichtloosheid’). Ik probeer eerst de betekenis van de
motieven te begrijpen, daarna zal ik het hebben over hun maatschappelijke bepaaldheid en hun maatschappelijke impact.
Het eerste, vaak vermelde motief is een einde te willen maken aan uitzichtloos en
ondraaglijk lijden, soms verbreed tot een einde te willen maken aan een mensonwaardig leven; het tweede motief is levensmoeheid of nog het leven als ‘voltooid’ beschouwen. Uiteraard kan men alleen maar begrip hebben voor de situatie van concrete
personen in uitzichtloze omstandigheden of aanhoudend ondraaglijke toestanden.
Het gaat er in de volgende beschouwingen niet om individuen te (ver)oordelen die
vanuit hun optiek volkomen terecht van een wettelijke mogelijkheid gebruik maken.
Mijn bedoeling is uitsluitend de reflectie te stimuleren betreffende een paar maatschappelijk relevante en belangrijke vragen: hoe gaat onze maatschappij specifiek via de
euthanasiewet vandaag om met de vraag van individuen (vooral, maar bijlange niet
alleen, van terminale patiënten) die uit hun lijden verlost willen worden; en wat zijn
de reële en mogelijke maatschappelijke gevolgen van die wet? De euthanasiewet
spreekt niet over een recht op euthanasie; indien ze dat wel deed, dan zou er maatschappelijk gezien ook een plicht zijn om op de vraag in te gaan. De euthanasiewet
is ook geen opheffing van de strafwet betreffende het doden (door wie dan ook) van
andere personen. De wetgever heeft alleen geoordeeld dat in welomschreven gevallen

* Herman De Dijn is emeritus hoogleraar Filosofie aan het Hogel Instituut voor Wijsbegeerte (ku Leuven).
E-mail: Herman.DeDijn@hiw.kuleuven.be

Ethische Perspectieven 26 (3), 247-00, doi: 10.2143/EPN.26.2.0000000
© 2016 by Ethische Perspectieven. All rights reserved.

99291_EthPersp_2016-3_05_De Dijn.indd 247

26/09/16 09:20

de arts die euthanasie toepast niet vervolgd zal worden als hij of zij iemand op eigen
uitdrukkelijke en herhaalde vraag euthanaseert. Dat betekent ook weer niet dat de
wet euthanasie in die gevallen letterlijk aanprijst; zij maakt ze alleen mogelijk door
artsen niet te vervolgen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Algemeen gesproken heeft de maatschappij niet de plicht elke vraag van haar burgers te honoreren,
hoe belangrijk die vraag voor hen zelf ook mag zijn. Bepaalde verlangens, zoals het
verlangen naar zin in het leven of naar erkenning en waardering voor (vermeend)
uitzonderlijke betekenis of prestaties, kúnnen zelfs niet rechtstreeks ingewilligd
worden gezien de aard van de verlangens.
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden – Een eerste, veel gehoord motief voor euthanasie is:
een einde te kunnen (laten) maken aan een leven van ondraaglijk en uitzichtloos
geacht lichamelijk en/of psychisch lijden. Zelfs als men zich in dergelijke, soms
‘mensonwaardig’ of ‘mensonterend’ genoemde toestanden bevindt, kan dat toch niet
betekenen dat men de elementaire menselijke waardigheid verloren heeft. Men kan
deze niet verliezen, ze is onvervreemdbaar. Er zijn geen kenmerken, toestanden of
daden die mensen hun elementaire menselijke waardigheid kunnen doen verliezen,
dit wil zeggen die mensonwaardigheid in de absolute zin meebrengen. Dat zou betekenen
dat die individuen niet meer als mens moeten beschouwd worden, dat ze als ding
zouden mogen beschouwd en gebruikt worden, of dat ze geen voorwerp meer
zouden moeten zijn van elementaire zorg en respect. Geen enkel menselijk leven of
geen enkele toestand van leven is in die (‘absolute’) zin ‘mensonwaardig’ of ‘mensonterend’. Dementie of zware handicap beschouwen als onverenigbaar met elementaire, onvervreemdbare menselijke waardigheid en dus als voldoende om de morele
eis van respect op te heffen, – dat zou een verschrikkelijke miskenning betekenen
van menselijke waardigheid (die, zoals we maar al te goed weten, helaas kan voor
komen en voorgekomen is). Zelfs misdadigers als Dutroux of Breivik moeten nog
altijd als mens gerespecteerd worden, ook al zijn hun daden compleet verwerpelijk
omdat zij de menselijke waardigheid van hun slachtoffers miskennen. Ook mis
dadigers moeten voedsel en medische verzorging ontvangen, ze moeten een fair
proces krijgen, mogen niet gelyncht worden, moeten begraven worden bij hun dood,
enzovoort. Tegenstanders van de doodstraf zullen zeggen dat ook misdadigers
nooit gedood mogen worden (zelfs niet na een rechtsgeldig proces): dat is onverenigbaar met de onvervreemdbare menselijke waardigheid. Zelfs mensen in de meest
miserabele of abjecte toestanden blijven mensen die door anderen en door de maatschappij als mens gerespecteerd moeten worden en juist daarom, precies in dergelijke
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toestanden en zeker in de terminale fase van het leven, met alle mogelijke zorg bijgestaan
moeten worden. Anderen (of de maatschappij) hebben nooit het recht iemand, in
welke toestand of omstandigheid dan ook, als verstoken van menswaardigheid en dus
als object te beschouwen; integendeel, zij hebben vanuit respect voor de elementaire
waardigheid van elke persoon de plicht tot elementaire zorg.
Als individuen het verkeren in een mensonwaardige toestand voor zichzelf als motief
voor euthanasie inroepen, kan dat uiteraard niet betekenen dat zij gedood mogen of
willen worden omdat zij geen mens meer zouden zijn of niet meer als mens beschouwd
moeten worden. Als mensen ‘verlies van waardigheid’ als motief inroepen voor het
vragen van euthanasie, kan dat onmogelijk het inroepen van verlies van (mens)waardigheid in absolute, onvervreemdbare zin betekenen: die waardigheid kunnen ze immers
niet verliezen. Wat kunnen ze dan wel bedoelen? Ze bedoelen dat ze zich in een toestand of situatie bevinden of daarin zijn terechtgekomen, die zij zelf onverenigbaar
achten met een welbepaalde standaard van als ‘waardig’ beschouwd menselijk leven: het
gaat om toestanden of situaties die ons ‘neerhalen’ naar een voor ons onaanvaardbaar
niveau of onaanvaardbare vorm van menselijk leven, verschillend van wat wij als draaglijke
en zeker als aanvaardbare, gewenste of eervolle vormen van leven beschouwen.
Vandaar dat dementie als mensonwaardig (in de relatieve zin) gezien kan worden:
het is een vorm van leven die dan verschijnt als onder de grens van het persoonlijk
aanvaardbare leven. Het gaat dus om mens(on)waardigheid van het leven in de relatieve zin,
namelijk afgemeten aan een aanvaardbare of positieve levensstandaard. Deze is
onvermijdelijk intersubjectief bepaald en kan naar tijd of plaats verschillen. Ik bevind
mij in een toestand die ik zelf niet in overeenstemming kan brengen met het beeld dat
ik heb – gezien ook de context waarin ik leef – van een voldoende waardevol leven,
of zelfs van een aanvaardbaar of draaglijk leven: ‘als ik dat of dat niet meer zou kunnen, als ik me in een dergelijke toestand zou bevinden, dan hoeft het voor mij niet
meer’. Als iemand zijn of haar situatie zo ziet, dan verschijnt die situatie voor die
persoon effectief als moeilijk of niet te dragen en te aanvaarden (ook als anderen de
zaken niet precies zo zouden zien). De eigen situatie zo aanvoelen impliceert wel
degelijk dat men echt lijdt en geen uitweg ziet.
Mens(on)waardigheid in relatieve zin houdt dus rechtstreeks verband met
het beeld van het leven als gekenmerkt door een scala van toestanden gaande van
waardig, goed, aanvaardbaar, draaglijk naar onaanvaardbaar, ondraaglijk en uitzichtloos. ‘Mensonwaardig’ verwijst specifiek naar de ondergrens van wat de standaard ons
als ‘menselijke’, ‘waardige’ of ‘draaglijke’ (enzovoort) toestanden voorhoudt. Individuen of groepen kunnen over het beeld van het scala of over datgene wat onder die
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ondergrens zit van mening verschillen. Er zijn op dit punt onvermijdelijk verschillen
niet alleen naargelang plaats en tijd, maar binnen dezelfde tijd en maatschappij ook
tussen personen uit diverse milieus. Andere individuen kunnen de mening toegedaan
zijn, of het aanvoelen hebben dat een bepaalde toestand, hoewel erg lastig of zelfs
ronduit ellendig, binnen hun eigen levensperspectief toch (enigszins) te dragen,
aanvaardbaar en leefbaar is. Is bijvoorbeeld levenslang bedlegerig zijn, incontinent
of dement zijn, onveranderlijk een ‘mensonwaardige’ toestand (in de relatieve zin)?
Dat is helemaal niet evident.
Het feit dat men spreekt van ‘mensonwaardige’ of ‘mensonterende’ toestanden
impliceert dat men het heeft over een niveau van leven dat ‘niet past bij een mens’
(en niet alleen bij mij niet past). Mijn leven, maar niet alleen het mijne, zou niet in
toestanden mogen terechtkomen die ‘een mens’ onwaardig zijn. Het gaat om een
persoonlijke appreciatie van (niveau van) on/waardig menselijk leven die men toch
aan anderen (de arts om te beginnen) als overtuigend, minstens als niet puur gratuit,
ter erkenning voorlegt. Tegelijk gaat het – omgekeerd – om een persoonlijk perspectief dat altijd mede bepaald en beïnvloed wordt door wat concrete anderen of de
omgeving van een dergelijk soort leven vinden. Dat oordeel van anderen is niet
zonder invloed of effect op het mijne; dat van de arts is zelfs beslissend: hij of zij
kan euthanasie weigeren wanneer hij of zij vindt dat het niet gaat om uitzichtloos en
ondraaglijk lijden (of om andere redenen die met de voorwaarden gesteld in de wet
te maken hebben). Anderen kunnen (artsen moeten zelfs) over het perspectief van
patiënten oordelen en hun oordeel kan al dan niet invloed hebben op dat perspectief,
het eventueel wijzigen tot een perspectief waarin het leven eventueel toch niet als
‘mensonwaardig’ beschouwd wordt. Als je vereenzaamd bent of afgeschreven is het
buitengewoon moeilijk, zeker in het geval van ernstige ziekte of een combinatie van
ouderdomskwalen, een positieve kijk op het eigen leven te behouden en de last van
het leven te aanvaarden. Als dan de deur openstaat voor euthanasie, en zeker als
euthanasie in dergelijke situaties vanzelfsprekend geworden is, ontstaat haast onvermijdelijk (enige) druk, soms ook uitgeoefend door familieleden, om het ‘zinloze’
leven te laten beëindigen.
Respecteren van menswaardigheid (in absolute zin) impliceert dat anderen mij nooit
van het leven mogen beroven ongeacht hoe mijn leven er in hun ogen uitziet
(‘gij zult niet doden’). Integendeel, uit respect voor mijn mens zijn, moeten zij mij
in nood (zoals in ondraaglijke omstandigheden) naar best vermogen elementaire of
dringende hulp en zorg geven. Het perspectief van de euthanasiewet is echter niet
het algemene perspectief van de ander die mij in mijn nood moet helpen en bijstaan,
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het is het perspectief van het ik dat vanuit een ‘onmenselijke’ situatie de goede dood
vraagt (via de hulp van een gekwalificeerde ander, de arts, die daartoe bereid is).
De euthanasievraag gaat uit van het ik: vandaar de centrale rol van de zelfbeschikking
in de wet (althans in haar oorspronkelijke opzet). De euthanasievraag impliceert dat
ik zelf autonoom anderen (artsen) vraag mij ‘de goede dood’ te (laten) geven omdat
ik vind dat ik in een toestand verkeer die naar mijn oordeel niet overeenkomt met het
niveau van een respectabel, menswaardig menselijk leven (in de relatieve zin). Bij de
euthanasievraag gaat het om een op zijn minst paradoxale vraag. Enerzijds mogen
anderen (en zeker artsen) mij nooit doden, moeten ze mij integendeel in nood helpen
en verzorgen, precies in allerlei ‘mensonwaardige’ toestanden. Het gaat hier om een
combinatie van een van de meest fundamentele ethische verboden met een van de
meest fundamentele ethische geboden: niet doden, wel helpen en verzorgen (zie ook
de eeuwenoude ‘eed van Hypocrates’). Anderzijds zouden ze mij wel op mijn vraag en
gezien mijn oordeel dat ik in een voor mij mensonwaardige toestand verkeer, mogen
doden (onder bepaalde wettelijke voorwaarden), waardoor tegelijk onvermijdelijk
aan de elementaire hulp en zorg een einde komt. Is die paradox een contradictie?
Hier stellen zich allerlei vragen die rechtstreeks verband houden met de bestaande
euthanasiewet. Bijvoorbeeld: vereist de zorg die voortkomt uit de elementaire menselijke waardigheid, ook het ingaan op de doodswens van de patiënt die vindt dat hij of
zij een ‘mensonwaardig’ leven leidt? De wet geeft geen positief antwoord op die
vraag: anders zou het gaan om een recht op euthanasie in het verlengde van het
(patiënten)recht op humane zorg. Integendeel, de wet zegt dat artsen niet kunnen
verplicht worden tot het verlenen van euthanasie; hun zorgplicht impliceert niet de plicht
in te gaan op de euthanasiewens. De wet zegt alleen dat een individu onder bepaalde
voorwaarden (‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’) de mogelijkheid heeft een arts om euthanasie te vragen; en enkel een arts kan, indien hij of zij dat wil, ongestraft op die vraag
ingaan als de arts oordeelt dat de vraag aan de wettelijke voorwaarden voldoet en als
de arts zich zelf aan de wettelijke voorwaarden van uitvoering van euthanasie houdt.
Er zijn nog andere problemen. De (herhaalde) vraag van de patiënt op zich is niet
voldoende, zij moet gehonoreerd worden en alleen een arts kan dat doen (na consultatie van een andere arts, waarbij instemming van deze laatste niet strikt vereist is).
Dat is de letter van de huidige wet. Uit de (maatschappelijk blijkbaar gedoogde)
praktijk blijkt dat sommige artsen het persoonlijke oordeel van de patiënt zelf over
zijn of haar situatie al voldoende achten om euthanasie (dan eigenlijk hetzelfde als
hulp bij zelfdoding?) toe te staan. Euthanasie is voor hen blijkbaar een gewoon
onderdeel geworden van medelijdende zorg; zelfbeschikking impliceert in hun ogen
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blijkbaar een recht van de patiënt op euthanasie. Zoals we gezien hebben, kan de wet
echter niet op die manier gelezen worden.
Levensmoeheid – Een tweede veel gehoord motief is levensmoeheid, klaar zijn met het
leven of nog het ‘voltooid’ zijn van het eigen leven (zoals dat in Nederland heet).
Met ‘klaar zijn met het leven’ of levensmoeheid bedoelt men ‘de situatie van mensen
die veelal op hoge leeftijd zijn en die, zonder dat zij overigens in medisch opzicht
lijden aan een onbehandelbare en met ernstig lijden gepaard gaande ziekte of aandoening, hebben vastgesteld dat voor henzelf de waarde van het leven zodanig is
afgenomen dat zij de dood verkiezen boven verder leven’.1 Het leven vooral van heel
oude mensen lijkt inderdaad dikwijls niet meer dan een wachten op de dood.
Ze leven compleet aan de rand van de maatschappij, niet zelden verstoken van normale contacten, in continue verveling; ze verliezen hun onafhankelijkheid; ze lijken
dikwijls ook in hun eigen ogen alleen maar een last voor familie en gemeenschap.
In één woord, hun leven heeft voor hen onvoldoende ‘menswaardigheid’ of kwaliteit
om nog geleefd te worden. Kan levensmoeheid op zichzelf een voldoende basis zijn
voor het toepassen van euthanasie? In Nederland officieel niet. Opnieuw uit het
Standpunt KNMG: ‘lijden zonder enige medische grondslag valt buiten het domein
van de geneeskunde en daarmee buiten het deskundigheidsgebied van de arts en
buiten de Nederlandse euthanasiewet’. In België is dat motief blijkbaar wel voldoende
om euthanasie te krijgen.2 Hoe dan ook, afhankelijk zijn of tot last zijn, zijn opnieuw
relatieve begrippen. Men kan het gevoel hebben autonoom te zijn ook als men in
vele opzichten afhankelijk is; en omgekeerd.3 Veel hangt ervan af of de persoon nog
centrale doelen in het leven op het oog kan hebben; en waarom zouden die doelen
niet enigszins aanpasbaar zijn naargelang de fase in de levensloop? Kunnen we (ooit)
werkelijk van een voltooid leven spreken? Welk beeld van menselijk leven zit achter
die uitdrukking precies verscholen? Ook wanneer iemand al zijn doelen bereikt zou
hebben, is het leven daarom toch niet voltooid in de zin van zonder waarde? Waarom
zou de ouderdom bijvoorbeeld geen eigen, specifieke waarde of zin kunnen hebben
(zoals dat in vele culturen het geval is, en ook bij ons het geval was)?
Of men nu van een hellend vlak wil spreken of niet, feit is dat uit de praktijk blijkt
dat de euthanasiewet in meerdere opzichten ver opgerekt is, niet alleen in Nederland,
maar ook in België. Zowel de voorwaarden als de motieven voor euthanasie zijn
geleidelijk aan breder (geïnterpreteerd) geworden. In beide landen werden altijd maar
nieuwe categorieën van patiënten vatbaar gevonden voor euthanasie, waarbij nu eens
zelfbeschikking, dan weer ondraaglijk lijden of ‘mensonwaardige’ kwaliteit van leven
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voor de verbreding wordt ingeroepen. Nu komen niet alleen wilsbekwame, terminale
patiënten, maar ook niet-terminale patiënten geplaagd door een cluster van ouderdomsziekten, niet-terminale (ondraaglijk) psychisch lijdende patiënten, ‘oordeels
bekwame’ minderjarigen en baby’s onder één jaar die aanhoudend lijden of geen
kwaliteit van leven (zullen) hebben in aanmerking voor euthanasie. Er wordt geijverd
om euthanasie ook mogelijk te maken niet alleen voor baby’s maar ook voor kinderen tussen één en twaalf jaar en voor dementen (eventueel ook zonder voorafgaande
wilsbeschikking). Bepaalde verenigingen en artsen pleiten nu zelfs militant voor een
euthanasie-mogelijkheid zonder enig ‘ge-ja-maar’ van de wetgever (de maatschappij),
of voor de beschikbaarstelling voor wie dit wenst van een ‘laatste-wil-pil’.4 Binnen
deze evolutie is zelfbeschikking in allerlei gevallen geen dwingende voorwaarde meer;
een definitief uitzichtloze toestand zou ook bij psychiatrische patiënten aantoonbaar
zijn; en levensmoeheid blijkt nu ook een vorm van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Deze uitbreiding en oprekking werd door tegenstanders van de euthanasiewet
gevreesd en voorspeld. Achteraf bekeken, kan men zeggen dat die eigenlijk onvermijdelijk waren: waarom bepaalde motieven bij bepaalde categorieën aanvaarden en
niet bij andere; motieven als uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn intrinsiek oprekbaar wegens hun (deels) subjectief karakter. Deze stelselmatige uitbreiding van de
categorieën en oprekking van de voorwaarden en motieven voor euthanasie wordt
in de media haast zonder uitzondering voorgesteld als een goede en normale zaak
(zie Van Loenen voor een analyse van de Nederlandse media; het gaat er in Vlaanderen in de media niet fundamenteel anders aan toe).5 Niet te verwonderen dat het
publiek denkt dat er een individueel recht op euthanasie (en hulp bij zelfdoding)
bestaat, ook al is dat helemaal niet wat de wet zegt. We kunnen en moeten ons afvragen wat die evolutie maatschappelijk mogelijk gemaakt heeft en wat de maatschappelijke gevolgen daarvan (zullen) zijn. Dat wij het collectief, tegen de rest (ongeveer)
van de wereld in, een zegen vinden dat mensen medisch begeleid een einde kunnen
(laten) maken aan ‘een leven waarvan niets meer te verwachten valt’, is wellicht toch
niet de uitdrukking van onze morele superioriteit, maar veeleer van een bepaalde
manier van collectief tegen leven en dood aankijken.
2. Maatschappijkritische beschouwingen
Natuurlijk weet ik dat er (nood)situaties zijn waarin ook ik wellicht zou opteren
voor het beëindigen van een mensenleven, inclusief van het mijne. Ik ben er mij
eveneens van bewust dat de euthanasiewet niet zal verdwijnen: daar is gewoon geen
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maatschappelijk draagvlak voor. Dat alles belet niet dat er ernstige redenen zijn om
de maatschappelijk reflectie over euthanasie niet op te geven; integendeel, we moeten
de discussie nieuw en minder eenzijdig leven inblazen. Ethisch en maatschappelijk
gesproken is de allereerste vraag – of dat zou ze toch moeten zijn – of het open
stellen van de wettelijke mogelijkheid van euthanasie opweegt tegen de reële en mogelijke
schadelijke of onaanvaardbare neveneffecten daarvan. Dat fundamentele aspect van
de zaak werd en wordt door de voorstanders van euthanasiewet gewoon buiten
beschouwing gelaten. Ik ben de mening toegedaan dat de euthanasiepraktijk zoals die
vandaag in ons land op basis van de vermelde voorwaarden en motieven feitelijk
functioneert, maatschappelijk gezien problematisch is en wel om meerdere redenen.
Het zelf en de ander – Centraal in de euthanasiewet staat het honoreren van de zelf
beschikking. De wet is er gekomen vanuit een streven om bepaalde – al dan niet
vermeende – bevoogdingen ongedaan te maken en de vrijheid van de burger te
garanderen om in bepaalde omstandigheden medisch begeleid zijn eigen dood te
kiezen. Het gaat niet op dat anderen, of bepaalde groepen, of de maatschappij
bepalen hoe ik mijn leven moet zien en appreciëren; het gaat om de patiënt en zijn
eigen inschatting van de (relatieve) levenswaardigheid van zijn leven. Het oordeel van
individuen over welk leven of levenseinde ‘menswaardig’ is (in relatieve zin), is
echter – hoe persoonlijk ook toch tegelijk een oordeel over ‘wat past bij een mens’
(en niet alleen bij mij). Het gaat om een oordeel dat bevestigd moet (kunnen) worden
(volgens de wet door minstens één arts). Wanneer dat soort oordelen ook nog eens
door de maatschappij (de wet) gehonoreerd wordt, gaat er onvermijdelijk een boodschap van uit: de wet drukt een waarde uit, heeft een ‘symbolisch’ belang en heeft
‘symbolische’ invloed zoals men dat soms uitdrukt. Deze boodschap is verre van
onproblematisch. Hoe moeten mensen die dan toch met bepaalde beperkingen geboren worden of er later toch in terecht komen, zichzelf zien in een maatschappij die
een dergelijke spiegel voorhoudt? Een levensperspectief waarin ons alleen verveling
wacht en meer van dezelfde grijsheid en ongemakken, is niet alleen te vinden bij
(hoog)bejaarden die levensmoe zijn. Dergelijk perspectief doet inderdaad lijden, maar
is het juiste antwoord daarop de zelfgekozen goede dood? Hoe kan de maatschappij
zelfmoord een ernstig probleem vinden, preventiecampagnes organiseren en aanzetten om attent te zijn voor signalen bij kwetsbare personen, maar anderzijds voor
zwaar depressieve mensen, zelfs jongeren, toch de poort openstellen voor euthanasie
en dus de boodschap geven dat het eigen aanvoelen van de situatie voldoende is om
euthanasie te bekomen (ten minste als ze een meelevende arts kunnen vinden)?
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Men zal antwoorden dat de wet niemand verplicht tot euthanasie, dat het gewoon
een mogelijkheid is, geboden aan vrije mensen die hun leven, gezien de toestand waarin
ze verkeren, niet langer de moeite waard achten; vrije individuen geholpen uit vrije
wil door empathische artsen. Ieder moet maar voor zichzelf oordelen. Zo eenvoudig
is het echter niet. Het zelf is geen eiland, geen particule élémentaire; en zelfbeschikking
is tricky business. Er is allereerst het intussen welbekende probleem van verschillende
euthanasiegevallen zonder medeweten van familieleden. Daardoor wordt die familieleden zelf lijden en (volgens henzelf) ook onrecht aangedaan. Zelfbeschikking hier
het laatste woord geven, is misschien formeel in orde met de wet, maar lijkt werkelijk
tekort te doen aan de complexiteit van dergelijke relaties en situaties. Er is ten tweede
de onduidelijkheid of beslissingen van patiënten altijd wel zo vrij zijn, of minstens of
ze niet soms overmatig beïnvloed zijn door allerlei opvattingen van buiten uit. Het
feit alleen al van de propagandistische voorstelling van euthanasie in de media heeft
onvermijdelijk enige invloed op het publiek, niet in het minst op zwakke, gemakkelijk
beïnvloedbare en kwetsbare anderen: waarom ik ook niet? waarom krijgt mijn
familielid niet (snel!) euthanasie? Over het problematische karakter van de vrije beslissing vooral van personen die in allerlei ‘uitzichtloze’ situaties verkeren is al herhaaldelijk geschreven; hetzelfde geldt voor het problematisch karakter van de wilsbeschikking vooraf bij depressieve personen.6 Ik hoef er hier niet verder op in te gaan.
Het gaat trouwens vandaag niet langer alleen om euthanasie bij wilsbekwamen.
De reële praktijk – en vooral de uitbreidingen van de wet die nog in het verschiet liggen – wijzen
uit dat het vooral om iets anders gaat. Euthanasie wordt immers – in het kader van de
interpretatie van de wet – meer en meer toegepast en toepasbaar bij allerlei categorieën waar nauwelijks zelfbeschikking aanwezig is, of zelfs maar kan zijn: ook bij
bepaalde baby’s en jongeren, bij psychisch zieke mensen (zelfs al zijn ze helemaal
niet terminaal), bij hoogbejaarden die dement zijn, zich angstig of eenzaam voelen,
enzovoort. Belangrijker dan zelfbeschikking lijkt in de praktijk het motief van uitzichtloos en ondraaglijk lijden of van mensonwaardig leven vanuit het perspectief niet van
het zelf maar van anderen. Meer en meer vinden artsen of familieleden dat zelfbeschikking (of voorafgaande wilsbeschikking) geen conditio sine qua non kan zijn of zou
mogen zijn: waarom zouden wilsonbekwamen van de goede dood verstoken moeten
blijven omwille van de afwezigheid van een stuk papier? Dat betekent echter dat men
akkoord gaat dat anderen mogen beslissen – hoe goed ook hun bedoelingen – dat
mensen wier leven door die anderen als mensonwaardig beschouwd wordt, gedood
mogen worden. Is dat geen dramatische en gevaarlijke overschrijding van de fundamentele ethische grens van het niet doden?
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Van menswaardig leven naar kwaliteitsvol leven – Zoals eerder al duidelijk werd, hebben
de vermelde motieven niet louter met strikt medisch indicaties vandoen. Het gaat
(minstens ten dele) om niet puur objectiveerbaar aanvoelen en oordelen over ‘waardigheid’ van leven in functie van een bepaalde standaard (met ondergrens). Zowel
binnen de abortus- als binnen de euthanasiepraktijk worden bepaalde toestanden of
situaties gezien als zonder meer onverenigbaar met menswaardig of kwaliteitsvol
leven en dus als voldoende reden om tot abortus over te gaan of de goede dood te
vragen en te krijgen. Zo denken velen dat downsyndroom of spina bifida, een enkeling zelfs dat kleurenblindheid niet verenigbaar is met een menswaardig leven; of dat
dementerenden ‘zombies zijn in poepluiers’.7 Maar waarom zou het leven van zwaar
gehandicapten geen menswaardig leven kunnen zijn, ook al zou hun situatie niet
grondig kunnen verbeteren? Waarom zou een leven waarin niets nieuws meer te
verwachten valt, waarin men zoals men het uitdrukt ‘anderen tot last is’, geen waardig leven kunnen zijn? Hoe moeten gehandicapten hun leven zien in een maatschappij waarin meer en meer (groepen) individuen gezien hun beperkingen of de veronderstelde levenskwaliteit in aanmerking komen voor de goede dood, hetzij naar eigen
wens hetzij volgens het oordeel van anderen. Hoe gaat de wet verhinderen – zeker
in een maatschappij waarin euthanasie praktisch vanzelfsprekend geworden is – dat
in tijden van crisis en collectieve besparingen euthanasie gewoon een middel wordt
om ‘nutteloze’ levens zachtjes te laten uitdoven? Nu al zijn er filosofen in de
Verenigde Staten en politici in Japan die pleiten voor een duty to die wanneer langdurig
onproductief leven of dure medische verzorging de financiële situatie van een
familie (de erfenis) dreigen te hypothekeren of de uitgaven voor gezondheidszorg de
hoogte injagen.
Er bestaat in onze maatschappij duidelijk een sterke tendens om het leven te zien
als niet (meer) kwaliteitsvol of de moeite waard wanneer allerlei ‘imperfecties’ wel en
allerlei ‘perfecties’ niet aanwezig zijn. Tegelijk wordt de goede dood gezien als gewoon
het einde van een dergelijk leven: de dood is niets anders dan het stoppen van
ervaringen. De associatie tussen menswaardig en kwaliteitsvol leven is niet toevallig.
Individuen krijgen vandaag meer en meer het beeld voorgehouden van het leven als
idealiter een curve van steeds stijgende kwaliteit van succesvolle activiteiten en ervaringen. Alles wat een dergelijk leven in de weg staat of beperkt, hoort in principe tot
de onaanvaardbare ondergrens, waarbij aan het leven beter een eind gemaakt wordt.
Er niet in slagen te beantwoorden aan een bepaald beeld van succes of een gewenste
vorm van ‘identiteit’ te realiseren worden gemakkelijk beschouwd als onaanvaardbaar
tekort dat toont dat we onder de grens zitten van een leven dat de moeite waard is.
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Tegelijk ontbreekt elk perspectief dat een andere kijk kan bieden op een onsuccesvol,
laat staan een uneventful leven waardoor het leven toch niet als radicaal zinloos zou
verschijnen. Onze maatschappij kan niet meer om met tegenslag, lijden of rampspoed;8 vandaar de complete therapeutisering van het leven met als extreme ‘oplossing’ het einde van het leven zelf.9 In een door en door competitieve maatschappij
staat er geen rem meer op de vergelijking en dus ook op het gevoel van mislukking,
van ‘in een voor mij onaanvaardbare situatie te zitten’ – de ondergrens komt altijd
maar hoger te liggen. Het is verre van onwaarschijnlijk dat op de vraag naar de goede
dood geen rem zal komen te staan. Altijd weer nieuwe levenssituaties zullen praktisch
zeker als onverenigbaar met kwaliteitsvol leven en altijd maar nieuwe categorieën van
leven zullen als ‘onwaardig leven’ verschijnen. Het medelijden zal grenzeloos moeten
worden. Zonder de aanwezigheid van een of ander perspectief waarin overgave aan
het leven mogelijk is, belanden we bij situaties van lijden en zinverlies haast onvermijdelijk in een toestand waarin maar twee reacties mogelijk of denkbaar lijken: ofwel
therapeutisch activisme ofwel levensbeëindiging. Het belang van overgave wordt
bevestigd door allerlei religieuze en wijsheidstradities, maar het is – in tegenstelling
tot wat men zou denken – evengoed te vinden in bepaalde vormen van humanisme.10
Het menselijk leven wordt meer en meer gereduceerd tot het autonoom nastreven,
op basis van eigen capaciteiten en competenties, van een minimum aan onaangename
en een maximum aan aangename ervaringen en zeker van het vermijden van ‘zinloos’
lijden. De huidige euthanasiepraktijk en de gangbare betogen errond bevestigen
de facto een welbepaald, ideologisch beeld van hoe een geslaagd leven en een goede
dood eruitzien: de ideologie van de mens als activistische ervaringsmachine gericht
op een of andere vorm van succes. Het gaat met andere woorden om een abstract,
illusoir en vertekend beeld van menselijk leven en sterven. Zo is eigenlijk geen enkel
menselijk leven. Menselijk leven is gericht zijn niet primair op ervaringen (verbonden
met winst en succes), maar op betekenisvolle zaken en betekenisvolle anderen die zin
geven aan het eigen leven. Een dergelijk levensperspectief is alleen te vatten in een
soort verhaal, niet in een soort credit-debetnota (vandaar dat verhalen – zoals dat
van Stoner ons verteld door John Williams – ons zo sterk kunnen interesseren en
aanspreken). Voor de meeste mensen is het gewenste leven nog altijd een leven
waarin relaties met familie, partner, kinderen en kleinkinderen centraal staan. Dergelijke relaties berusten niet op berekening of verlangen naar succes, maar op overgave
aan de onbeheersbare ander en aan het lot dat ons zo te wachten staat. Aldus
Wittgenstein: ‘Wie datgene wat hem het dierbaarst is, uiteindelijk niet in de handen
der goden kan leggen, maar er altijd zelf aan wil prutsen, heeft het toch niet waarlijk
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lief. Dat namelijk is de hardheid die er in de liefde moet zijn.’11 Dat soort relaties is
paradoxaal genoeg nog altijd wat wij mensen ten diepste wensen, maar wat we
vandaag soms om ideologische redenen tegelijk ontkennen. Menselijk leven is geen
solipsisme; het is altijd fundamenteel mee bepaald door hoe anderen ons, ons leven,
ons levenseinde en onze dood zien en waarderen. Wat ouderdomsproblemen lijken,
zijn praktisch altijd (ook) relatie- of gemeenschapsproblemen. De ouderdom hoeft
niet zonder (eigen) perspectief te zijn; en als hij problematisch wordt, is er niet maar
één antwoord, de goede dood (helaas een onomkeerbaar antwoord). Binnen een
brede visie op menselijk leven en sterven verschijnt elk leven als iets unieks, en elk
sterven als een onvoorstelbaar en ontzagwekkend mysterie.12
De arts als gewillig (?) slachtoffer van de wet? – De huidige euthanasiepraktijk leidt niet
alleen tot de versterking van een ideologische visie op leven, dood en menselijke
waardigheid; op een even subtiele manier leidt de wet tot een herdefinitie van de taak
van artsen en van hun verhouding tot hun patiënten. Eigenlijk is het alleen de arts
die uiteindelijk over de euthanasiewens van de patiënt beslist. De arts moet oordelen
of de wens van de patiënt om gezien zijn of haar beleving van de eigen situatie euthanasie te krijgen gewettigd is. Maar wat is de basis van het oordeel van de arts; en
waarom komt dat oordeel uiteindelijk alleen aan een arts toe? Is de inschatting van
de beleving en wens van de patiënt eigenlijk wel een strikt medisch oordeel?
Blijkbaar gaat het in de praktijk meer en meer om medelijden met patiënten die
(vinden dat zij) zich in een ‘uitzichtloze’ toestand bevinden. Ook wilsonbekwame
patiënten waarvan anderen vinden dat zij uitzichtloos lijden en/of geen levenskwaliteit (zullen) kennen, zouden – zo wordt geopperd – vanuit dergelijk medelijden
euthanasie moeten kunnen krijgen.13 Zoals al opgemerkt werd, gaat het bij de euthanasiewens hoe dan ook om sterk persoonlijke beslissingen die blijkbaar voor
sommige artsen op zichzelf voldoende zijn om tot euthanasie over te gaan. Sommige
artsen verklaren dat zij euthanasie toedienen precies omdat zij niet kunnen en willen
oordelen over de subjectieve beleving en beslissing van hun patiënten. Waarom zou
het oordeel van de arts echter niet kunnen zijn dat de wens van de patiënt (of van
het familielid) beïnvloed mag of moet worden door het suggereren van een ander
perspectief op de situatie (zoals in het geval van neiging tot zelfdoding)? Dat zou
paternalisme zijn? Maar het is toch het toppunt van paternalisme dat de mogelijkheid
van het verkrijgen van euthanasie nu uiteindelijk enkel afhangt van het oordeel
van artsen over het (subjectief) aanvoelen van patiënten?14 Hoe dan ook moeten
artsen geconfronteerd met de euthanasievraag ook voor zichzelf oordelen dat zij
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geen contradictie zien tussen hun handelen en de nog altijd geldige algemene morele
en juridische regel van het niet-doden (en de eed van Hippocrates).
De wetgever heeft artsen in een uiterst tragische positie gemanoeuvreerd: euthanasie hangt uiteindelijk alleen van hen af (hetzelfde geldt natuurlijk evenzeer voor
zorgverleners die via of met de arts in euthanasie betrokken geraken). Langs de ene
kant staan zij voor onvoorwaardelijke zorg in dienst van menselijke waardigheid (zelfs
van misdadigers); langs de andere kant komen ze meer en meer in een positie waarin
ze verondersteld worden de dood te geven aan wilsbekwamen zowel als aan nietwilsbekwamen. Het kan haast niet anders dan dat de euthanasiepraktijk op termijn
de relatie tussen arts en patiënt (zeker de oudere en kwetsbare patiënt) gaat beïnvloeden. Gaan dergelijke patiënten er in de toekomst zeker van kunnen zijn dat hun arts
ten hunnen dienste staat voor onvoorwaardelijke zorg? Anderzijds worden artsen die
uit gewetensnood weigeren euthanasie op hun patiënten uit te voeren (en die mogelijkheid is expliciet in de wet voorzien), er nu al van beticht tekort te schieten in
medeleven en empathie. Ook dat zijn onbedoelde, maar dubieuze neveneffecten van
de wet. Ik ga hier niet in op het mogelijks problematisch karakter van medelijden en
empathie. Het medelijden kan een lijden zijn met, maar ook onder het lijden van de
ander; het medelijden met ‘onwaardig’ leven kan meer een begaan zijn met zichzelf
dan met het goed van de ander.15
Artsen zijn ook maar mensen en geen heiligen. Daarbij zijn het gewoonlijk doemensen die erop uit (moeten) zijn zoveel mogelijk en adequaat te helpen. Het aanvaarden van uiteindelijk onvermijdelijke sterfelijkheid en de juiste omgang daarmee
zijn geen sinecure (trouwens evenmin voor de patiënten zelf).16 Het gevaar is niet
denkbeeldig dat artsen, als ze ‘niets meer kunnen doen’, toch nog iets (willen) doen:
ofwel toch nog een nieuwe behandeling opstarten (therapeutische hardnekkigheid),
ofwel de wens van de patiënt inwilligen en actief het leven beëindigen (euthanasie).
Wat is het verschil – zo wordt soms door voorstanders van euthanasie gezegd –
tussen stopzetten van medisch handelen dat geen effect meer kan hebben en een
dodelijk middel toedienen bij een patiënt die binnenkort toch gaat sterven: het
resultaat is toch hetzelfde? Inderdaad, wij gaan uiteindelijk allemaal dood: volgt daaruit dat het geen verschil uitmaakt hoe we precies aan ons einde komen? Dat alle
artsen altijd in perfecte overeenstemming met de wet zouden handelen valt moeilijk
aan te nemen, ook al willen sommigen ons dat doen geloven (waarom zou er dan
trouwens een controle- en evaluatiecommissie moeten zijn?). In het recente verleden
hebben gevallen het licht gezien die duidelijk niet door de beugel, zelfs niet door
de wettelijke beugel kunnen. De euthanasiewet moest ook een einde stellen aan
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c landestiene euthanasie; die praktijk gebeurt zoals iedereen weet nog altijd (ook in
Vlaanderen). Als een bepaalde groep, de artsen, wettelijk de toelating heeft ongestraft
anderen te doden (ook al is het ‘op eigen verzoek van de patiënt’), dan moet die wet
in een rechtstaat toch echt waterdicht zijn en continu scherp gecontroleerd worden?
De praktijk wijst uit dat dit, in Vlaanderen althans, niet het geval is. Volgens een
bekende, principiële voorstander van euthanasie, Daniel Callaghan, kán een euthanasiewet niet waterdicht zijn en dus is hij principieel gekant tegen een dergelijke wet.17
Zelfs als het in de intussen opgedoken dubieuze gevallen slechts om enkele ‘onvermijdelijke uitzonderingen’ zou gaan, lijken deze toch totaal onaanvaardbaar gezien de
ernst van de zaak, het onherroepelijk beëindigen van het leven van mensen buiten
hun wil om.
Euthanasie en palliatieve zorg – Ethisch gesproken kan men zich afvragen of de gift van
de wettelijke mogelijkheid van ‘de goede dood’ uiteindelijk geen vergiftigd geschenk
is voor de gemeenschap als geheel; in elk geval voor die categorieën burgers die wilsonbekwaam en kwetsbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor de artsen. Weegt de mogelijkheid van het krijgen van de goede dood voor enkelen op tegen de afzwakking en
aantasting van het fundamentele verbod op het opzettelijk beëindigen van menselijk
leven? Zoals Vanderhaegen opmerkt, komt op den duur het onderscheid tussen
iemand laten sterven en iemand doen sterven of doden als fundamenteel ethisch
onderscheid in het gedrang.18 Het aanvoelen in een mensonwaardige toestand te zijn
is, zoals gezegd, grotendeels een kwestie van persoonlijk perspectief dat onvermijdelijk
sterk bepaald wordt door hoe men denkt dat anderen je zien. Komt het er dan niet
vooral op aan patiënten te laten aanvoelen dat wij, zorgverleners en familieleden, hen
blijven zien als personen met onvervreemdbare waardigheid en hun leven, ondanks
de toestand waarin ze zijn, nog altijd als een waardevol leven beschouwen. Komt het
er dan niet vooral op aan te tonen dat wij hen niet in de steek laten en niet kwijt willen, maar integendeel waarderen en tot het einde willen bijstaan? Is dat niet precies
wat vele, zo niet de meeste, zorgverleners die blijven instaan voor hun patiënten in
‘uitzichtloze’ situaties nog altijd op het oog hebben? Hoe moeten zij de huidige evolutie dan wel ervaren? Hoe kunnen ze de moed blijven opbrengen om hun patiënten
geduldig en eerbiedig tot het einde te begeleiden? Er zijn artsen die beweren dat de
voortdurende ophemeling en uitbreiding van euthanasie de volwaardige ontplooiing
van de palliatieve zorg belemmert.19 Is het niet de primaire taak van de wet van het
land allereerst duidelijk te maken dat niemand – precies gezien zijn of haar menselijke
waardigheid – in welke toestand dan ook in de steek zal worden gelaten wat zorg
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betreft? Moet (moest) niet palliatieve zorg de absolute prioriteit zijn, veeleer dan de
huidige tendens om de wet een altijd maar bredere interpretatie te geven?
3. Hoogste tijd voor bezinning
De politiek achter de euthanasiewet beriep en beroept zich op goede, humane
bedoelingen; maar een politiek van goede bedoelingen is niet noodzakelijk de goede
politiek. De elementaire waardigheid van elke persoon moet steeds door de anderen
gerespecteerd worden en juist vanuit die eerbied dienen personen in ‘onmenselijke’
toestanden met alle nodige zorg en hulp omringd te worden. Door de euthanasiewet
zijn we via de omweg van de zelfbeschikking in allerlei uitbreidingen van euthanasie
terecht gekomen waarbij anderen ongestraft vooral (heel) jonge en oude mensen ‘uit
medelijden’ (of om andere motieven) aan hun einde mogen helpen, omdat hun leven
door die anderen als onwaardig of van onvoldoende kwaliteit beschouwd wordt.
Daardoor zijn wij in een situatie terecht gekomen waarin het fundamentele ethische
verbod van niet doden op losse schroeven komt te staan en waarin een leven met
beperkingen (ook zonder ondraaglijk lijden) haast automatisch als een minderwaardig
en te voorkomen soort leven bekeken wordt. Hoe kan men voor deze neveneffecten
van de wet nog de ogen sluiten en doen alsof er niets aan de hand is? Het is ook de
hoogste tijd de euthanasiepraktijk te re-evalueren vanuit een bredere mensvisie dan
de vandaag dominante, ideologische visie die gedomineerd wordt door eenzijdige
nadruk op zelfbeschikking en/of levenskwaliteit.20
Burgers mogen niet opgeven kritisch te blijven, ook tegenover wetten die hun
vertegenwoordigers met goede bedoelingen (of zat er bij sommigen toch iets anders
achter?) gestemd hebben. Zeker het toezicht op de interpretatie en de toepassing van
wetten die met leven en dood te maken hebben, vereist koppige, niet aflatende waakzaamheid, allereerst van de vertegenwoordigers van het volk. Wat belet de politiek om
verbetering en uitbreiding van palliatieve zorg de prioriteit te geven die ze verdient?
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