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Begrippenlijst 
 

Actieve levensbeëindiging Euthanasie, hulp bij zelfdoding en actieve levensbeëindiging 

zonder verzoek. 

 

Actieve levensbeëindiging op   Euthanasie en hulp bij zelfdoding. 

verzoek 

 

Actieve levensbeëindiging   Actieve levensbeëindiging zonder dat daartoe een  

zonder verzoek   (rechtsgeldig) verzoek is gedaan.  

 

Handelings(on)bekwaamheid De (on)bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van in 

beginsel onaantastbare rechtshandelingen.  

 

Medisch zinloos handelen  Medisch handelen waarbij slechts het lijden en/of het 

stervensproces wordt verlengd. 

 

Normaal medisch handelen Handelen dat kan bijdrage aan de doelstellingen van de 

geneeskunde, of het staken van handelen als zodanige bijdrage 

niet meer te verwachten valt. In kader van beslissingen 

rondom het levenseinde: het staken of niet-instellen van 

behandeling, pijn- en symptoombestrijding en palliatieve 

sedatie. 

 

Palliatieve sedatie Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in 

de laatste levensfase. 

 

Levensbekorting  Het staken of niet-instellen van behandeling, pijn- en 

symptoombestrijding en palliatieve sedatie, als gevolg 

waarvan de patiënt vroegtijdig komt te overlijden.  

 

Wils(on)bekwaamheid Het al dan niet in staat zijn tot een redelijke waardering van 

belangen ter zake. 

 

 

 



De toekomst van het ernstig zieke kind | 8  
 

1. Inleiding 
 

1.1 Een introductie tot het onderwerp  

Wereldwijd lijden veel mensen geestelijk of lichamelijk als gevolg van een ziekte of ongeval. Door 

medische en technologische vooruitgangen is de kwaliteit van de gezondheidszorg de afgelopen 

decennia aanmerkelijk toegenomen. Zo zijn steeds meer ziektes die voorheen tot de dood leidden, 

tegenwoordig goed behandelbaar. Ook zijn de medische mogelijkheden om het ziekteproces te 

vertragen, het leven te verlengen en pijn te bestrijden sterk toegenomen. Hoewel deze toename aan 

mogelijkheden doorgaans als positief zal worden beschouwd, is het ook mogelijk dat een medische 

behandeling de kwaliteit van leven verlaagt doordat de situatie van de patiënt, anders dan voorzien, 

hierdoor juist verslechtert. Daarnaast zijn er ziekten en aandoeningen die niet te behandelen zijn en 

waarbij het lijden niet (langer) kan worden verlicht. Het is voorstelbaar dat een patiënt die in zodanige 

situatie verkeert, of zijn1 naasten indien hij deze wens niet (langer) zelf kan uiten, op een bepaald 

moment de wens koestert om op een vreedzame en pijnloze manier te sterven, eventueel met de hulp 

van een derde zoals een arts. Hoewel kinderen2 en de dood niet graag met elkaar worden geassocieerd, 

komt deze problematiek ook bij minderjarigen voor. Ziekten en aandoeningen houden immers geen 

rekening met leeftijd en ook pijn en lijden is niet leeftijdsgebonden.  

 

Levensbeëindigend handelen in het algemeen en bij minderjarigen in het bijzonder, is één van de 

meest controversiële onderwerpen binnen de gezondheidszorg en daarbuiten. Het is een complex en, 

net zoals bijvoorbeeld abortus provocatus en orgaandonatie, ethisch gevoelig onderwerp. Ethiek gaat 

over de reflectie op het menselijk handelen in het licht van moreel goed en kwaad.3 De vraag of, en zo 

ja, wanneer actieve levensbeëindiging moreel aanvaardbaar is, is niet eenduidig. In de samenleving 

bestaan hierover verschillende opvattingen, die bovendien veranderen met de tijd en mede afhankelijk 

zijn van bijvoorbeeld de religieuze, culturele of sociale achtergrond van een individu. Hoewel vaak 

overeenstemming bestaat over de onderliggende waarden die bij een bepaalde kwestie belangrijk 

worden gevonden, worden deze waarden door verschillende personen anders ingevuld, geïnterpreteerd 

en afgewogen.4 

                                                
1 Omwille de leesbaarheid wordt gesproken over ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’. Hier kan telkens tevens ‘zij’ of 

‘haar’ worden gelezen. 
2 In navolging van artikel 1:233 BW wordt onder de termen ‘kind’ en ‘minderjarigen’ in dit onderzoek 

verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar.  
3 KNMG 2010, p. 21.  
4 Brief van de minister van VWS, TK, vergaderjaar 2017-2018, 34 990, nr. 1, p. 2-3.  
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Rondom het einde van het leven kunnen verschillende medische beslissingen worden genomen. 

Onderscheid kan worden gemaakt tussen (i) levensbekorting,5 (ii) actieve levensbeëindiging door of 

met behulp van een arts op verzoek van de patiënt (euthanasie respectievelijk hulp bij zelfdoding6) en 

(iii) actieve levensbeëindiging door of met behulp van een arts zonder dat daartoe door de patiënt een 

verzoek is gedaan. Bij levensbekorting is verlichting van de pijn – en niet het overlijden van de patiënt 

– het primaire doel. De patiënt sterft uiteindelijk aan zijn ziekte of aandoening, maar dit sterven wordt 

door de medische beslissing (doorgaans) wel versneld.7 Bij actieve levensbeëindiging door of met 

behulp van een arts wordt daarentegen een middel toegediend waaraan de patiënt overlijdt; van een 

natuurlijke dood is dus geen sprake. Uit de medische praktijk blijkt dit onderscheid in sommige 

gevallen flinterdun. Van belang zijnde begrippen worden, hoewel zij een heldere inhoud en bedoeling 

hebben, uiteenlopend ervaren en geïnterpreteerd, waarbij niet slechts de objectieve (medische) 

overweging van de arts, maar tevens diens persoonlijke opvattingen over sterven en de dood een rol 

spelen. 8  Ook blijkt dat artsen bepaalde medische beslissingen rondom het levenseinde niet 

beschouwen als opzettelijke, actieve levensbeëindiging, maar deze juist zien als passend bij een goede 

stervensbegeleiding.9  

 

Juridisch gezien is het onderscheid tussen levensbekorting en actieve levensbeëindiging door of met 

behulp van een arts daarentegen van groot belang. Het gaat om normaal respectievelijk bijzonder 

medisch handelen; om de toepassing van het burgerlijk recht, te weten de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (hierna: WGBO10), respectievelijk het strafrecht, namelijk het Wetboek 

van strafrecht (hierna: Sr11). Euthanasie (artikel 293 Sr) en hulp bij zelfdoding (artikel 294, tweede lid, 

Sr) zijn strafbaar, tenzij is voldaan aan de in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding (hierna: WTL of euthanasiewet12) neergelegde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is 

                                                
5 In de literatuur wordt wel de term ‘passieve euthanasie’ gehanteerd, hetgeen incorrect is omdat – 

zoals in hoofdstuk 2 blijkt – van euthanasie geen sprake is. Zie: Samkalden, AA 2001/50, p. 558.  
6 De termen ‘actieve levensbeëindiging op verzoek’ en ‘euthanasie en hulp bij zelfdoding’ worden in 

dit onderzoek door elkaar gebruikt. 
7 Leenen e.a. 2017, p. 375 en 384-385. 
8 Legemaate, THEMIS 2006/1, p. 13.  
9 Toetsing als spiegel van de medische praktijk 1997, p. 14; Legemaate, THEMIS 2006/1, p. 13.  
10 Wet van 17 november 1994, houdende bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van 

handelingen op het gebied van de geneeskunst, Stb. 1994, 837/838. 
11 Wet van 3 maart 1881, Stb. 1981, 35. 
12 Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 

en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), Stb. 2002, 165. 
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dat er sprake dient te zijn van een verzoek van de patiënt van twaalf jaar of ouder, die tevens 

wilsbekwaam kan worden geacht. Wilsbekwaamheid wordt veelal uitgelegd als ‘het in staat zijn tot 

een redelijke waardering van belangen ter zake’. 13  Een vraag die speelt is wanneer van 

wilsbekwaamheid sprake is en aan de hand waarvan wilsbekwaamheid betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.14 Minderjarigen jonger dan twaalf jaar worden wettelijk per definitie wilsonbekwaam 

geacht. Waar ‘normale’ medische beslissingen, zoals ook levensbekorting, ten aanzien van deze 

patiënt genomen worden door diens wettelijke vertegenwoordiger(s),15 geldt dit niet in het kader van 

actieve levensbeëindiging:  ouderlijke vertegenwoordiging is niet mogelijk.16 Op dit uitgangspunt 

bestaat één uitzondering: met de inwerkingtreding van de Regeling beoordelingscommissie late 

zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: Regeling LZLP17) in 2016 

heeft actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen van nul tot één jaar op verzoek van de ouders een 

juridische basis gekregen. 

 

De minderjarige van één tot en met elf jaar valt voor wat betreft actieve levensbeëindiging tussen wal 

en schip: hij kan niet zelfstandig een verzoek tot actieve levensbeëindiging doen en diens ouders 

kunnen hem in deze kwestie niet vertegenwoordigen.18 Over de (rechts)positie van deze minderjarige 

bestaat al gedurende lange tijd discussie, welke discussie opnieuw actueel is geworden nadat de 

Belgische euthanasiewet in 2014 is gewijzigd. Sindsdien is in België niet langer de kalenderleeftijd 

van de patiënt, maar diens feitelijke wilsbekwaamheid (“oordeelsbekwaamheid”) doorslaggevend bij 

de vraag of een verzoek tot actieve levensbeëindiging kan worden ingewilligd. De Nederlandse 

Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) beveelt aan om dit voorbeeld te volgen en gaat zelfs nog 

verder met de aanbeveling om het toepassingsbereik van de Regeling LZLP uit te breiden en daarmee 

                                                
13 Legemaate, FJR 2016/33, p. 135.  
14 Dorscheid, AA 2018/4, p. 291.  
15 De wettelijke vertegenwoordiger(s) van een kind is (zijn) diens gezagsdragende ouder(s) dan wel 

wettelijke voogd(en) (artikel 1:245, eerste lid, BW). Indien in dit onderzoek over ‘ouders’ wordt 

gesproken, wordt telkens gedoeld op degene(n) die met het gezag dan wel de voogdij over de 

minderjarige is (zijn) belast.  
16 Deze problematiek doet zich ook voor bij wilsonbekwame patiënten vanaf twaalf jaar. Deze 

patiëntgroep blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. 
17 Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij 

pasgeborenen van 11 december 2015, Stcrt. 2016, 3145. 
18 Hetzelfde geldt ten aanzien van minderjarigen die weliswaar ouder zijn dan twaalf jaar, maar die 

vanwege hun ziekte of aandoening wilsonbekwaam zijn. Deze patiëntgroep blijft in dit onderzoek 

buiten beschouwing. 
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actieve levensbeëindiging bij wilsonbekwame minderjarigen die ouder zijn dan één jaar op verzoek 

van hun ouders mogelijk te maken.19 

 

In dit onderzoek wordt de onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging van één tot en met elf jaar 

bezien vanuit gezondheidsethisch- en kinderrechtelijk perspectief. Het doel van dit onderzoek is niet 

beantwoording van de vraag of het Nederlandse systeem moet worden aangepast, maar het leveren van 

een bijdrage aan de discussie omtrent dit gevoelige en (ethisch en juridisch) complexe onderwerp. 

 

1.2 Het onderzoek 

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt: “In hoeverre past de Nederlandse wetgeving 

met betrekking tot actieve levensbeëindiging bij minderjarigen van één tot en met elf jaar binnen het 

gezondheidsethisch- en kinderrechtelijk kader?”. 

 

De deelvragen die tot beantwoording van deze hoofdvraag leiden, zijn de volgende:  

 

o Welke (rechts)positie heeft de minderjarige in het Nederlandse recht in het algemeen en bij 

medische beslissingen (rondom het levenseinde) in het bijzonder? 

o Hoe verhouden de waarden beschermwaardigheid van het leven, zelfbeschikking en 

barmhartigheid zich tot elkaar en wat betekenen deze waarden voor de mogelijkheid van 

actieve levensbeëindiging bij minderjarigen van één tot en met elf jaar? 

o Hoe dient actieve levensbeëindiging bij minderjarigen van één tot en met elf jaar te worden 

bezien vanuit het internationale kader van kinderrechten? 

 

1.3 Methodologie en opbouw 

Voor de beantwoording van voornoemde onderzoeksvraag wordt een theoretische analyse uitgevoerd. 

Aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving wordt het nationaalrechtelijke kader omtrent 

actieve levensbeëindiging bij minderjarigen geschetst. Om het inzicht hierin te vergroten wordt een 

literatuuronderzoek gedaan en wordt de wetsgeschiedenis van de euthanasiewet en de Regeling LZLP 

geraadpleegd. Voor de gezondheidsethische invalshoek wordt tevens een literatuuronderzoek gedaan. 

Het kinderrechtenkader wordt geschetst aan de hand van relevante bepalingen uit het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK20), waarbij voor de interpretatie en nadere duiding 

ervan gebruik wordt gemaakt van de General Comments en Concluding Observations van het VN 

Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: Kinderrechtencomité). Dit perspectief wordt aangevuld 

met een literatuuronderzoek. Tevens wordt (beknopt) aandacht besteed aan bepalingen uit het 

                                                
19 Standpunt NVK 2015. 
20 Trb. 1990, 170. Goedgekeurd bij Rijkswet van 24 november 1994, Stb. 1994, 862. 
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Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (hierna: 

EVRM21), jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en 

literatuur hieromtrent. Immers, het EVRM is van toepassing op ‘eenieder’, en dus ook op 

minderjarigen. 

 

Voor de hoofdstukindeling is aangesloten bij de deelvragen. De (rechts)positie die de minderjarige in 

het Nederlandse (gezondheids-)recht inneemt komt in hoofdstuk 2 aan bod, waarbij de nadruk ligt op 

beslissingen rondom het levenseinde. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens bezien op welke 

gezondheidsethische waarden de euthanasiewet en de Regeling LZLP stoelen en wat deze waarden 

betekenen voor de Nederlandse wetgeving met betrekking tot actieve levensbeëindiging bij 

minderjarigen van één tot en met elf jaar.  Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op rechten en 

waarborgen voor minderjarigen uit het IVRK en, waar nodig, het EVRM die in het kader van actieve 

levensbeëindiging van minderjarigen bij één tot en met elf jaar van belang zijn. In hoofdstuk 5 wordt 

besloten met een conclusie en enkele opmerkingen ter overwegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Trb. 1951, 154. Goedgekeurd bij Rijkswet van 28 juli 1954, Stb. 1953, 335. 
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2. De (rechts)positie van minderjarigen in het (gezondheids-)recht  
 

In dit hoofdstuk wordt bezien welke (rechts)positie de minderjarige inneemt in het Nederlandse recht. 

De nadruk ligt op het gezondheidsrecht in het algemeen en beslissingen rondom het levenseinde in het 

bijzonder. Tevens wordt de rol van de ouders en de arts in dit kader belicht. In paragraaf 2.1 wordt 

ingegaan op de term ‘minderjarigheid’ en de (rechts)gevolgen die daaraan zijn gekoppeld. Vervolgens 

wordt in paragraaf 2.2 het wettelijk kader van de WGBO geschetst. De euthanasiewet en de Regeling 

LZLP worden in paragraaf 2.3 geanalyseerd. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 2.4 besloten met een 

tussenbeschouwing waarin de eerste deelvraag wordt beantwoord. 

 

2.1 Minderjarigheid 

Minderjarigen nemen van oudsher een bijzondere positie in het recht in. Aangenomen wordt dat zij als 

‘personae miserabiles’ extra bescherming behoeven en naar volwassenheid moeten worden begeleid.22 

Het zijn primair de ouders die deze bescherming en begeleiding moeten bieden.23 Dit uitgangspunt 

komt ook terug in de rechtspositie van de minderjarige, die in belangrijke mate wordt bepaald door 

twee juridisch relevante omstandigheden: de minderjarige staat onder ouderlijk gezag dan wel voogdij 

(artikel 1:245 e.v. BW)24 en zijn handelingsbekwaamheid is beperkt (artikel 1:234 BW).  

 

Het ouderlijk gezag heeft betrekking op drie elementen, te weten de persoon van de minderjarige, het 

bewind over diens vermogen en de vertegenwoordiging in burgerlijke rechtshandelingen, zowel in als 

buiten rechte (artikel 1:245, vierde lid, BW). Belangrijk in het kader van dit onderzoek is dat de 

ouders verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kind, daaronder 

tevens begrepen zijn geestelijk en lichamelijk welzijn (artikel 1:247, eerste en tweede lid, BW). Aan 

de ouders komen hierbij alle bevoegdheden toe die zij voor de vervulling van deze taak nodig 

hebben.25 De ouderlijke vertegenwoordiging in burgerlijke rechtshandelingen hangt samen met de 

beperkte handelingsbekwaamheid van minderjarigen, in die zin dat zij slechts bekwaam zijn om 

rechtshandelingen te verrichten indien zij handelen met toestemming van hun ouders, tenzij de wet 

anders bepaalt. Deze toestemming, die slechts voor een bepaald doel of een bepaalde rechtshandeling 

kan worden verleend, wordt verondersteld te zijn verleend indien het een rechtshandeling betreft 

waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat de minderjarige van zijn leeftijd deze 

                                                
22 Nuytink & Grapperhaus, AA 2008/12, p. 861-862. 
23 De Bruijn-Lückers 1994, p. 349.  
24 Het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de juridische ouder(s) van het kind; voogdij door een 

ander dan de ouder. Aangezien in dit onderzoek de term ‘ouders’ wordt gebezigd, zal tevens worden 

gesproken over ‘ouderlijk gezag’.  
25 Asser/de Boer 2010, nr. 818d. 
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zelfstandig verricht (artikel 1:234 BW). De regeling omtrent de handelingsbekwaamheid van 

minderjarigen kent geen leeftijdsgrenzen, nu in de praktijk elke leeftijdsgrens een zekere willekeur 

heeft en het criterium ‘in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk’ hantering van vaste 

leeftijdsgrenzen minder nodig maakt. 26 

 

2.2 De minderjarige in het gezondheidsrecht 

2.2.1 Inleiding  

In het algemeen wordt de rechtspositie van de minderjarige aangaande medische zorg beheerst door de 

WGBO, zoals opgenomen in Afdeling 5 van Titel 7 (opdracht) van Boek 7 BW. Deze regeling bevat 

dwingendrechtelijk diverse rechten en verplichtingen die in de hulpverlener-patiëntrelatie over en 

weer aan de orde zijn (artikel 7:468 BW).27 Belangrijk voor dit onderzoek is dat de hulpverlener de 

zorg van een goed hulpverlener in acht dient te nemen (artikel 7:453 BW), dat een medische 

behandelingsovereenkomst in beginsel wordt gesloten door de patiënt en de hulpverlener (artikel 

7:446, eerste lid, BW) en dat de patiënt, alvorens tot behandeling kan worden overgegaan, hiervoor 

zijn toestemming dient te verlenen (artikel 7:450, eerste lid, BW). De vrijheid om een medische 

behandeling te ondergaan of te weigeren is namelijk vital in het licht van de beginselen van 

zelfstandigheid en persoonlijke autonomie.28 

 

Het toestemmingsvereiste is onderdeel van het bredere begrip informed consent, hetgeen onder meer 

vereist dat de patiënt zijn toestemming voor de medische behandeling pas heeft gegeven nadat hij 

deugdelijk en op een voor hem begrijpelijke manier is geïnformeerd over zijn gezondheidstoestand en 

de noodzakelijkheid en te verwachten risico’s en gevolgen van de voorgenomen behandeling (artikel 

7:448, tweede en derde lid, BW).29 De patiënt moet daarnaast wilsbekwaam zijn. Wilsbekwaamheid is 

een contextueel begrip en afhankelijk van onder andere de aard van de beslissing, de mogelijkheid van 

de patiënt om rationeel te denken, diens begripsvermogen en diens inzicht in de aard van de situatie.30 

Gelet hierop kan de wilsbekwaamheid per individu, maar ook per medische beslissing, verschillen. 

Legemaate is daarom van mening dat volledige wilsonbekwaamheid van de patiënt slechts mag 

worden aangenomen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld bewusteloosheid of een coma. In andere 

situaties moet volgens hem op zijn minst partiële wilsbekwaamheid worden aangenomen.31  

 

                                                
26 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 310.  
27 Dorscheidt, AA 2018/4, p. 289.  
28 EHRM 5 december 2013, ECLI:NL:XX:2013:291, GJ 2014/50 (Arskaya/Ukraine), r.o. 69.  
29 Hulst 2006, p. 132; Dorscheidt, AA 2018/4. 
30 Hulst 2006, p. 137-147. 
31 Legemaate 2016, FJR 2016/33, p. 135.  
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2.2.2 De leeftijdsgrenzen in de WGBO  

De zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de minderjarige behoort tot de 

verantwoordelijkheid van diens ouders. De ouders zijn – krachtens hun ouderlijk gezag – bevoegd te 

beslissen welke medische zorg het kind zal ontvangen. 32  Binnen de gezondheidszorg en het 

gezondheidsrecht is echter vrij algemeen aanvaard dat minderjarigen een grotere mate van 

zelfstandigheid bezitten dan elders in het burgerlijk recht,33 als gevolg waarvan zij eerder zelfstandig 

medische beslissingen kunnen nemen. 

 

Aangenomen wordt dat patiënten vanaf zestien jaar het noodzakelijke inzicht in medische kwesties 

hebben.34 Zij kunnen, in afwijking van het wettelijk uitgangpunt zoals verwoord in artikel 1:234 BW, 

zonder toestemming van hun ouders zelfstandig een medische behandelingsovereenkomst ten behoeve 

van zichzelf sluiten (artikel 7:447, eerste lid, BW).35 Een medische behandelingsovereenkomst ten 

behoeve van minderjarigen jonger dan zestien jaar wordt in beginsel gesloten door hun ouders, 

hetgeen tevens impliceert dat zij de relevante toestemming hiervoor moeten verlenen. De minderjarige 

patiënt van twaalf tot vijftien jaar dient naast zijn ouders toestemming voor de medische behandeling 

te verlenen (artikel 7:450, tweede lid, BW). Dit vereiste van dubbele toestemming kan leiden tot 

situaties waarin de mening van de minderjarige niet overeenkomt met de mening van diens ouders. 

Aan de mening van de minderjarige wordt voorrang gegeven indien hij de behandeling weloverwogen 

blijft wensen of weigeren36 en indien de behandeling kennelijk noodzakelijk is om ernstig nadeel voor 

hem weg te nemen. Voorwaarde voor deze ‘volwassen benadering’ is wel dat de minderjarige 

wilsbekwaam kan worden geacht.37 Indien dit niet het geval is geldt hetzelfde systeem als geldt voor 

minderjarigen jonger dan twaalf jaar (artikel 7:465, tweede lid, BW). Hoewel deze patiënt op 

kindvriendelijke wijze over zijn situatie en de voorgenomen behandeling dient te worden ingelicht 

(artikel 7:448, eerste lid, BW), is zijn toestemming voor de medische behandeling niet vereist.38 Deze 

patiënt is voor het al dan niet ondergaan van een medische behandeling dus volledig afhankelijk van 

het oordeel van diens ouders, zij het dat de arts hieraan voorbij kan gaan indien deze niet strookt met 

                                                
32 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 322.  
33 Leenen e.a. 2017, p. 130.  
34 Kamerstukken II, 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 19 (MvT). 
35 Dorscheidt, AA 2018/4, p. 290.  
36 Zie voor een recente zaak waarin een twaalfjarige jongen chemotherapie weigerde Hof Amsterdam,  

11 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2668, JIN 2017,157 (David). Zie ook: Rb. Almelo, 10 

december 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BO9506, RFR 2011/36; Rb. Utrecht, 19 augustus 2010, 

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN6672, JPF 2010/159. 
37 Dorscheidt, AA 2018/4, p. 292.  
38 Leenen 2017, p. 130.  
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het beginsel van goede zorg (artikel 7:465, vierde lid, BW). Ook geldt dat niet zonder meer aan iedere 

wilsuiting van de minderjarige patiënt jonger dan twaalf jaar voorbij kan worden gegaan. Eerbiediging 

van de wens van een door ervaringen in de zorg gerijpt kind van tien of elf jaar die om invoelbare 

redenen liever afziet van een behandeling, behoeft niet categorisch te worden uitgesloten.39 Verder kan 

de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreken indien de ouders weigeren hun 

toestemming te verlenen voor een medisch dringend noodzakelijke behandeling (artikel 1:255 jo. 

1:265h BW).40  

 
2.2.3 De wilsbekwaamheid van de minderjarige patiënt   

De leeftijdsgrenzen in de WGBO zijn ingegeven vanuit de idee dat minderjarigen in toenemende mate 

wilsbekwaam zijn inzake medische beslissingen. Wettelijk kan er van wilsbekwaamheid echter pas 

sprake zijn als de minderjarige twaalf jaar of ouder is. De WGBO bevat geen verwijzing naar 

eventuele wilsbekwaamheid van patiënten jonger dan twaalf jaar en ook uit artikel 1:234 BW volgt dat 

alleen een wilsbekwame minderjarige vanaf twaalf jaar met toestemming van zijn ouders een 

geneeskundige behandelingsovereenkomst kan aangaan. Voor het bepalen van de (mate van) 

wilsbekwaamheid van minderjarigen patiënten bevat de WGBO echter geen aanknopingspunten: de 

wetgever laat deze vaststelling aan de arts. De wijze waarop een arts een oordeel vormt over de 

wilsbekwaamheid is gebaseerd op zijn eigen professionele verantwoordelijkheid, waarbij tevens zijn 

intuïtie een (grote) rol speelt.41  

 

Houvast bij de beoordeling van de (mate van) wilsbekwaamheid bieden de Modelrichtlijn voor 

hulpverleners’ 42  en het ‘stappenplan wilsonbekwaamheid’ 43  van het Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Een veelgebruikte toets is de MacArthur 

Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T), middels welke vragenlijst het mogelijk is 

gebleken om beslisvaardigheden bij minderjarigen effectief te onderzoeken en te beoordelen. Een 

viertal beoordelingsmaatstaven staan centraal, namelijk begrijpen (is de minderjarige in staat om 

relevante en op zijn bevattingsvermogen afgestemde, aan behandeling gerelateerde informatie te 

begrijpen?), beseffen (heeft de minderjarige het vermogen om deze informatie op zijn eigen situatie 

toe te passen?), beslissen (is de minderjarige in staat om tegen de achtergrond daarvan een keuze tot 

uitdrukking te brengen?) en beredeneren (heeft de minderjarige het vermogen om deze keuze met 

behulp van de gegeven informatie logischerwijs uit te leggen, daarbij bestaande behandelopties 

                                                
39 Dorscheidt, AA 2018/4, p. 290. 
40 Het kinderbeschermingsrecht blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. 
41 Van Straten 2017. 
42 KNMG 2004 (i), p. 68-89 (bijlage 7).  
43 KNMG 2004 (ii), p. 117-122 (bijlage 9). 
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afwegend?). Uit recentelijke onderzoek van Hein naar de wilsbekwaamheid van minderjarigen bij 

beslissingen over medische behandeling en deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, blijkt 

dat minderjarigen onder de 9,6 jaar in het algemeen niet wilsbekwaam zijn, terwijl dit bij kinderen 

boven de 11,2 jaar doorgaans wel het geval is. In de periode tussen deze leeftijden is er sprake van een 

overgangsgebied. 44  De (mate van) wilsbekwaamheid is zoals eerder bleek echter persoons- en 

contextafhankelijk, als gevolg waarvan het vaststellen hiervan – ondanks voormelde en andere 

beoordelingsmaatstaven – ingewikkeld blijft.45  

 

De WGBO is van toepassing indien de medische behandeling kan worden gekwalificeerd als ‘normaal 

medisch handelen’ in de zin van artikel 7:446, tweede en derde lid, BW. Onder dit begrip wordt 

doorgaans verstaan ‘het handelen dat kan bijdragen aan de doelstellingen van de geneeskunde, of het 

staken van handelen als zodanige bijdrage niet meer te verwachten valt’.46 In de volgende paragraaf 

wordt bezien of, en zo ja, welke, medische beslissingen rondom het levenseinde hieronder vallen. 

 

2.3 Medische beslissingen rondom het levenseinde 

2.3.1 Inleiding  

In paragraaf 1.1 is al naar voren gekomen dat aan het einde van het leven van de patiënt verschillende 

medische beslissingen kunnen worden genomen. Onderscheid kan worden gemaakt tussen 

levensbekorting en actieve levensbeëindiging door of met behulp van een derde, al dan niet op 

verzoek van de patiënt. 

 
2.3.2 Levensbekorting  

Onder de term levensbekorting kunnen verschillende medische beslissingen rondom het levenseinde 

worden geschaard. Gedacht kan allereerst worden aan het staken of niet-instellen van behandeling, 

bijvoorbeeld omdat de patiënt toestemming weigert of omdat er sprake is van medisch zinloos 

handelen, in die zin dat het handelen slechts verlenging van het lijden of van het stervensproces zal 

inhouden. 47  Daarnaast kunnen pijn- en symptoombestrijding levensbekorting als weliswaar niet 

beoogd, maar wel voorzienbaar neveneffect meebrengen.48 Tot slot kan palliatieve sedatie, hetgeen 

wordt omschreven als het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in de laatste 

                                                
44 Hein 2015.  
45 Dorscheid, AA 2018/4, p. 292-293.  
46 Gezondheidsraad 2007, p. 18.  
47 Leenen e.a. 2017, p. 373-376.  
48 Ibidem, p. 384.  
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levensfase,49 leiden tot levensbekorting. Palliatieve sedatie wordt pas gestart als het overlijden van de 

patiënt binnen één tot twee weken wordt verwacht.50 

 

Hoewel het lijden van de patiënt die zich in de laatste levensfase bevindt middels levensbekorting, en 

dan met name palliatieve sedatie, kan worden weggenomen, wordt deze mogelijkheid niet altijd 

toereikend geacht. Bij palliatieve sedatie wordt doorgaans de kunstmatige toediening van voedsel en 

vocht gestopt, als gevolg waarvan de patiënt (veel) gewicht verliest en ‘wegkwijnt’. Ook worden 

bepaalde klinische symptomen zoals bloedingen of braken door de palliatieve sedatie sec niet 

voorkomen of weggenomen en is het mogelijk dat bestaande symptomen zelfs in ernst toenemen of er 

nieuwe problemen, zoals Cheyne Stokes ademhaling51 en rochelen, juist ontstaan. Ook kan een 

patiënt, na een aanvankelijke bewustzijnsdaling, weer wakker worden. Bovendien verkeren naasten 

voor onbepaalde tijd in onzekerheid over het intreden van de dood nu op voorhand niet (precies) te 

voorspellen is wanneer deze zal intreden.52 Hoewel het voorgaande voor de naasten van de patiënt 

moeilijk en confronterend is, moet wel worden opgemerkt dat de patiënt zich hiervan niet bewust is. 

Een ander knelpunt is dat palliatieve sedatie slechts in de laatste levensfase kan worden gestart. Het is 

denkbaar dat de patiënt waarvan het overlijden niet binnen twee weken wordt verwacht, of diens 

ouders, eerst de kunstmatige toediening van voeding en vocht weigert om vervolgens, als het einde 

nadert, om palliatieve sedatie te vragen. Naast het feit dat de patiënt zich in deze situatie wel bewust 

kan zijn van zijn aftakelingsproces, kan palliatieve sedatie hiermee een verkapte vorm van actieve 

levensbeëindiging inhouden. Van een gelijkstelling is, zoals hierna blijkt, echter geen sprake.53 

 

Bij levensbekorting is verlichting van de pijn het primaire doel, waarbij de patiënt uiteindelijk aan zijn 

ziekte of aandoening sterft. Indien deze medische beslissingen correct worden uitgevoerd is er sprake 

van ‘normaal medisch handelen’ in de zin van de WGBO.54 De beslissing hiertoe kan dus ten behoeve 

van iedere minderjarige patiënt worden genomen, hetzij op verzoek van de patiënt zelf, hetzij op 

verzoek van diens ouders.  

 

                                                
49 KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie 2009, p. 7. 
50 Leenen 2017, p. 374.  
51 Dit is een ademhaling die wordt gekenmerkt door periodes van ademhaling waarbij het teugvolume 

langzaam toeneemt en weer afneemt en waarbij ook de frequentie onregelmatig kan zijn, waarna er 

een periode van apneu optreedt. 
52 KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie 2009, p. 49-50.  
53 Leenen e.a. 2017, p. 387. 
54 Ibidem, p. 375 en 384-385; Hermans & Buijsen 2010, p. 409. 
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Naast levensbekorting kan het leven van een patiënt actief worden beëindigd,55 waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen actieve levensbeëindiging op verzoek en actieve levensbeëindiging zonder 

verzoek. Bij beide vormen van actieve levensbeëindiging is er van normaal medisch handelen in de 

zin van de WGBO geen sprake,56 waardoor deze wet niet van toepassing is.  

 

2.3.3 Actieve levensbeëindiging op verzoek 

Onder actieve levensbeëindiging op verzoek wordt zowel euthanasie en hulp bij zelfdoding verstaan. 

‘Euthanasie’ wordt in de medische wereld en daarbuiten in het algemeen gedefinieerd als opzettelijk 

levensbeëindigend handelen door een ander dan betrokkene op diens verzoek. Naar analogie van de 

definitie van euthanasie wordt ‘hulp bij zelfdoding’ omschreven als het opzettelijk verlenen van hulp 

bij levensbeëindigend handelen door de betrokkene op diens verzoek.57   

 

2.3.3.1 De (totstandkoming van de) euthanasiewet 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar op grond van de artikelen 293, eerste lid, 

respectievelijk artikel 294, tweede lid, Sr. Steeds vaker wenden patiënten die ernstig lijden zich echter 

met een verzoek hiertoe tot een arts. Waar in 2010 3316 patiënten een verzoek tot actieve 

levensbeëindiging hebben gedaan,58  waren dit er in 2018 6126.59 Voor 2002 kwam de arts die zodanig 

verzoek inwilligde altijd in strafrechtelijke sfeer terecht. De arts moest, om aan strafbaarheid te 

ontkomen, een beroep doen op overmacht (artikel 40 Sr), in die zin dat hij zich geconfronteerd zag 

met een conflict van plichten: enerzijds is hij gebonden aan de beschermwaardigheid van het leven, 

maar anderzijds heeft hij als goed hulpverlener de plicht om een patiënt op diens dringend verzoek uit 

zijn lijden te verlossen. De arts werd ontslagen van alle rechtsvervolging indien zijn keuze om het 

verzoek tot actieve levensbeëindiging van de patiënt in te willigen verdedigbaar was op grond van 

wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en normen van de medische ethiek. Vanaf de jaren 

tachtig van de vorige eeuw zijn in de rechtspraak zorgvuldigheidsnormen geformuleerd aan de hand 

waarvan het handelen van de arts in individuele gevallen moest worden beoordeeld.60 Deze praktijk 

riep op den duur weerstand op omdat artikel 40 Sr is bedoeld voor noodsituaties en niet is geschreven 

                                                
55 Leenen e.a. 2017, p. 370.  
56 Vgl. HR 21 oktober 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9531, NJ 1987/607, m.nt. G.E. Mulder (Pols).  
57 Leenen e.a. 2017, p. 389.  
58 KNMG 2017. 
59 Jaarverslag RTE 2018, p. 15. 
60 Zie met name Rb. Leeuwarden 21 februari 1973, ECLI:NL:RBLEE:1973:AB5464 (Postma/van 

Boven), Rb. Rotterdam 1 december 1981, ECLI:NL:RBROT:1981:AB7871 (Wertheim); HR 27 

november 1994, ECLI:NL:HR:1985:AC2151 (Schoonheim) en HR 21 juni 1004, 

ECLI:NL:HR:1994:AD2122 (Chabot). 
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voor het juridisch funderen van een (vrij) gangbare praktijk. Het was voor artsen daarnaast moeilijk te 

aanvaarden dat zij, bij het verrichtten van een maatschappelijk en door de regering geaccepteerd 

handelen, met het strafrecht in aanraking kwamen.61 In het maatschappelijke en politieke debat werd 

dan ook gepleit voor een wetswijziging.62  

 

Op 1 april 2002 is de euthanasiewet in werking getreden, waarmee euthanasie en hulp bij zelfdoding 

een wettelijke basis hebben kregen. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn niet langer strafbaar indien 

de arts heeft voldaan aan de in de euthanasiewet neergelegde zorgvuldigheidseisen en hiervan op de 

juiste wijze melding heeft gedaan bij de gemeentelijke lijkschouwer (artikel 293, tweede lid, 

respectievelijk artikel 294, tweede lid, Sr). De gemeentelijke lijkschouwer dient vervolgens van de 

melding verslag uit te brengen aan een hiertoe ingestelde regionale toetsingscommissie (artikel 10, 

tweede lid, Wet op de lijkbezorging63), welke toetsingscommissie beoordeelt of de arts zorgvuldig 

heeft gehandeld. Indien de toetsingscommissie tot het oordeel komt dat dit het geval is, wordt het 

Openbaar Ministerie (hierna: OM) niet betrokken.  

 

2.3.3.2 De zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet 

De kern van de euthanasiewet wordt gevormd door artikel 2, eerste lid, WTL, waarin zes wettelijke 

zorgvuldigheidseisen zijn neergelegd waaraan moet zijn voldaan om het verzoek van een patiënt tot 

euthanasie of hulp bij zelfdoding rechtmatig te kunnen inwilligen.64  Een arts heeft zorgvuldig 

gehandeld indien hij (artikel 2, eerste lid, sub a tot en met f, WTL):  

- de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek 

van de patiënt; 

- de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de 

patiënt; 

- de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens 

vooruitzichten; 

- met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond 

geen redelijke andere oplossing bestond; 

- ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en 

schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen bedoeld in de onderdelen 

a tot en met d; en 

- de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd. 

                                                
61 Leenen e.a. 2017, p. 394. 
62 Zie o.a. Rapport Staatscommissie euthanasie 1985. 
63 Wet van 7 maart 1991, houdende nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging, Stb. 1991, 133. 
64 Leenen e.a. 2017, p. 396. 
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De zorgvuldigheidseisen zijn nader uitgewerkt in de Code of Practise.65 Twee ervan verdienen extra 

aandacht.  

 

Vrijwillig en weloverwogen verzoek 

Een verzoek is ‘weloverwogen’ indien de patiënt is geïnformeerd over alle aspecten van zijn 

gezondheidstoestand en het verzoek niet in een opwelling heeft gedaan.66 Met het begrip ‘vrijwillig’ 

wordt beoogd dat een patiënt zelf het verzoek tot actieve levensbeëindiging heeft gedaan, zonder dat 

hij hiertoe is aangezet door druk of invloed van anderen (externe vrijwilligheid). Tevens is van belang 

dat de patiënt wilsbekwaam was toen hij het verzoek deed (interne vrijwilligheid).67 In het kader van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding betekent dit dat de patiënt in staat moet zijn geweest om relevante 

informatie over zijn gezondheidstoestand te begrijpen, eventuele alternatieven af te wegen en de 

gevolgen van zijn beslissing te overzien.68 Ook hier geldt dat het begrip wilsbekwaamheid vraagt om 

een individuele beoordeling bij beantwoording van de vraag of de minderjarige in staat is om een 

vrijwillig en weloverwogen verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding te doen. Desalniettemin 

hanteert de euthanasiewet hiertoe een systeem van vaste leeftijdsgrenzen (artikel 2, derde en vierde 

lid, WTL). 

 

Minderjarige patiënten vanaf zestien jaar kunnen zelfstandig een verzoek tot euthanasie of hulp bij 

zelfdoding doen indien zij wilsbekwaam zijn. Anders dan bij levensbekorting, dienen de ouders van 

deze patiënt bij de besluitvorming hieromtrent te worden betrokken. Hun toestemming hiervoor is 

echter niet vereist. De wilsbekwame patiënt van twaalf tot en met vijftien jaar kan zelfstandig een 

verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding doen, mits diens ouders hiermee instemmen. Deze ouders 

staan hiermee voor een moeilijke beslissing. Het is voorstelbaar dat zij enerzijds de wens koesteren 

om hun kind langer bij zich te houden, terwijl zij anderzijds het besef hebben dat alleen euthanasie of 

hulp bij zelfdoding een einde kan maken aan diens lijden. Wanneer zich een conflict voordoet tussen 

de minderjarige patiënt en diens ouders, waarbij de ouders hun toestemming voor de actieve 

levensbeëindiging weigeren, kan de arts het verzoek van de patiënt toch inwilligen indien hij van 

oordeel is dat hiermee ernstig nadeel aan de minderjarige wordt weggenomen.69 De stem van de 

ouders in het kader van euthanasie en hulp bij zelfdoding is dus van groter belang dan bij 

levensbekorting, waarbij aan hun toestemming tevens voorbij kan worden gegaan indien de 

minderjarige de medische behandeling weloverwogen blijft wensen. Minderjarigen jonger dan twaalf 

                                                
65 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 2015. 
66 Kamerstukken II, 1998/99, 26 691, nr. 3 (MvT); Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, p. 12.  
67 Kamerstukken II 1998/99, 26 691, nr. 3, p. 9 (MvT). 
68 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 2015, p. 11-12. 
69 Kamerstukken II 1998/99, 26 691, nr. 3, p. 3 
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jaar kunnen vanwege hun wettelijke wilsonbekwaamheid geen rechtsgeldig verzoek tot euthanasie of 

hulp bij zelfdoding doen. Op grond van de euthanasiewet bestaat er, anders dan bij levensbekorting, 

ook geen mogelijkheid voor de ouders om hun kind ter zake te vertegenwoordigen.70 De ouders van 

minderjarigen jonger dan twaalf jaar worden hierdoor in hun gezag beperkt: zij staan juridisch buiten 

spel. Anderzijds geldt dat hen hiermee de misschien wel moeilijkste keuze waarvoor je als ouder kan 

komen te staan – namelijk beslissen over het leven en de dood van je kind – wordt bespaard. Ook de 

arts wordt in zijn handelen begrensd doordat hij niet bevoegd is het verzoek tot euthanasie of hulp bij 

zelfdoding in te willen, ook niet als hij op grond van zijn medische expertise van oordeel is dat dit de 

beste oplossing is voor de situatie van de patiënt. 

 

Hoewel het systeem van vaste leeftijdsgrenzen bijdraagt aan de rechtszekerheid doordat niet per 

individu de wilsbekwaamheid hoeft te worden vastgesteld, wordt hiermee tevens onrecht gedaan aan 

de minderjarige die onder de leeftijdsgrens van twaalf jaar valt, maar wel degelijk wilsbekwaam is. 71 

Al gedurende langere tijd wordt bepleit dat jonge kinderen die lijden aan een ernstige ziekte of 

aandoening een verbazingwekkend goed besef (kunnen) hebben van de situatie waarin zij verkeren en 

hetgeen dit voor hun toekomst betekent en dat zij ten aanzien hiervan wel degelijk wilsbekwaam 

(kunnen) zijn.72 De leeftijdsgrens van twaalf jaar is arbitrair nu niet iedere minderjarige zich op 

dezelfde manier ontwikkelt en de mate van wilsbekwaamheid bovendien per medische beslissing kan 

verschillen. Zo is het aannemelijk dat een minderjarige die (in toenemende mate) lijdt aan een ernstige 

spierziekte waarvoor hij al zijn hele leven medische behandelingen heeft moeten ondergaan, beter in 

staat is om de consequenties van zijn verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding te overzien dan een 

klasgenoot die nog nooit met narigheid in zijn leven is geconfronteerd. Anderzijds geldt dat de 

beslissing tot euthanasie of hulp bij zelfdoding zo ingrijpend en verstrekkend is, en de patiënt die 

hiervoor in aanmerking zou kunnen komen zo ziek, dat kan worden afgevraagd of hij (nog) rationeel 

kan beredeneren.  

 

Uit paragraaf 2.2 blijkt dat de vaststelling van de (mate van) wilsbekwaamheid niet eenvoudig is, 

hetgeen temeer zal gelden wanneer het een verstrekkende beslissing zoals actieve levensbeëindiging 

betreft. In België wordt gepoogd om aan deze moeilijkheid tegemoet te komen door het vereiste dat, 

naast het vereiste dat de arts en/of het verplegend personeel één of meerdere gesprekken binnen een 

redelijke termijn met de patiënt voert over diens verzoek tot actieve levensbeëindiging, een kinder- of 

jeugdpsychiater wordt betrokken die middels dossieronderzoek en één of meerdere bezoeken aan de 

                                                
70 Meijer, TvGR 2016/40, p. 469. De uitzondering van actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen op 

verzoek van diens ouders en het knelpunt dat dit meebrengen, komt in paragraaf 2.3.3 aan bod. 
71 Leegemate, FJR 2016/33, p. 137. 
72 Staatscommissie Euthanasie 1985, p. 94. Meer recentelijk: Hein 2015. 
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minderjarige patiënt moet beoordelen of een niet-ontvoogde minderjarige wilsbekwaam is (artikel 3, 

paragraaf 2, sub 7, Belgische euthanasiewet). Hoewel hiermee dus een professional betrokken raakt, 

blijkt uit de praktijk dat niet iedere kinder- of jeugdpsycholoog besliskundig is. Bovendien blijkt uit de 

Evaluatie van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst dat een arts bij normale 

medische beslissingen wel eens op oneigenlijke gronden tot het oordeel komt dat een patiënt 

wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld omdat hij het niet eens is met diens behandelwensen.73 Het is 

voorstelbaar dat dit knelpunt temeer voorkomt bij complexe en zeer ingrijpende medisch beslissingen, 

zoals de beslissing tot euthanasie of hulp bij zelfdoding.  

 

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden  

Het lijden van de patiënt moet zijn oorzaak hebben in een medische aandoening, welke van zowel 

somatische als psychische aard kan zijn.74 Van uitzichtloosheid is sprake indien de ziekte of 

aandoening die het lijden veroorzaakt niet te genezen is en het ook niet mogelijk is om de symptomen 

zodanig te verzachten dat daardoor de ondraaglijkheid verdwijnt.75 De uitzichtloosheid van het lijden 

behoort te worden geobjectiveerd, in die zin dat het lijden voor de arts invoelbaar moet zijn.76 Of de 

arts in redelijkheid tot de vaststelling heeft kunnen komen dat er van ondraaglijk lijden sprake is, dient 

marginaal te worden getoetst.77 Het gaat bij de ondraaglijkheid van het lijden om de beleving van de 

patiënt, rekening houdend met zijn levens- en ziektegeschiedenis, persoonlijkheid, normen en waarden 

en (fysieke en psychische) draagkracht.78 Het ondraaglijk en uitzichtloos lijden is niet gekoppeld aan 

een bepaalde fase van het ziekteproces, waardoor ook in het vooruitzicht van lijden een 

rechtvaardiging kan bestaan voor actieve levensbeëindiging op verzoek, bijvoorbeeld om erger of 

verder lijden, ontluistering of verlies van waardigheid te voorkomen.79 

 

Ook bij de minderjarige patiënt jonger dan twaalf jaar kan sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden, welk lijden niet middels actieve levensbeëindiging kan worden beëindigd. Dit knelt temeer 

wanneer de minderjarige feitelijk wilsbekwaam is,80 en hij dus een oordeel kan vormen over de 

ondraaglijk van diens lijden. 

 

                                                
73 Dute e.a. 2000, p. 183-219.  
74 Zie ook: HR Chabot, r.o. 5.2. 
75 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 2015, p. 13-14. 
76 Ibidem, p. 14. 
77 Kamerstukken II 2000/01, 26691, nr. 137, p. 33. 
78 Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 2015, p. 14. 
79 Leenen e.a. 2017, p. 399. 
80 Zie hetgeen onder het kopje ‘vrijwillig en weloverwogen’ verzoek is beschreven. 
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2.3.4 Actieve levensbeëindiging zonder rechtsgeldig verzoek81 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat ernstig zieke minderjarige patiënten jonger dan twaalf jaar geen 

rechtsgeldig verzoek tot actieve levensbeëindiging kunnen doen. Wanneer de arts het leven van deze 

patiënt beëindigt of behulpzaam is bij diens zelfdoding, is er sprake van levensbeëindiging zonder 

verzoek, hetgeen strafbaar is op grond van artikel 289 Sr. De gemeentelijke lijkschouwer is gehouden 

om het OM te informeren (artikel 7, eerste lid, jo. 10, eerste lid, Wet op de lijkbezorging). Er wordt 

geen toetsingscommissie betrokken (artikel 1.1. Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging 

op verzoek en late zwangerschapsafbreking) en om aan strafbaarheid te ontkomen moet de arts een 

beroep doen op overmacht in de zin van artikel 40 Sr, welk beroep slechts bij hoge uitzondering wordt 

gehonoreerd.82 De arts komt hierdoor in een onzekere situatie terecht en het is aannemelijk dat hij dit 

risico niet (snel) neemt.  

 

2.3.4.1 De Regeling LZLP 

Op het uitgangspunt dat ouderlijke vertegenwoordiging in het kader van actieve levensbeëindiging 

niet mogelijk is, bestaat één exceptie: actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen. Sinds de jaren ’90 

van de vorige eeuw speelt de problematiek rondom levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen die 

ernstig en uitzichtloos lijden. In de zaken Prins83 en Kadijk84 is bepaald dat een beroep van de arts op 

artikel 40 Sr ingeval van actieve levensbeëindiging bij een pasgeborene op verzoek van diens ouders, 

kan worden gehonoreerd wanneer de arts aantoonbaar heeft gehandeld conform verantwoord medisch 

inzicht, de heersende ethische normen en met inachtneming van te stellen zorgvuldigheidseisen. Deze 

rechtspraak en diverse rapporten van de medische beroepsgroep85 hebben als uitgangspunt gefungeerd 

bij de opstelling van het Gronings Protocol,86 welke sinds 2005 geldt als landelijke richtlijn voor 

actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen. 87  De in het Gronings Protocol neergelegde 

zorgvuldigheidseisen op grond waarvan moet worden beoordeeld of een beroep van de arts op 

overmacht kan slagen, zijn in 2016 overgenomen in de Regeling LZLP. Voldaan moet zijn aan vijf 

zorgvuldigheidscriteria (artikel 7, sub a tot en met e Regeling LZLP):  

 

                                                
81 Hiermee wordt bedoeld een verzoek tot actieve levensbeëindiging overeenkomstig de 

euthanasiewet.  
82 HR 9 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1493, r.o. 3.7.3. Zie voor een uitgebreidere 

beschrijving van artikel 40 Sr paragraaf 2.3.3.1. 
83 Hof Amsterdam 7 november 1995, ECLI:NL:GHAMS:1995:AC0049, NJ 1996/113 (Prins). 
84 Hof Leeuwarden 4 april 1996, TvGR 1996/35, afl. 5, p. 284-291 (Kadijk). 
85 Zie bijvoorbeeld NVK 1992.  
86 BBK Richtlijn actieve levensbeëindiging van de neonaat met een ernstige aandoening 2004.  
87 Bood, NJB 2007/1834, p. 2290-2291. 
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- er is naar heersend medisch recht sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de 

pasgeborene, hetgeen onder andere betekent dat naar medisch wetenschappelijke inzichten 

vaststaat dat medisch ingrijpen zinloos is en dat er naar heersend medisch inzicht geen twijfel 

bestaat over de diagnose en de daarop gebaseerde prognose; 

- de arts is met de ouders tot de overtuiging gekomen dat voor de situatie waarin de 

pasgeborene zich bevindt geen andere redelijke oplossing bestond; 

- de voorgaande criteria zijn door minimaal één onafhankelijke arts bevestigd; 

- de ouders hebben ingestemd met de levensbeëindiging; en 

- de levensbeëindiging is medisch verantwoord uitgevoerd. 

 

Ook hier geldt dat de gemeentelijke lijkschouwer het OM over de niet-natuurlijke dood van de 

pasgeborene moet inlichten, maar in deze situatie wordt wel een toetsingscommissie ingeschakeld. 

Deze toetsingscommissie onderzoekt de door de arts betrachte zorgvuldigheid en brengt hierover, en 

daarmee (indirect) over de wenselijkheid van strafrechtelijke vervolging, advies uit aan het OM. 

Hoewel de beslissing om al dan niet tot vervolging over te gaan bij het OM ligt,88 is het aannemelijk 

dat het OM het advies van de toetsingscommissie in deze zal volgen. 

 

In paragraaf 2.3.3.1 is al ingegaan op het vereiste ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Gesteld is dat de 

uitzichtloosheid kan worden geobjectiveerd, maar dat het concept ‘ondraaglijkheid’ uiterst persoonlijk 

is. Deze persoonlijke aard maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om voor een ander te beslissen 

wanneer het lijden ondraaglijk is geworden. Dit geldt te meer wanneer het kind uiterst jong of wegens 

zijn toestand niet tot (verbale) communicatie in staat is, zoals geldt bij pasgeborenen. Hoewel van de 

betrokken artsen verwacht mag worden dat zij een goede inschatting kunnen maken over het verloop 

van de ziekte of aandoening van de pasgeborene en diens lijden, kunnen zij hierover nooit met 

honderd procent zekerheid oordelen. Vertegenwoordiging inzake actieve levensbeëindiging blijft 

daarmee een moeilijke kwestie. 

 

Een andere moeilijke situatie kan zich voordoen als de ouders van de pasgeborene het onderling niet 

eens zijn, nu hun beider toestemming een harde en niet bediscussieerbare voorwaarde is voor actieve 

levensbeëindiging. Zeker wanneer de arts achter de ouder staat die actieve levensbeëindiging wenst, 

en dus op grond van zijn medische expertise van oordeel is dat er van ondraaglijk en uitzichtloos 

lijden sprake is en een andere mogelijkheid om dit lijden te beëindigen niet bestaat, knelt dit. Ook kan 

zich een conflict voordoen tussen de ouder(s) die wens(t)(en) dat het leven van de pasgeborene wordt 

beëindigd en de arts die het hiermee oneens is.  

                                                
88 Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging op verzoek en late zwangerschapsafbreking 

van het OM zoals deze luidt sinds 1 februari 2016 (Stcrt. 2016, 3941).  
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2.4 Tussenbeschouwing 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar, tenzij de wilsbekwame patiënt van twaalf jaar of 

ouder hierom heeft verzocht, de ouders van de minderjarige patiënt hiervoor hun toestemming hebben 

verleend dan wel bij de besluitvorming hieromtrent zijn betrokken en de arts heeft gehandeld 

overeenkomstig de in de euthanasiewet neergelegde zorgvuldigheidseisen. De vraag of een 

minderjarige wilsbekwaam is, en aldus een verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding kan doen, is 

niet eenvoudig te beantwoorden. De (mate van) wilsbekwaamheid verschilt immers per individu en 

per medische beslissing. Uit onderzoek blijkt dat juist (jonge) kinderen die lijden aan een ernstige 

ziekte of aandoening een verbazingwekkend goed besef (kunnen) hebben van hun 

gezondheidstoestand en hetgeen dit voor hun toekomst betekent. Zij kunnen in dit kader wel degelijk 

wilsbekwaam zijn. Hoewel een vaste leeftijdsgrens bijdraagt aan de rechtszekerheid, doet deze onrecht 

aan de feitelijk wilsbekwame patiënt jonger dan twaalf jaar en de in dit kader bestaande complexiteit. 

Wanneer het leven van een minderjarige patiënt jonger dan twaalf jaar actief wordt beëindigd is er 

sprake van actieve levensbeëindiging zonder verzoek, hetgeen strafbaar is. De arts die hieraan zijn 

medewerking verleent komt in strafrechtelijke sfeer terecht. Anders dan bij levensbekorting is 

ouderlijke vertegenwoordiging in het kader van actieve levensbeëindiging bij minderjarige patiënten 

jonger dan twaalf jaar niet mogelijk, hetgeen met name ongunstig is wanneer het een minderjarige 

jonger dan twaalf jaar betreft die wel degelijk wilsbekwaam is en de keuze voor actieve 

levensbeëindiging dus vrijwillig en weloverwogen zou kunnen maken. Op het uitgangspunt dat 

ouderlijke vertegenwoordiging niet mogelijk is bestaat één uitzondering: actieve levensbeëindiging bij 

pasgeborenen op grond van de Regeling LZLP. Problematisch hier is dat de ondraaglijkheid van het 

lijden voor een groot deel subjectief wordt bepaald. Het is noch voor de ouders, noch voor de arts 

mogelijk om het lijden en de ondraaglijkheid ervan met honderd procent zekerheid te bepalen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de minderjarige patiënt van één tot en met elf jaar die ernstig en 

uitzichtloos lijdt een zwakke (rechts)positie heeft: hij kan zelf geen rechtsgeldig verzoek tot actieve 

levensbeëindiging doen en diens ouders kan kunnen hem ter zake niet vertegenwoordigen. Hoewel het 

leven van deze patiënt uiteraard actief kan worden beëindigd, zal een arts hiertoe niet (snel) overgaan 

vanwege het grote risico op strafrechtelijke vervolging.  
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3. Actieve levensbeëindiging vanuit gezondheidsethisch perspectief  
 

Het debat over actieve levensbeëindiging betreft niet alleen medische of juridische kwesties. Ook 

ethische vraagstukken rijzen. 89  In het kader van actieve levensbeëindiging spelen drie 

gezondheidsethische waarden een doorslaggevende rol. In hoeverre die waarden spelen hangt echter af 

van de specifieke context van de patiënt. 90  In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de 

beschermwaardigheid van het leven. Vervolgens komt de waarde zelfbeschikking in paragraaf 3.2 aan 

bod. De waarde barmhartigheid wordt in paragraaf 3.3 besproken. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 

3.4 besloten met een tussenbeschouwing waarin de tweede deelvraag wordt beantwoord. 

 

3.1  De beschermwaardigheid van het leven  

De beschermwaardigheid van het leven geldt wereldwijd als een leidend beginsel. Het uitgangspunt 

dat elk leven het beschermen waard is, wordt gezien als een basisnorm van de samenleving. De 

beschermwaardigheid van het leven hangt nauw samen met eerbied voor het leven in het algemeen, en 

daarmee het taboe op doden, en het recht op leven van een individu.91 Ook in het gezondheidsrecht 

vormt de beschermwaardigheid van het leven het uitgangspunt: artsen hebben de plicht het leven van 

een patiënt te behouden.92 Aanvankelijk werd dan ook aangenomen dat actieve levensbeëindiging met 

deze plicht strijdig is. 93  Hoewel dit uitgangspunt geleidelijk aan is losgelaten, speelt de 

beschermwaardigheid nog steeds een belangrijke – zo niet doorslaggevende – rol in de euthanasiewet 

en de Regeling LZLP. 

 

De euthanasiewet en Regeling LZLP 

In 1985 heeft de Hoge Raad in het Schoonheim-arrest geoordeeld dat er situaties kunnen bestaan 

waarin de beschermwaardigheid van het leven niet als het zwaarwegendste beginsel geldt. Bij zeer 

ernstig en niet op te heffen lijden kan de absolute plicht tot behoud van het leven in uitzonderlijke 

gevallen niet langer leidend zijn, aldus de Hoge Raad. Ook in de zaken Prins en Kadijk wordt de 

beschermwaardigheid van het leven gerelativeerd doordat is bepaald dat actieve levensbeëindiging 

ook bij pasgeborenen onder bijzondere omstandigheden toelaatbaar kan zijn.  

 

                                                
89 Adviescommissie Voltooid leven 2016, 128. 
90 Kamerstukken II 1999/00, 26 61, nr. 6, p. 2 (NV); Brief van de minister van VWS, TK, vergaderjaar 

2017-2018, 34 990, nr. 1, p. 17; Pans 2006, p. 4-5. 
91 Pans 2006, p. 165-167. 
92 Brief van de minister van VWS, TK, vergaderjaar 2017-2018, 34 990, nr. 1, p. 17. 
93 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 691, nr. 6, p. 23 (NVII). 
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Ondanks het voorgaande heeft de regering bij de parlementaire behandeling van de euthanasiewet 

benadrukt dat de beschermwaardigheid van het leven tot de morele uitgangspunten van deze wet 

behoort.94 Actieve levensbeëindiging geldt daarom nog steeds als ultimum remedium95 en is slechts 

toegestaan als er geen andere redelijke oplossing bestaat voor de situatie van de patiënt (artikel 2, 

eerste lid, sub d, WTL en artikel 7, sub b, Regeling LZLP). De regering heeft het bereik van de 

beschermwaardigheid van het leven echter vergroot door te bepalen dat juist de mogelijkheid om 

ultieme ontluistering tegen te gaan en naar eigen begrip op een waardige manier afscheid te kunnen 

nemen en te kunnen sterven, kan worden gezien als de beschermwaardigheid van het leven.96 Onder 

de beschermwaardigheid van het leven moet dus tevens worden verstaan de keuze van een patiënt die 

ernstig en uitzichtloos lijdt om een rustige, waardige dood te sterven, zonder dat hij tot het einde hoeft 

te lijden.97 Het gaat niet meer slechts om de beschermwaardigheid van het leven in het algemeen, maar 

om het levensverhaal van de individuele patiënt waarbij zijn wens om een zelfgekozen dood te sterven 

een passend slot kan zijn.98  

 

Knelpunt(en) 

Beslissingen rondom het levenseinde zijn moeilijk en omstreden, zeker wanneer deze voor een ander 

moeten worden gemaakt. De beschermwaardigheid van het leven drukt vooral bij feitelijk 

wilsonbekwame patiënten zwaar doordat zij niet voor zichzelf kunnen beslissen en zij vaak volledig 

van anderen afhankelijk zijn.99 Dorscheidt merkt in dit verband op dat het (juridisch) problematisch is 

om voor een ander, dus ook een ernstig ziek kind, afstand te doen van diens recht op leven vanwege de 

veronderstelde onvervreemdbaarheid van dit recht. 100  De onmogelijkheid van actieve 

levensbeëindiging bij wilsonbekwame minderjarigen101 valt, anders dan bij feitelijke wilsonbekwame 

minderjarigen, vanuit de beschermwaardigheid van het leven dan ook te rechtvaardigen. Daarentegen 

lijkt de mogelijkheid voor ouders om afstand te doen van het onvervreemdbare recht op leven van hun 

ernstig zieke pasgeborene van nul tot één jaar niet verenigbaar met de beschermwaardigheid van het 

leven. 

 

                                                
94 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 691, nr. 6, p. 24 (NVII).  
95 Pans 2006, p. 147. 
96 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 691, nr. 6, p. 24 (NVII).  
97 Pans, p. 147-148. 
98 Dorscheidt NJB 2015/21, p. 1418. 
99 Gezondheidsraad 2007, p. 15.  
100 Dorscheidt NJB 2015/21, p. 1418. Zie voor het recht op leven verder paragraaf 4.3.3.  
101 Voor het debat over wettelijke vs. feitelijke wilsbekwaamheid wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 

en paragraaf 2.3.3.2 
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Opgemerkt kan worden dat onder de beschermwaardigheid van het leven niet slechts het recht op 

leven, maar volgens de regering tevens het recht om een rustige, waardige dood te sterven zonder tot 

het einde te hoeven lijden, wordt verstaan. Op het eerste gezicht lijkt dit aspect van de 

beschermwaardigheid van het leven van ernstig zieke minderjarigen van één tot en met elf jaar in het 

huidige systeem niet ten volste te zijn beschermd. Zij zijn immers gehouden om met hun ziekte en het 

ondraaglijk en uitzichtloos lijden dat daarmee gepaard gaat, door te leven. Er zijn situaties denkbaar 

waarin deze minderjarige als gevolg van zijn gezondheidssituatie geen rustige, waardige dood (meer) 

kan sterven. Ook hier geldt echter dat het gaat om het eigen begrip van een waardige dood van een 

patiënt, waaruit kan worden afgeleid dat anderen, zoals de ouders van een minderjarige patiënt, niet 

kunnen bepalen wanneer hiervan geen sprake meer is. Actieve levensbeëindiging bij wilsonbekwame 

patiënten – en dus ook bij pasgeborenen – is dan ook gecompliceerd. Anderzijds geldt ook hier dat een 

feitelijk wilsbekwame minderjarige jonger dan twaalf jaar een eigen begrip kan hebben van een 

waardige dood. Hij zou, in het licht van dit aspect van de beschermwaardigheid van het leven, de 

mogelijkheid moeten hebben om deze te sterven. 

 

3.2  Barmhartigheid 

Het centrale doel, de ratio en de rechtvaardiging van de geneeskunst is het bevorderen van het welzijn 

van de patiënt.102 De waarde barmhartigheid komt tot uiting in de plicht van de arts om voor zijn 

patiënt te zorgen en diens lijden zo veel mogelijk te verlichten.103 Barmhartigheid draait om de 

motivatie van de arts; het gaat om het mededogen of medelijden op basis waarvan hij een einde wil 

maken aan het lijden van de patiënt.104 De barmhartigheidsplicht ontstaat als het lijden een zekere 

mate van intensiteit en duur heeft bereikt en de omvang en de aard hiervan wordt mede bepaald door 

de wijze waarop door de arts tegen lijden wordt aangekeken. Niet iedereen zal immers (elke vorm van) 

lijden als intrinsiek slecht beschouwen.105 De barmhartigheidsplicht is dus een subjectieve waarde en 

niet iedere arts zal op hetzelfde moment dezelfde middelen inzetten om het lijden van een patiënt te 

verlichten. Geleidelijk is de notie gegroeid dat het ook de taak van de arts is om het lijden van de 

patiënt te verlichten indien dit lijden zo ernstig is, dat alleen de dood daaraan een einde kan maken.106 

In de medische beroepsgroep wordt doorgaans aangenomen dat, om het punt te bepalen waarop dit het 

                                                
102 Pans 2006, p. 70. 
103 Brief van de minister van VWS, TK, vergaderjaar 2017-2018, 34 990, nr. 1, p. 2-3; Pans 2006, p. 

215. 
104 The 2009, p. 153-155.  
105 Pans 2006, p. 223. 
106 Kamerstukken II, 1999/2000, 26 691, nr. 6, p. 23 (NVII). 
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geval is, rekening moet worden gehouden met de kwaliteit en de waardigheid van het leven van de 

patiënt.107  

 

De euthanasiewet en Regeling LZLP 

In de euthanasiewet en de Regeling LZLP komt de waarde barmhartigheid terug in het vereiste dat 

actieve levensbeëindiging slechts is toegestaan indien er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos 

lijden (artikel 2, eerste lid, sub b WTL resp. artikel 7 sub a Regeling LZLP).108 Dit vereiste staat sinds 

het begin centraal in rechtspraak omtrent het einde van het leven. Dat barmhartigheid de dragende 

grond is voor actieve levensbeëindiging, is te herleiden tot het Schoonheim-arrest. De centrale notie in 

dit arrest was het conflict van plichten, waarbij één van die plichten die van de arts is om het lijden te 

verzachten of te verlichten. In latere uitspraken is dit uitgangspunt nader geëxpliciteerd.109 Ook in het 

kader van actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen speelt barmhartigheid een centrale rol. Sinds de 

jaren negentig van de vorige eeuw is in de medische beroepsgroep de overtuiging ontstaan dat 

levensbeëindiging bij pasgeborenen moreel gerechtvaardigd kan zijn indien de pasgeborene door 

levensverlengend handelen in leven is gebleven, maar de prognose van het kind inmiddels zo slecht is 

dat de levensverlenging achteraf gezien niet in het belang van het kind blijkt te zijn,110 wanneer bij 

abstinerend beleid het overlijden niet op korte termijn volgt waardoor een situatie van onverantwoord 

lijden ontstaat of wanneer buiten het kader van levensverlengend medisch handelen een pasgeborene 

met ernstige, de leefbaarheid van het latere leven bedreigende afwijkingen, ook bij normale zorg 

langere tijd kan overleven.111  

 
Knelpunt(en) 

De discussie blijft wanneer er sprake is van ondraaglijk lijden. Het is immers moeilijk, zo niet 

onmogelijk, om een grens te bepalen voor het lijden dat als ondraaglijk kan worden gekwalificeerd.112 

Deze grens is voor elke patiënt en arts, voor wie de ondraaglijkheid invoelbaar moet zijn, verschillend.  

Het is in ieder geval positief dat er een dialoog mogelijk is over de ondraaglijkheid van het lijden van 

de minderjarige patiënt vanaf twaalf jaar en pasgeborenen en dat er ten aanzien van hen 

mogelijkheden tot actieve levensbeëindiging bestaan indien geconcludeerd wordt dat er van 

ondraaglijk lijden sprake is. Hetzelfde geldt niet voor minderjarigen van één tot en met elf jaar: zij zijn 

gehouden om met hun ziekte of aandoening verder te leven, ook als dat betekent dat de kwaliteit en de 

                                                
107 Eijk 2006, p. 95-100. 
108 Brief van de minister van VWS, TK, vergaderjaar 2017-2018, 34 990, nr. 1, p. 1-3 
109 Den Hartogh TvGR 2007/3, p. 182.  
110 Op ‘het belang van het kind’ wordt in hoofdstuk vier aandacht besteed.  
111 Dorscheidt, NJ 2015/5, p. 1416. Zie ook: NVK 1992. 
112 Eijk 2006, p. 51. Zie ook paragraaf 2.3.1 voor de invulling van de term ‘ondraaglijkheid’.  
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waardigheid van hun leven onder een bepaald niveau komt. De arts die van oordeel is dat slechts de 

dood een einde kan maken aan het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de minderjarige patiënt 

jonger dan twaalf jaar, wordt in zijn plicht tot barmhartigheid beperkt. Het is ook voorstelbaar dat 

sommige artsen het gevoel hebben dat zij niet ten volste kunnen voldoen aan de op hun rustende 

verplichting om de zorg van een goedhulpverlener in acht te nemen.  

 

Bepleit zou kunnen worden dat barmhartigheid verplicht tot het verlichten en niet het beëindigen van 

het lijden en dus dat de onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging bij minderjarigen van één tot en 

met elf jaar niet knelt met het beginsel van barmhartigheid. Deze zienswijze komt echter niet overeen 

met hetgeen de regering in het kader van de barmhartigheid heeft overwogen: er zijn situaties waarin 

alleen de dood een einde aan het lijden kan maken.  

 

3.3 Zelfbeschikking  

De grondslag van de waarde zelfbeschikking is het principe van de vrije, autonome mens en 

zelfbeschikking ziet op de mogelijkheid van eenieder om zelf keuzes te maken over zijn eigen leven 

en zelf zijn eigen normen en waarden te hanteren.113 Zelfbeschikking is in het gezondheidsrecht altijd 

van groot belang, mede gelet op de ingrijpende mogelijkheden binnen de geneeskunde in het algemeen 

en de afhankelijke positie van de patiënt ten opzichte van de arts.114 Vanaf de jaren zeventig van de 

vorige eeuw is in het gezondheidsrecht de nadruk komen te liggen op het zelf beslissen door de 

patiënt, zonder externe bemoeienis, zelfs wanneer die beslissing indruist tegen de heersende norm of 

zelfs schadelijk is voor de gezondheid van de patiënt.115 Informed consent is vereist nu de vrijheid om 

een medische behandeling te ondergaan of te weigeren, zoals eerder gezegd, vital is in het licht van de 

beginselen van zelfbeschikking en persoonlijke autonomie.116 Sinds de jaren negentig van de vorige 

eeuw geldt wel dat de keuze van de patiënt weloverwogen moet zijn en moet passen in diens leven.117 

 

De euthanasiewet en Regeling LZLP 

De waarde zelfbeschikking is in het kader van actieve levensbeëindiging erkend doordat het 

uitdrukkelijke, expliciete verzoek van de patiënt tot beëindiging van zijn leven een absolute, een niet-

bediscussieerbare voorwaarde is om het leven van een patiënt juridisch toelaatbaar actief te kunnen 

beëindigen.118 Dit komt terug in artikel 2, eerste lid, sub a WTL, waarin is bepaald dat er sprake dient 

                                                
113 Davids, FJR 2010/5, §2.4; Pans 2006, p. 372. 
114 Leenen e.a. 2017, p. 55-57. 
115 Onwuteaka-Phillipsen e.a. 2017, p. 25-27. 
116 EHRM Arskaya/Ukraine, r.o. 69.  
117 Onwuteaka-Phillipsen e.a. 2017, p. 26-27. 
118 Pans 2006, p. 54. 
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te zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Deze voorwaarde is echter niet 

allesbepalend, nu de enkele wens van de patiënt tot actieve levensbeëindiging, hoe indringend ook, 

onvoldoende rechtvaardiging vormt voor actieve levensbeëindiging.119 Een arts mag het leven van een 

patiënt in beginsel niet zonder diens instemming beëindigen, maar dat betekent niet dat hij dit mag 

doen omdat die patiënt erom vraagt.120 De arts mag bovendien een verzoek van een patiënt tot actieve 

levensbeëindiging wegens principiële redenen weigeren.121 Zelfbeschikking is dus niet een soort 

‘claimrecht’ voor de patiënt: een patiënt kan met een beroep op zelfbeschikking niet afdwingen dat de 

arts datgene doet dat de patiënt wenst.122 De zelfbeschikking van de patiënt wordt daarnaast beperkt 

doordat er in de euthanasiewet nadere voorwaarden zijn gesteld waaraan moet zijn voldaan om actieve 

levensbeëindiging toelaatbaar te kunnen achten.123 Volgens den Hartogh kan hieruit worden 

geconcludeerd dat zelfbeschikking in het kader van actieve levensbeëindiging, hoewel belangrijk, niet 

doorslaggevend is.124 Het feit dat actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen op verzoek van diens 

ouders mogelijk is, past in deze zienswijze.  

 

Zelfbeschikking komt tevens terug bij de invulling van de ondraaglijkheid van het lijden (artikel 2, 

eerste lid, sub b WTL en artikel 7, sub a tot en met e Regeling LZLP), daar dit begrip (mede) wordt 

bepaald door de subjectieve ervaringen van de patiënt en diens normen en waarden.  

 

In de Regeling LZLP lijkt zelfbeschikking geen rol te spelen. Immers, van een verzoek van de 

pasgeborene is geen sprake en ook diens lijden wordt niet (mede) door de pasgeborene zelf 

ingekleurd.   

 

Knelpunt(en) 

Zelfbeschikking is dus de mogelijkheid om zelf keuzes te maken over het eigen leven en daarmee over 

medische behandelingen, waaronder ook actieve levensbeëindiging. Hierbij is wel van belang dat deze 

beslissing weloverwogen is. Twee knelpunten doen zich voor in het kader van actieve 

levensbeëindiging bij minderjarigen. Ten eerste bepaalt de euthanasiewet dat minderjarigen jonger dan 

twaalf per definitie niet in staat zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Minderjarigen die 

jonger zijn dan twaalf jaar, maar feitelijk wel wilsbekwaam, worden in hun zelfbeschikking beperkt 

doordat zij niet voor actieve levensbeëindiging kunnen kiezen. In het licht van zelfbeschikking zou 

                                                
119 Pans 2006, p. 54-55. 
120 Den Hartogh, TvGR 2007/3, p. 181. 
121 Leenen e.a. 2017, 407. 
122 Ibidem. 
123 Gevers 2003, p. 82. 
124 Den Hartogh, TvGR 2007/3, p. 181. 
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een individuele toets moeten plaatsvinden om te bepalen of de patiënt wilsbekwaam is en of de keuze 

voor actieve levensbeëindiging weloverwogen is en past in het leven van de patiënt. In paragraaf 2.2.3 

is al gebleken hoe complex het is om te bepalen of een minderjarige wilsbekwaam is. Gevoelsmatig is 

het begrijpelijk dat juist de zelfbeschikking van (jonge) kinderen in het kader van actieve 

levensbeëindiging wordt beperkt, daar deze beslissing zeer ingrijpend en onomkeerbaar is. Ten tweede 

maakt de Regeling LZLP inbreuk op de zelfbeschikking van een pasgeborene doordat diens ouders in 

samenspraak met de arts kunnen beschikken over het leven van de pasgeborene. Leenen, Gevers en 

Legemaate merken in dit verband op dat beslissingen over leven en dood niet tot het ouderlijk gezag 

behoren nu het recht en de plicht van ouders om hun kind te vertegenwoordigen te relateren is aan hun 

zorgplicht (artikel 1:247, vierde lid, BW) en hun begeleidende rol bij de bevordering van diens 

zelfbeschikking.125 

 

3.4  Tussenbeschouwing  

Drie ethische waarden zijn van belang in de medische ethiek, namelijk de beschermwaardigheid van 

het leven, barmhartigheid en zelfbeschikking. Op grond van de beschermwaardigheid van het leven en 

het beginsel van zelfbeschikking kan alleen de patiënt zelf actieve levensbeëindiging verzoeken, daar 

het recht op leven persoonlijk en onvervreemdbaar is en hiervan niet door een ander afstand kan 

worden gedaan. Actieve levensbeëindiging bij wilsonbekwame patiënten, zoals pasgeborenen, is 

vanuit deze waarden dus problematisch. Het zijn in dat geval immers de ouders die, in samenspraak 

met de arts, beslissingen omtrent het leven en de dood van de patiënt maken. De beschermwaardigheid 

van het leven en het beginsel van zelfbeschikking verzetten zich daarentegen niet tegen actieve 

levensbeëindiging bij feitelijk wilsbekwame minderjarigen jonger dan twaalf jaar. Integendeel: deze 

minderjarige wordt in zijn zelfbeschikking en recht om te kiezen voor een rustige, waardige dood 

aangetast doordat het voor hem onmogelijk is om een verzoek tot actieve levensbeëindiging te doen. 

De plicht van de arts tot barmhartigheid geldt ten aanzien van elke minderjarige, dus ongeacht diens 

leeftijd en de vraag of hij wilsbekwaam is. Deze waarde verzet zich in beginsel dus niet tegen actieve 

levensbeëindiging bij wilsonbekwamen. Echter, de ondraaglijkheid van het lijden wordt grotendeels 

subjectief bepaald, waardoor alleen de patiënt zelf kan oordelen dat hiervan sprake is. Op grond 

hiervan is actieve levensbeëindiging bij wilsonbekwame patiënten, zoals pasgeborenen, 

gecompliceerd.   

 

Geconcludeerd kan worden dat de onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging ten aanzien van 

minderjarigen jonger dan twaalf jaar past binnen het gezondheidsethische kader, althans voor zover 

deze minderjarige wilsonbekwaam is. Vanuit gezondheidsethisch perspectief zou actieve 

                                                
125 Leenen, Gevers & Legemaate 2007, p. 168.  
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levensbeëindiging op verzoek van een wilsbekwame minderjarige binnen deze leeftijdscategorie 

vanwege diens recht op een rustige, waardige dood en diens zelfbeschikking mogelijk moeten zijn.  
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4. Actieve levensbeëindiging bij minderjarigen vanuit kinderrechtelijk 
perspectief  
 

In dit hoofdstuk wordt de juridische onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging bij minderjarigen 

van één tot en met elf jaar bezien vanuit kinderrechtelijk perspectief. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan 

op de totstandkoming en inhoud van het IVRK. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 aandacht besteed 

aan zowel de general principles van het IVRK als aan andere in het kader van actieve 

levensbeëindiging relevante bepalingen uit dit verdrag. Waar nodig wordt tevens ingegaan op 

bepalingen uit het EVRM. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.3 besloten met een tussenbeschouwing 

waarin de derde deelvraag wordt beantwoord. 

 

 4.1 De totstandkoming en inhoud van het IVRK  

In het debat over de vraag of actieve levensbeëindiging ook voor minderjarigen van één tot en met elf 

jaar mogelijk moet zijn, wordt vaak een beroep gedaan op de kinderrechten zoals neergelegd in het 

IVRK.126 Het IVRK regelt de bescherming en de rechten van kinderen127 en is het meest geratificeerde 

verdrag ter wereld. Het IVRK heeft een meerwaarde omdat dit het eerste verdrag is dat specifiek de 

bescherming en de rechten van het kind regelt en burgerlijke, politieke, economische, sociale en 

culturele rechten in één verdrag samenvoegt. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: 

Kinderrechtencomité) is belast met de toezicht op de naleving van het IVRK door de verdragsstaten.128 

 

Lange tijd gold ten aanzien van kinderen een ‘needs-based approach’, in die zin dat zij werden gezien 

als rechtsobjecten die door hun ouders en de overheid moesten worden beschermd tegen allerlei 

gevaren.129 In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw is deze ‘needs-based approach’ 

verschoven naar een ‘rights-based approach’.130 Deze verschuiving wordt met name gekenmerkt door 

het aannemen van het IVRK door de Algemene Vergadering van de VN op 20 november 1989. Het 

IVRK is bindend voor alle landen die het verdrag hebben geratificeerd, waaronder Nederland. Hoewel 

ook het IVRK de kwetsbare positie van het kind benadrukt door te stellen dat het kind vanwege zijn 

lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg behoeft,131 wordt het kind 

                                                
126 Zie bijvoorbeeld Liefaard, FJR 2015/47; Dorscheidt, NJB 2015/21.  
127 Artikel 1 IVRK bepaalt dat onder ‘kind’ wordt verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij 

volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. 
128 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2012, p. 47.  
129 Liefaard 2008, p. 28; Hanson 2012, p. 64. 
130 Hanson 2012, p. 58. 
131 Preambule IVRK. 



De toekomst van het ernstig zieke kind | 37  
 

tevens beschouwd als subject van rechten.132 Het IVRK erkent hiermee zowel de met volwassenen 

gelijkwaardige als de bijzondere positie van het kind. 

 

De rechten uit het IVRK kunnen worden onderverdeeld in de ‘three P’s’, namelijk de protection-, 

participation- en provision rights. Waar de protection rights133 worden uitgeoefend door volwassenen 

of de Staat en uitgaan van de behoefte van kinderen aan bescherming tegen schadelijke handelingen en 

praktijken, focussen participation rights134 zich daarentegen op het kind als onafhankelijk individu dat 

zelfstandig kan participeren in beslissingen die hem aangaan.135 De balans tussen deze rechten is lastig 

en afhankelijk van de leeftijd en rijpheid van het kind. De provision rights136 hebben als doel de 

basisbehoeften van kinderen te garanderen. Overigens geldt dat het IVRK holistisch moet worden 

benaderd,137 hetgeen betekent dat het IVRK als geheel moet worden beschouwd en dat er geen 

hiërarchie bestaat tussen de verschillende (soorten) rechten.138 Ondanks deze holistische werking dient 

er speciale aandacht uit te gaan naar de general principles van het IVRK: artikel 2 (het beginsel van 

non-discriminatie), artikel 3 (het belang van het kind), artikel 6 (recht op leven, overleven en 

ontwikkeling) en artikel 12 (het recht van het kind om te worden gehoord).139 De general principles 

spelen namelijk een belangrijke rol in de uitoefening van alle andere kinderrechten.140 

 

4.2 De relevante artikelen van het IVRK 

4.2.1 Artikel 2 IVRK: het beginsel van non-discriminatie 

Met betrekking tot actieve levensbeëindiging bij minderjarigen springt allereerst het beginsel van non-

discriminatie in het oog. De kern van artikel 2 IVRK is dat alle rechten en voorzieningen van het 

IVRK van toepassing zijn op alle kinderen die onder de rechtsmacht van de verdragsluitende staat 

vallen.141 Het gaat om gelijke behandeling tussen zowel volwassenen en minderjarigen als tussen 

minderjarigen onderling.142 In het kader van actieve levensbeëindiging worden minderjarigen van één 

tot en met elf jaar, voor wie de mogelijkheid hiertoe niet bestaat, anders behandeld dan minderjarigen 

                                                
132 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2012, p. 33; Liefaard 2008, p. 13.  
133 Bijvoorbeeld de artikelen 19, 22, 31-37 en 38. 
134 Bijvoorbeeld de artikelen 12-17. 
135 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2012, p. 44.  
136 Bijvoorbeeld de artikelen 24, 26-29 en 31 
137 UN Document CRC/GC/2003/5, §18. 
138 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2012, p. 38; Hanson 2012, p. 70. 
139 UN Document CRC/GC/2003/5, §12. 
140 Ibidem. 
141 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2012, p. 139. 
142 Ibidem, p. 138. 
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vanaf twaalf jaar en pasgeborenen, voor wie actieve levensbeëindiging onder omstandigheden 

toelaatbaar is. Artikel 2 IVRK heeft echter een accessoir karakter, hetgeen betekent dat het 

discriminatieverbod is beperkt tot de rechten die zijn neergelegd in het IVRK. Artikel 2 IVRK houdt  

geen zelfstandig recht op vrijwaring van discriminatie in.143 Nu de minderjarige op grond van het 

IVRK geen recht op actieve levensbeëindiging toekomt, is van discriminatie dan ook geen sprake. 

Ook artikel 14 van het EVRM, waarin het beginsel van non-discriminatie tevens is neergelegd, biedt 

geen uitkomst. Hierop wordt in paragraaf 4.2.3 nader ingegaan.  

 

4.2.2  Artikel 3 IVRK: het belang van het kind 

Artikel 3 IVRK vereist dat het belang van het kind altijd een eerste overweging vormt bij alle 

maatregelen die het kind betreffen. Het belang van het kind geldt niet slechts als één van de 

overwegingen, maar hieraan dient, wanneer zich een conflict voordoet tussen bijvoorbeeld het kind en 

diens ouders, een groter gewicht te worden toegekend. Het belang van het kind moet zo worden 

ingevuld dat hiermee de holistische en positieve ontwikkeling van het kind wordt ondersteund144 en 

dat het kind in staat wordt gesteld om alle rechten uit het IVRK volledig en effectief te genieten.145 

 

De invulling van ‘het belang van het kind’ bij medische aangelegenheden (en daarbuiten) is niet 

eenvoudig. Het is een dynamisch concept dat verschillende factoren omvat,146 zoals de kwetsbaarheid 

van de minderjarige, zijn fysieke en emotionele behoeften en de relatie tussen de minderjarige en de 

ouders en hulpverleners.147  Het gewicht dat aan elke factor wordt toegekend hangt af van de 

omstandigheden van het concrete geval, waarbij ook de leeftijd en rijpheid van het kind moet worden 

betrokken.148 Het Kinderrechtencomité erkent hiermee dat kinderen geen homogene groep vormen.149 

Het belang van het kind impliceert, overeenkomstig artikel 12 IVRK,150 dat diens mening wordt 

gerespecteerd en dat diens behoeften en verlangens serieus worden genomen.151  Het is hierbij 

belangrijk dat de minderjarige patiënt op kindvriendelijke wijze over zijn gezondheidstoestand en 

consequenties hiervan wordt geïnformeerd (vgl. artikel 24, tweede lid, sub e, en artikel 17, aanhef, 

                                                
143 Ibidem, p. 139. 
144 Liefaard, Hendriks & Zlotnik 2017, p. 14. 
145 UN Document CRC/C/GC/14, §6. 
146 Ibidem, §11. 
147 UN Document CRC/C/GC/15, §12. 
148 UN Document CRC/C/GC/14, §83-84.  
149 Liefaard, Hendriks & Zlotnik 2017, p. 15.  
150 In artikel 12 IVRK is het recht van het kind om te worden gehoord neergelegd. Dit artikel wordt in 

paragraaf 4.2.4 nader besproken. 
151 UN Document CRC/C/GC/15, §12,13 en 19. 
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IVRK)152 en dat kinderartsen en andere hulpverleners worden getraind in het communiceren met 

kinderen.153 Waar het belang van het (zeer) jonge kind in medische aangelegenheden met name zal 

worden ingevuld door de ouders in samenspraak met de arts, gaat de stem van het kind een grotere rol 

spelen naarmate hij ouder wordt en zich verder ontwikkelt. 

 

Volgens Kopelman vraagt het belang van het kind om een afweging van alle mogelijke opties, waarbij 

uiteindelijk de optie moet worden gekozen die voor het kind het meest gunstig is.154 Bij vraagstukken 

in de gezondheidszorg ligt het voor de hand dat wordt gekeken naar het beschikbare wetenschappelijk 

bewijs ten opzichte van een bepaalde behandeling of diagnose en de kans dat een behandeling zal 

slagen of niet.155 Desalniettemin is deze afweging lastig omdat vooraf niet altijd vast staat wat het 

daadwerkelijke effect van (niet) behandelen voor een specifieke minderjarige patiënt zal zijn.156 Ook is 

nog onbekend welke medische mogelijkheden er in de (nabije) toekomst beschikbaar zullen zijn om 

diens situatie te verbeteren. Het is, gelet op de snelle medische vooruitgangen, voorstelbaar dat de 

hoop op een alternatief voor actieve levensbeëindiging bij (jonge) kinderen op (korte) termijn langer 

wordt gehouden dan bij oudere patiënten. Dit geldt temeer wanneer het een niet-terminaal zieke 

minderjarige betreft. In België geldt daarom dat actieve levensbeëindiging bij niet-ontvoogde 

minderjarigen slechts mogelijk is indien de minderjarige patiënt zich in een terminaal stadium bevindt 

en dus – ook zonder de actieve levensbeëindiging – binnen afzienbare tijd zal sterven als gevolg van 

zijn ziekte of aandoening (artikel 3, paragraaf 1, vierde gedachtestreepje, Belgische euthanasiewet).  

 

Hoewel een eenduidig antwoord op de vraag of actieve levensbeëindiging in het belang is van het 

ondraaglijk en uitzichtloos lijdende kind van één tot en met elf jaar, gelet op het voorgaande, niet kan 

worden gegeven, vereist artikel 3 IVRK in ieder geval een individuele beoordeling van deze vraag, 

waarbij acht moet worden geslagen op alle andere overige kinderrechten die in het IVRK zijn 

neergelegd.157 

 

4.2.3  Artikel 6 IVRK: het recht op leven, overleven en ontwikkeling 

Het IVRK bepaalt dat ieder kind een inherent recht op leven heeft en verplicht staten ertoe om, voor 

zover mogelijk, het overleven en de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. 

 

                                                
152 Ibidem, §15. 
153 Liefaard, Hendriks & Zlotnik 2017, p. 16.  
154 Kopelman 1997, p. 278. 
155 Elliston 2007, 18. 
156 Ibidem, p. 18-19; UN Document CRC/C/GC/15, §12. 
157 UN Document CRC/C/GC/14, §5 en 9. 
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Het recht op leven  

Artikel 6, eerste lid, IVRK verplicht verdragsstaten om het inherente recht op leven van het kind te 

erkennen en te respecteren, welk recht ook is neergelegd in artikel 2 EVRM. Het EHRM heeft 

overwogen dat het recht op leven onvervreemdbaar158 en één van de meest fundamentele rechten van 

het EVRM is, zonder welk recht andere rechten en vrijheden uit het EVRM waardeloos zouden 

zijn.159 Het recht op leven omvat niet alleen het verbod om mensen van hun leven te beroven, maar 

tevens de verplichting voor een verdragsstaat om het leven van (kwetsbare) individuen binnen zijn 

jurisdictie te beschermen door passende maatregelen te nemen,160 ook tegen handelingen waarmee zij 

hun eigen leven in gevaar brengen.161 Zo is de overheid gehouden om zich in te spannen om te 

voorkomen dat personen zelfmoord plegen162 of anderszins vroegtijdig komen te overlijden.163  

 

In de internationale discussie is bepleit dat actieve levensbeëindiging in strijd is met het recht op 

leven.164 Het EHRM heeft dit standpunt echter ontkracht door te bepalen dat een individu dat in staat 

is om hierover een vrijwillig en weloverwogen oordeel te vormen en dienovereenkomstig te handelen, 

het recht toekomt om zelf te bepalen op welk moment en op welke manier zijn leven moet eindigen.165 

De vraag wanneer een individu hiertoe in staat is wordt door het EHRM niet beantwoord, maar in elk 

geval wordt hieraan geen leeftijdsgrens gesteld. Het recht op een zelfgekozen dood valt onder de 

reikwijdte van artikel 8 EVRM, waarin het recht op private life is neergelegd. Bepleit kan worden dat 

feitelijk wilsbekwame minderjarige patiënten van één tot en met elf jaar worden gediscrimineerd in 

hun recht op een zelfgekozen dood. Naast het feit dat het recht op een zelfgekozen dood niet absoluut 

                                                
158 EHRM 22 maart 2001, appl. no. 34044/96, 355332/97 en 44801/98 (Streletz, Kessler and Krenz v. 

Germany), §94.  
159 EHRM 27 september 1995, appl. no. 18984/91 (McCann and Others v. the United Kindom), §147; 

EHRM 29 april 2002, appl. no. 2346/02 (Pretty v. the United Kingdom), §37. 
160 EHRM 9 juni 1998, appl. no. 23413/94 (L.C.B. v. the United Kingdom), §36; EHRM 20 januari 

2011, appl. no. 31322/07 (Haas v. Switzerland), §54. Zie ook artikel 6, tweede lid, IVRK; preambule 

IVRK. 
161 EHRM Pretty v. the United Kingdom, §38; EHRM 5 juni 2015, appl. no. 46043/14 (Lambert and 

Others v. France), §117. 
162 Vgl. EHRM 3 april 2001, appl. no. 27229/95 (Keenan v. the United Kingdom) en EHRM 7 juni 

2005, appl. no. 40145/98 (Kilinç e.a. v. Turkey).  
163 Vgl. EHRM (GC) 23 mei 2006, appl. no. 39922/03 (Taïs v. France).  
164 Hendriks, NJCM-BULL 2014/39, p. 155.  
165 EHRM Haas v. Switzerland, para. 51. 
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is en op grond van artikel 8, tweede lid, EVRM, kan worden beperkt,166 kan uit het recht op een 

zelfgekozen dood ook niet een recht worden ontleend om, al dan niet met behulp van een derde (arts) 

of overheidsinstantie, te sterven. Het EHRM heeft hiertoe overwogen dat “[a]rticle 2 cannot, without 

a distortion of language, be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a right 

to die; nor can it create a right to self determination in the sense of conferring on an individual the 

entitlement to chose death rather than life’.167  

 

Het recht op overleven en ontwikkeling  

Artikel 6, tweede lid, IVRK verplicht de lidstaten om de ruimst mogelijke mate van overleven en 

ontwikkelen van het kind te waarborgen. De term ‘ontwikkeling’ moet ruim worden geïnterpreteerd en 

worden gezien als een holistisch concept, waarbij de psychische, mentale, spirituele, morele, 

psychologische en sociale ontwikkeling van het kind wordt betrokken.168 Artikel 6, tweede lid, IVRK 

wordt, in combinatie met artikel 24 IVRK (recht op gezondheidszorg), door het Kinderrechtencomité 

ruimer uitgelegd dan hetgeen direct uit de tekst van deze bepaling volgt. Verdragsstaten zijn verplicht 

een omgeving te creëren waarbinnen het kind gezond en beschermd kan opgroeien en waarbinnen het 

kind zijn persoonlijkheid, talenten en mentale en fysieke mogelijkheden in de grootst mogelijke mate 

kan ontwikkelen op een manier die overeenkomt met zijn zich ontwikkelde vermogens.169 Deze 

ontwikkeling is slechts mogelijk wanneer het kind toegang heeft tot gezondheidszorg.170 Artikel 24 

IVRK strekt niet slechts tot het voorkomen of genezen van ziekten bij minderjarige, maar om het 

realiseren van diens totale fysieke, emotionele en sociale welzijn. Om dit welzijn te bevorderen zijn 

medicijnen, therapieën en behandelingen onmisbaar. 171  Vereist is wel dat deze mogelijkheden 

evidence based en daarmee bewezen effectief zijn.172  

 

Het Kinderrechtencomité heeft zich in zijn General Comments niet uitgelaten over situaties waarin een 

minderjarige lijdt aan een ziekte of aandoening waarvoor geen behandeling bestaat en bij wie het 

lijden niet (langer) kan worden verlicht en de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging in dit kader. 

                                                
166 Een beperking is gerechtvaardigd indien deze bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om een van de limitatief opgesomde belangen na te streven, waarbij in het 

kader van actieve levensbeëindiging met name gedacht kan worden aan de bescherming van kwetsbare 

individuen. Vgl. EHRM Pretty v. the United Kingdom, para. 74 en 78. 
167 Ibidem §39.  
168 UN Document CRC/C/GC/5, §12. 
169 Nowak 2005, p. 2.  
170 UN Document CRC/C/GC/15, §4. 
171 Ibidem, §4, 16-18. 
172 Ibidem, §16, 32 en 116. 
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Dit kan wellicht worden verklaard uit het feit dat wereldwijd, maar ook binnen Europa, geen 

consensus bestaat over de toelaatbaarheid hiervan. Bepleit wordt door sommigen dat uit de 

Concluding Observations voor Nederland van 2015, waarin het Kinderrechtencomité onder verwijzing 

naar artikel 6, tweede lid, IVRK heeft aanbevolen om de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging 

bij minderjarigen te heroverwegen, 173 kan worden afgeleid dat het Kinderrechtencomité actieve 

levensbeëindiging bij minderjarigen in strijd acht met het recht op overleven en ontwikkeling. Deze 

aanbeveling moet echter worden gezien in het licht van eerdere Concluding Observations voor 

Nederland, waarin het Kinderrechtencomité meermaals heeft aangegeven dat de Nederlandse praktijk 

rondom actieve levensbeëindiging transparanter moest worden, dat hier meer zicht op moest worden 

gehouden en dat het Kinderrechtencomité meer inzicht in de praktijk wenste te verkrijgen.174 Zorgen 

werden vooral geuit over het feit dat pas nadat een verzoek tot actieve levensbeëindiging is 

ingewilligd wordt bezien of is voldaan aan de vereisten van de euthanasiewet en over het vermoeden 

dat niet alle gevallen van actieve levensbeëindiging door artsen worden gemeld.175 Pas toen Nederland 

de door het Kinderrechtencomité gestelde vragen omtrent de praktijk van actieve levensbeëindiging 

bij minderjarigen meermaals onbevredigend beantwoorde, heeft het Kinderrechtencomité aanbevolen 

de gehele mogelijkheid hiervan te heroverwegen.176 De conclusie dat het Kinderrechtencomité actieve 

levensbeëindiging bij minderjarigen per definitie in strijd acht met het recht op overleven en 

ontwikkeling kan dus niet worden getrokken. Dit volgt ook uit de Concluding Observations voor 

België van 2019, waarin het Kinderrechtencomité slechts heeft overwogen dat besluiten omtrent 

actieve levensbeëindiging bij minderjarigen zo volledig mogelijk moeten worden getoetst en 

gecontroleerd, ook door een rechter, om te waarborgen dat dergelijke beslissingen vrijwillig en 

weloverwogen zijn.177 

  

4.2.4  Artikel 12 IVRK: het recht van het kind om te worden gehoord  

Artikel 12 IVRK kan worden beschouwd als het belangrijkste participatierecht van het kind.178 Het 

IVRK bepaalt dat ieder kind dat in staat is zijn mening te vormen, het recht heeft om deze in alle 

aangelegenheden179 die hem betreffen vrijelijk te uiten. Het kind mag niet worden gezien als een 

                                                
173 UN Document CRC/C/NDL/CO/4, §28-29. 
174 UN Document CRC/C/NDL/CO/3, §30-31.  
175 UN Document CRC/C/15/Add.227, §33.  
176 Dorscheidt, NJB 2015/21, p. 1422-1423.  
177 UN Document CRC/C/BEL/CO/5-6, §18.  
178 Parkes 2013, p. 6.  
179 De term ‘aangelegenheden’ moet ruim worden geïnterpreteerd. UN Document 

CRC/C/NDL/CO/12, §26.  
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passief en afhankelijk object van rechten, maar moet daarentegen worden beschouwd als drager van 

rechten die hij actief kan uitoefenen.180  

 

Als uitgangspunt geldt dat alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, in staat zijn om hun mening te vormen. 

Ook heel jonge kinderen kunnen, zelfs voordat zij deze op een verbale manier duidelijk kunnen 

maken, hun mening vormen door middel van non-verbale vormen van communicatie zoals 

lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en een spel.181 Gelet hierop zou ieder kind in elke aangelegenheid 

die hem betreft moeten worden gehoord.182 Vervolgens moet aan de mening van het kind, 

overeenkomstig diens leeftijd en rijpheid, passend belang worden gehecht. De termen ‘leeftijd’ en 

‘rijpheid’ zien op de zich ontwikkelende vermogens van het kind, zoals verwoord in artikel 5 IVRK,183  

waarmee wordt gedoeld op het proces van volwassen worden en het geleidelijk verwerven van kennis, 

competenties en begrip.184 Bij de beoordeling van de ‘rijpheid’ van een kind dienen de fysieke, 

cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind in aanmerking te worden genomen.185 De rijpheid 

moet worden betrokken omdat kinderen van een bepaalde leeftijd geen homogene groep vormen en de 

mate van ontwikkeling per kind verschilt.186 Gelet hierop beveelt het Kinderrechtencomité 

verdragsstaten expliciet aan om in het algemeen af te zien van een systeem van leeftijdsgrenzen in 

zowel het recht als de praktijk.187  

 

Het Kinderrechtencomité heeft in zijn General Comment on Health, onder verwijzing van artikel  

12 IVRK, benadrukt dat kinderen binnen de gezondheidszorg ten alle tijden in staat moeten worden 

gesteld hun mening te uiten, waarna deze mening daadwerkelijk in het besluitvormingsproces moet 

worden meegenomen.188 Het Comité van ministers van de Raad van Europa heeft in de Guidelines on  

Child-friendly Health care189 zelfs beslist dat de mening van het kind altijd een bepalende factor dient 

te vormen in het besluitvormingsproces, overeenkomstig diens leeftijd en rijpheid, zelfs wanneer het 

                                                
180 Rap, JIP 2017/5, p. 17; UN Document CRC/C/GC/12, §18. 
181 UN Document CRC/C/GC/12, §20-21. 
182 Lundy 2007, p. 935. 
183 Voor een nadere beschouwing van artikel 5 IVRK wordt verwezen naar paragraaf 4.2.5. 
184 UN Document CRC/C/GC/7, §17. 
185 UN Document CRC/C/GC/14, §83. 
186 UN Document CRC/C/GC/12, §20. Zie ook: Parkes 2013, p. 267. 
187 Ibidem, §21. 
188 UN Document CRC/C/GC/4, §19. 
189 Guidelines on Child-Friendly Health Care 2011. 
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kind naar het nationale recht wilsonbekwaam wordt geacht. Hoewel dit document geen bindende 

werking heeft, geeft het wel een inspirerende visie weer.190 

 

Als belangrijkste argument tegen actieve levensbeëindiging bij minderjarigen wordt aangedragen dat 

zij geen duidelijk beeld hebben bij de dood, dat zij niet in staat zijn om informatie over de diagnose, 

het bestaan van alternatieven of de overlevingskansen te begrijpen en dat zij daarom moeten worden 

beschermd tegen zulke vergaande en onomkeerbare beslissingen.191 In paragraaf 2.3.3.2 is al 

aangegeven dat onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die lijden aan een ernstige ziekte of 

aandoening met betrekking tot hun specifieke situatie wel degelijk wilsbekwaam kunnen zijn ten 

aanzien van moeilijke beslissingen in medische aangelegenheden, en dat een individuele beoordeling 

van de (mate van) wilsbekwaamheid, hoewel uiterst ingewikkeld, wenselijk is. Gelet op artikel  

12 IVRK geldt dit temeer. Ook wordt bepleit dat een individuele beoordeling van de (mate van) 

wilsbekwaamheid intensief tijdrovend is192 en dat het systeem van vaste leeftijdsgrenzen bijdraagt aan 

de rechtszekerheid. Het gaat echter om een zeer klein aantal gevallen van actieve levensbeëindiging 

bij minderjarigen in het algemeen en bij wilsbekwame minderjarigen jonger dan twaalf jaar in het 

bijzonder, als gevolg waarvan de individuele beoordeling niet op bezwaren hoeft te stuiten en de 

rechtszekerheid niet in grote mate zal worden aangetast.193  

 

Gelet op het voorgaande verdient het de voorkeur om, wanneer een minderjarige patiënt jonger dan 

twaalf jaar de wens tot actieve levensbeëindiging uit, te bezien of hij feitelijk wilsbekwaam is. Zijn 

wens hiertoe dient altijd serieus te worden genomen en, overeenkomstig de leeftijd en rijpheid, bij de 

uiteindelijke beslissing te worden meegewogen. Gelet op de ingrijpende en verstrekkende gevolgen 

van de beslissing tot actieve levensbeëindiging, is het overigens wenselijk dat de lat voor het 

aannemen van deze wilsbekwaamheid hoog ligt.194 Er dient kwalitatief hoogwaardig onderzoek te 

worden verricht naar de vraag of het kind zijn gezondheidstoestand en de consequenties van zijn 

beslissing kan overzien. Hiertoe moet aan de minderjarige voldoende informatie op diens niveau 

worden verstrekt. Overigens geldt, onder verwijzing naar artikel 3 IVRK en hetgeen daarover in 

paragraaf 4.2.2 is overwogen, dat de mening van het kind niet per definitie hoeft te worden gevolgd: er 

moet een afweging worden gemaakt tussen protection (de minderjarige beschermen tegen beslissingen 

                                                
190 Guidelines on Child-Friendly Health Care 2011, §III (C), article 12. 
191 Tobin IJCR 2013/21, p. 428. 
192 Hein 2015, p. 2-3.  
193 Liefaard, FJR 2015/47, p. 201.  
194 Ibidem, p. 201. 
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die niet in zijn belang zijn) en participation (het volgen van de wens van de minderjarige patiënt). 

Naarmate het kind ouder wordt, zal participation belangrijker worden.195  

 

4.2.5 Artikel 5 en 18 IVRK: de rol van de ouders 

De preambule van het IVRK benadrukt dat de kindertijd een kwetsbare periode is, waardoor kinderen 

recht hebben op extra bescherming en in hun ontwikkeling moeten worden begeleid. Het zijn, net 

zoals geldt op grond van de Nederlandse wet, primair de ouders die deze bescherming en begeleiding 

moeten bieden (artikel 5 IVRK). Ook zijn de ouders primair verantwoordelijk voor de verzorging en 

opvoeding van het kind (artikel 18 IVRK), waaronder tevens het zorgdragen voor diens gezondheid 

valt.196 De rol van de ouders in dezen kan worden beperkt indien de beslissing van de ouders strijdt 

met de belangen van het kind.197 

 

Artikel 5 IVRK verplicht ouders om het kind in overeenstemming met diens evolving capacities te 

begeleiden in de uitoefening van de rechten onder het IVRK. Deze begeleiding compenseert het 

gebrek aan kennis, ervaring en begrip van het jonge kind in vergelijking met volwassenen. Artikel  

5 IVRK is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet dezelfde cognitieve capaciteiten bezitten als 

volwassenen. Zo hebben volwassenen doorgaans de capaciteit om de gevolgen van hun acties en 

beslissingen te overzien, hetgeen de basis vormt voor hun bevoegdheid tot het geven van toestemming 

voor medische behandelingen en het verzoeken van actieve levensbeëindiging. Deze presumptie geldt 

echter niet voor (jonge) kinderen. Een kind dient, mede gelet op artikel 3 IVRK, tegen zijn eigen 

beslissingen te worden beschermd naar gelang hij niet dermate is ontwikkeld dat hij de gevolgen goed 

kan inschatten en overzien. Naarmate het kind zich verder ontwikkelt dient de begeleiding en 

bescherming af te nemen. Uiteindelijk dient de begeleiding slechts van adviserende aard te zijn.198 De 

verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van het kind is afhankelijk van de mate van 

ontwikkeling van het kind, waardoor artikel 5 IVRK de basis vormt voor de (toenemende) mate van 

autonomie van het kind ten opzichte van zijn ouders.  

 

In medische aangelegenheden leidt artikel 5 IVRK er in combinatie met artikel 3 en 18 IVRK toe dat 

de ouders soms moeten optreden in het belang van het kind. Ook de arts heeft hierbij een 

betekenisvolle rol doordat hij met (emotionele) afstand en op grond van zijn medische expertise mede 

zal kunnen bepalen wat het belang van het kind ter zake is. Wel verzoekt het Kinderrechtencomité 

lidstaten om in hun nationale wetgeving een leeftijdsgrens op te nemen voor het nemen van medische 

                                                
195 Tobin 2013, p. 424-428. 
196 UN Document CRC/C/GC/7, §17. 
197 Liefaard, Hendriks & Zlotnik 2017, p. 17. 
198 UN Document CRC/C/GC/12, §84. 
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beslissingen zónder toestemming van de ouders.199 Hoewel dit positief lijkt voor de participatie van 

het kind, lijkt dit verzoek niet te stroken met hetgeen eerder is overwogen omtrent de evolving 

capacities van ieder kind afzonderlijk en het advies van het Kinderrechtencomité om, gelet daarop, 

geen leeftijdsgrenzen maar een individuele beoordeling, te hanteren. Bovendien schuilt in deze 

aanbeveling het gevaar dat wordt aangenomen dat minderjarigen onder de leeftijdsgrens per definitie 

toestemming van hun ouders nodig hebben bij medische beslissingen,  ook als dit op basis van hun 

ontwikkelingsfase niet (meer) nodig is. 

 

4.3 Tussenbeschouwing 

Een pasklaar antwoord op de vraag hoe actieve levensbeëindiging bij minderjarigen in het algemeen 

en bij minderjarigen van één tot en met elf jaar in het bijzonder vanuit het IVRK moet worden bezien, 

is niet te geven. Zowel in de literatuur als in de General Comments van het Kinderrechtencomité 

wordt naar actieve levensbeëindiging niet verwezen.  

 

Wel geldt dat het belang van het kind bij iedere medische beslissing, dus ook bij de beslissing omtrent 

actieve levensbeëindiging, een eerste overweging dient te vormen. Of actieve levensbeëindiging in het 

belang van een individuele minderjarige is kan, kan vanwege de vele factoren die hierbij een rol 

spelen, in zijn algemeen niet worden gezegd. Om het belang van het kind ter zake te bepalen dient 

deze minderjarige, ongeacht diens leeftijd en rijpheid, zijn mening te kunnen geven nadat hij op 

kindvriendelijke wijze over zijn gezondheidstoestand en de consequenties daarvan is geïnformeerd. 

Overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van de minderjarige dient aan diens mening passend belang te 

worden gehecht. Zeker wanneer de minderjarige wilsbekwaam is, hetgeen ook het geval kan zijn 

indien hij jonger is dan twaalf jaar, is zijn mening belangrijk. Dit betekent overigens niet dat de wens 

van de minderjarige tot actieve levensbeëindiging dient te worden gevolgd, hetgeen temeer geldt 

indien de beslissing tot actieve levensbeëindiging niet in zijn belang kan worden geacht. De 

minderjarige moet vanwege zijn kwetsbaarheid, met name door de ouders maar in medische 

aangelegenheden tevens door de arts, tegen zijn eigen schadelijke beslissingen worden beschermd 

zolang hij zich nog niet dermate heeft ontwikkeld dat hij de gevolgen van zijn beslissing goed kan 

inschatten en overzien. Andersom geldt dat aan de wens van de minderjarige om zijn leven actief te 

beëindigen een grotere betekenis moet worden toegekend naarmate hij ouder en rijper wordt. 

Participation in de beslissing omtrent actieve levensbeëindiging dient geleidelijk belangrijker te 

worden dan de protection tegen de schadelijke gevolgen van deze beslissing. 

 

Het Kinderrechtencomité heeft, hoewel zij hiertoe wel de mogelijkheid had bij het opstellen van de 

Concluding Observations voor België in 2019, niet geoordeeld dat actieve levensbeëindiging per 

                                                
199 UN Document CRC/C/GC/4, §9. 
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definitie in strijd is met het recht op leven, overleven en ontwikkeling. Vanwege de persoonlijke aard 

van het recht op leven kan een beslissing omtrent actieve slechts door de patiënt zelf worden genomen. 

Actieve levensbeëindiging bij een wilsonbekwame patiënt op verzoek van de ouders, zoals thans 

mogelijk is ten aanzien van pasgeborenen, is gelet hierop problematisch. De ouders, die doorgaans 

verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van hun kind, worden aldus in hun rol 

beperkt.  
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5. Conclusie  
 

5.1 Bevindingen 

Op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen twee patiëntgroepen voor wie actieve 

levensbeëindiging toelaatbaar is worden onderverdeeld, te weten (i) minderjarigen van twaalf jaar of 

ouder, voor wie actieve levensbeëindiging mogelijk is indien de wilsbekwame patiënt hiertoe een 

verzoek doet en is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen zoals neergelegd in de euthanasiewet, en (ii) 

pasgeborenen, ten behoeve van wie actieve levensbeëindiging op verzoek van diens ouders mogelijk is 

op grond van de Regeling LZLP. De positie van minderjarigen van één tot en met elf jaar is beperkt: 

zij kunnen niet zelfstandig een verzoek tot actieve levensbeëindiging doen en ouderlijke 

vertegenwoordiging in dit kader is niet mogelijk. 

 

De crux van de in dit onderzoek aan de orde zijnde problematiek is tweedelig. Ten eerste gaat de 

Nederlandse wet ervan uit dat iedere minderjarige jonger dan twaalf jaar wilsonbekwaam is en 

daarmee niet in staat tot een vrijwillig en weloverwogen verzoek tot actieve levensbeëindiging.  

Wilsonbekwaamheid is echter context- en persoonsgeboden, als gevolg waarvan de (mate van) 

wilsbekwaamheid per medische beslissing en per individu kan verschillen. Niet slechts de leeftijd van 

de minderjarige patiënt, maar ook diens rijpheid en gezondheidssituatie, is van belang. Uit onderzoek 

blijkt dat juist ernstig zieke kinderen een goed besef kunnen hebben van hun ziekte of aandoening en 

hetgeen dit voor hun toekomst betekent. Juist zij kunnen wilsbekwaam zijn ten aanzien van medische 

beslissingen. Daarentegen geldt dat de beoordeling van de vraag of de minderjarige wilsbekwaam is, 

vanwege deze persoonlijke aard, uiterst ingewikkeld is. Bovendien bestaat voor de beoordeling 

hiervan (nog) geen algemeen aanvaard beoordelingskader en blijkt uit de praktijk dat eenzelfde casus 

door diverse professionals verschillend wordt beoordeeld. Met name wanneer het uiterst ingrijpende 

beslissingen betreft, zoals bij actieve levensbeëindiging het geval is, blijken professionals bovendien 

eerder van de wilsonbekwaamheid van de patiënt aan te gaan.  

 

Vanuit gezondheidsethisch perspectief kan de onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging bij 

feitelijk wilsbekwame minderjarigen die jonger zijn dan twaalf jaar, niet worden gerechtvaardigd. 

Immers, het beginsel van zelfbeschikking brengt mede dat eenieder beslissingen over zijn eigen leven 

mag nemen en dat deze beslissing, indien deze weloverwogen is en past in het leven van de patiënt, 

gerespecteerd moet worden. De feitelijk wilsbekwame minderjarige jonger dan twaalf jaar wordt aldus 

in zijn zelfbeschikking beperkt. Hetzelfde geldt ten aanzien van het recht van de patiënt om een 

rustige, waardige dood te sterven, welk recht volgens de regering tevens valt onder de 

beschermwaardigheid van het leven. Hoewel hieruit geen recht op actieve levensbeëindiging kan 

worden afgeleid, is het mijns inziens niet terecht dat deze mogelijkheid, anders dan voor 

minderjarigen van twaalf jaar of ouder, niet voor de feitelijk wilsbekwame minderjarige van twaalf 
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jaar of ouder bestaat. Tot slot wordt de waarde barmhartigheid, die sinds het begin van de rechtspraak 

omtrent actieve levensbeëindiging een belangrijke rol heeft gespeeld, weggeduwd doordat het voor de 

arts niet mogelijk is om het lijden van de patiënt te verlichten in de situatie waarin slechts actieve 

levensbeëindiging hiertoe mogelijkheden biedt.  

 

Ook het kinderrechtenkader biedt voor de uitsluiting van deze patiëntgroep geen rechtvaardiging. Op 

grond van het IVRK geldt dat iedere minderjarige, ongeacht diens leeftijd, in medische beslissingen 

moet kunnen participeren. Dit betekent dat de medische wensen van de minderjarige patiënt, 

bijvoorbeeld diens wens om zijn uitzichtloos en ondraaglijk lijden middels actieve levensbeëindiging 

te stoppen, serieus moet worden genomen. Iedere minderjarige moet ter zake worden gehoord en pas 

daarna dient, overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van de minderjarige, aan deze mening passend 

belang worden gehecht. Wel geldt dat bij elke beslissing het belang van het kind een eerste 

overweging moet vormen en dat minderjarigen, vanwege hun kwetsbaarheid en (soms) gebrekkige 

cognitieve mogelijkheden, tegen schadelijke beslissingen van zichzelf moeten worden beschermd. 

Opgemerkt moet worden dat het uiterst moeilijk is om te bepalen of actieve levensbeëindiging in het 

belang van het kind is, temeer omdat op voorhand niet vaststaat welke medische mogelijkheden er in 

de (nabije) toekomst bestaan om de gezondheidssituatie van de minderjarige te verbeteren. Ook is de 

vraag complex wie uiteindelijk een doorslaggevende stem heeft bij de beoordeling van het belang van 

het kind: (i) de minderjarige zelf, (ii) diens ouders die primair verantwoordelijk zijn voor de 

opvoeding, verzorging en gezondheid van de minderjarige of (iii) de arts die op grond van zijn 

medische kennis een objectiever oordeel kan vormen. Vast staat in ieder geval dat aan het recht op 

participatie een groter belang moet worden gehecht naarmate de minderjarige verder is ontwikkeld. 

Gelet op het feit dat actieve levensbeëindiging een ingrijpende, verstrekkende en onomkeerbare 

beslissing betreft, is het voorstelbaar dat de bescherming van de minderjarige langere tijd prevaleert 

boven diens participatie. Het voorgaande brengt mede dat een vaste leeftijdsgrens, zoals geldt op 

grond van de euthanasiewet, onrecht doet aan de complexiteit van beslissingen omtrent actieve 

levensbeëindiging. 

 

Ten tweede is ouderlijke vertegenwoordiging in het kader van actieve levensbeëindiging, zoals bij 

pasgeborenen mogelijk is, problematisch. De beschermwaardigheid van het leven en de waarde 

zelfbeschikking verzetten zich tegen ouderlijke vertegenwoordiging inzake actieve levensbeëindiging. 

Onder de beschermwaardigheid valt het recht op leven, welk recht uiterst persoonlijk en 

onvervreemdbaar is. Juridisch gezien is het problematisch om hiervan namens een ander afstand van te 

doen. Beslissingen over leven en dood vallen, vanuit gezondheidsethisch perspectief bezien, niet onder 

het ouderlijk gezag. De pasgeborene wordt bovendien in zijn zelfbeschikking aangetast, daar anderen, 

te weten diens ouders en de arts, een beslissing over zijn leven nemen. Vanuit kinderrechtelijk 

perspectief is het lastiger om te bepalen of ouderlijke vertegenwoordiging toelaatbaar is. Enerzijds 
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geldt dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de verzorging, opvoeding en gezondheid van 

hun kind. Medische beslissingen vallen hieronder. Ook geldt dat het in het belang van de pasgeborene 

die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt aan een ziekte of aandoening kan zijn als hij niet met zijn ziekte of 

aandoening hoeft verder te leven. Wanneer dit het geval is, is uiterst ingewikkeld, temeer nu de 

pasgeborene zijn mening omtrent de ondraaglijkheid van zijn lijden niet kan uiten. De vraag hoe de 

mening van de ouders en de mening van de arts zich ter zake verhouden, is complex. Anderzijds geldt 

ook vanuit kinderrechtelijk perspectief dat het recht op leven onvervreemdbaar is. Gelet hierop is het 

problematisch om hiervan namens een ander afstand te doen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de onmogelijkheid van actieve levensbeëindiging bij minderjarigen 

van één tot en met elf jaar niet past binnen het gezondheidsethische en kinderrechtelijke kader, althans 

niet voor zover deze minderjarige wilsbekwaam kan worden geacht. Áls de wilsbekwaamheid van 

deze patiënt kan worden vastgesteld, hetgeen ingewikkeld is, dient de wens van deze patiënt om zijn 

leven actief te beëindigen serieus te worden genomen. Vanuit het belang van het kind moet vervolgens 

worden bezien of deze wens al dan niet moet worden ingewilligd, waarbij geldt dat aan de 

participation een groter belang moet worden gehecht dan aan protection naarmate de minderjarige 

zich verder ontwikkelt. De kwestie blijft uiterst ingewikkeld. Anderzijds geldt dat actieve 

levensbeëindiging op verzoek van een ander dan de patiënt vanuit de beschermwaardigheid van het 

leven, de waarde zelfbeschikking en de onvervreemdbaarheid van het recht op leven problematisch is, 

ook al is de beslissing hiertoe wellicht in het belang van de pasgeborene. 

 

5.2 Ter overweging 

Een groot bezwaar tegen een individuele beoordeling van de wilsbekwaamheid van de minderjarige 

patiënt die actieve levensbeëindiging wenst, is het feit dat het zeer moeilijk is om te bepalen wanneer 

een minderjarige patiënt feitelijk wilsbekwaam is. Een algemeen antwoord op deze vraag is vanwege 

de context- en persoonsafhankelijkheid niet te geven en een beoordelingskader ter beoordeling van de 

wilsbekwaamheid, waarover binnen de medische beroepsgroep overeenstemming bestaat, is nog niet 

voorhanden. Het is wenselijk als hiernaar door (ontwikkelings-)psychologen, psychiaters en 

pedagogen nader onderzoek wordt gedaan en dat een methode tot stand wordt gebracht op basis 

waarvan de wilsbekwaamheid van de minderjarige patiënt wordt beoordeeld.  

 

Zodra een beoordelingsmaatstaf gecreëerd is, is het mijns inziens wenselijk dat het systeem van 

wettelijke leeftijdsgrenzen wordt heroverwogen zodat recht wordt gedaan aan de rechtspositie van de 

ernstig zieke minderjarige patiënt die feitelijk wilsbekwaam is, maar nog geen twaalf jaar. Zoals ook 

door Liefaard gesteld, betreft actieve levensbeëindiging bij minderjarigen in het algemeen en 

minderjarigen jonger dan twaalf jaar in het bijzonder een uitermate kleine groep, waardoor een 

individuele beoordeling niet tot bezwaren hoeft te lijden. Het bezwaar dat nog niet voorzienbaar is 
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welke medische mogelijkheden er in de (nabije) toekomst voorhanden zijn om de gezondheidssituatie 

van de minderjarige patiënt te verbeteren kan worden weggenomen door, net als in België, als 

voorwaarde te stellen dat de patiënt zich in de terminale fase bevindt. Deze voorwaarde zou echter 

slechts moeten gelden wanneer de patiënt lijdt aan een ziekte of aandoening van somatische aard, daar 

anders het probleem ontstaat dat patiënten die psychisch lijden geen mogelijkheid tot actieve 

levensbeëindiging meer toekomt. 
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