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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de master Recht van de Gezondheidszorg. Het afgelopen 

academisch jaar heb ik veel nieuwe dingen geleerd over het recht in de gezondheidszorg en gelukkig 

zijn mijn interesses en ambities binnen het vakgebied alleen maar gegroeid. Het schrijven van deze 

scriptie brengt een einde aan dit mooie jaar. 

 

Als ik mensen uitleg waar in mijn scriptie over schrijf is het, met name bij degenen die kinderen 

hebben, even stil. Dat is ook logisch. Kinderen en zaken die met de dood te maken hebben horen 

eigenlijk niet in één zin te worden uitgesproken. Dit maakt het ook voor mij een beladen onderzoek 

dat meer dan eens voor kippenvel heeft gezorgd. Maar juist omdat het om kinderen gaat die  al het 

leed dat er in de wereld is bespaard zouden moeten blijven kon ik ook mijn hart in mijn verhaal leggen.  

 

Wat voor mij een geluk is geweest zijn de ontwikkelingen die er de afgelopen maanden zijn geweest 

rondom dit onderwerp. In België is de wet aangepast en ook in Nederland wordt er aan steeds meer 

organisaties gevraagd een standpunt in te nemen. Hieruit blijkt dat dit onderwerp ook in de 

maatschappij leeft. 

 

Ik zou graag iedereen willen bedanken die het voor mij mogelijk hebben gemaakt deze scriptie te 

schrijven. Natuurlijk mijn begeleider mr. E. Hulst waarmee ik de passie voor dit onderwerp kan delen 

en de tweede lezer mr. R.J.P. Kottenhagen. Ook mijn ouders, die mij gedurende 10 jaar en twee 

studies door dik en dun hebben gesteund en in mij hebben geloofd, mogen hier niet ontbreken. Ook 

Paul Brand, Eduard Verhagen en Suzanne van de Vathorst wil ik bedanken voor hun tijd en inzichten in 

dit onderwerp. Ik heb van hun enthousiasme en passie genoten. Speciale dank gaat uit naar professor 

Jan de Haan, die mij tijdens het schrijven van de scriptie met raad en daad heeft bijgestaan. Als laatste 

wil ik graag de familie Van der Linden bedanken voor hun openhartigheid over het verlies van hun 

dochter en de moeilijke tijd eromheen. Samen kwamen we tot de conclusie dat kinderen zo sterk zijn, 

daar kunnen wij als volwassenen nog iets van leren. 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van mijn scriptie. 

 

Annemieke Drenth 

 

Rotterdam, 25 juni 2014 
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Afkortingen 

BW   Burgerlijk Wetboek 

EVRM   Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

EHRM   Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

IVRK   Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

KNMG   Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde  

MvT   Memorie van Toelichting 

NVK   Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

NVVE   Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde 

OM   Openbaar Ministerie 

Open VLD  Open Vlaamse Liberalen en Democraten  

Wet BIG  Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

WGBO   Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

WTL   Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 

WvSR   Wetboek van Strafrecht 
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1. Inleiding  
1.1 Aanleiding 

‘Papa…hoe-weet je –dat je-doodgaat’? Hij moest er drie keer voor ademhalen. Svens vader hield zijn 

hand vast en zei zachtjes: ‘Dat weet je pas als je eraan toe bent, Sven…tenminste, dat denk ik. Ik heb 

het zelf ook nog nooit meegemaakt, weet je…’1 

 

Toen ik in groep 6 van de basisschool zat overleed een vriendinnetje van mij aan leukemie. Iets wat 

toen veel indruk heeft gemaakt. Later ben ik er meer over gaan nadenken en voor mijn onderzoek ter 

afsluiting van mijn bachelor-opleiding ben ik me meer gaan verdiepen in de mogelijkheden voor 

levensbeëindiging bij minderjarigen. Inmiddels is euthanasie een bekend woord in de Nederlandse 

maatschappij. Zo zullen er veel mensen zijn die in hun nabije omgeving met euthanasie te maken 

hebben gehad. Zo ook ik, alleen bij mij ging het om iemand op hoge leeftijd en met een mooi leven 

achter de rug. De euthanasie maakte een einde aan het ziek zijn en de pijn. Maar ziek zijn kent geen 

leeftijd en helaas kent de dood dat ook niet. Gelukkig worden de meeste zieke kinderen weer beter 

maar heel soms gebeurt er iets wat niet hoort, dan komt een kind te overlijden. Maar als de dood 

geen leeftijd kent, waarom is het beslissen over je eigen dood dan niet voor iedereen beschikbaar? Dit 

gevoel van onrechtvaardigheid is voor mij de aanleiding geweest om te kijken wat er mogelijk is maar 

vooral ook of het in de huidige maatschappij ook wenselijk en noodzakelijk is.  

 

1.2 Probleemstelling 

Euthanasie is in Nederland, en met ons nog enkele andere landen, al sinds 2002 wettelijk geregeld.  

Wetten worden echter niet zomaar in het leven geroepen. Ze hebben een basis in de maatschappij en 

worden voor het overgrote deel maatschappelijk gedragen. Zo ook de wetten binnen het 

gezondheidsrecht, waarbij ethiek het pad van wetgeving in veel gevallen kruist. Een van die gevallen is 

euthanasie. Aan de Wet Toetsing Levensbeëindiging, beter bekend als de Euthanasiewet, is een lange 

voorgeschiedenis vooraf gegaan, evenals aan het Gronings Protocol. Echter tussen deze wet en dit 

protocol zit nog ruimte, namelijk kinderen tussen de één en de twaalf jaar. De Wet Toetsing 

Levensbeëindiging biedt geen mogelijkheden voor een legaal verzoek tot levensbeëindiging bij 

minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. Dit is een van de conclusies 

waartoe ik tijdens mijn bachelor scriptie ben gekomen en dit zal het vertrekpunt zijn voor dit 

onderzoek waarbij de onderzoeksvraag is:  

 

                                                           
1 Brand 2013, p. 149 
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Is er een noodzaak voor regelgeving met betrekking tot euthanasie voor kinderen in de leeftijdsgroep 

tussen één en twaalf jaar? 

 

De te beantwoorden vragen hiervoor waren: 

- Hoe ziet het huidige euthanasiebeleid in Nederland er uit? 

- Welke internationale verdragen en bepalingen spelen een rol bij euthanasie? 

- Wat is de rol van minderjarigen in het gezondheidsrecht? 

- Welke geluiden zijn er vanuit de beroepsgroep over levensbeëindiging bij minderjarigen? 

 

1.3 Onderzoeksmethoden 

Voor het beantwoorden van de probleemstelling is er in de eerste fase verkennend onderzoek gedaan 

waarin ik literatuuronderzoek heb gedaan naar relevante nationale en internationale literatuur. Voor 

de beantwoording van de eerste vragen (1-3) heb ik gekeken naar het relevante wettelijke kader, 

evenals naar wat er in de literatuur over is geschreven. Om een goed inzicht te kunnen krijgen in de 

mening van de beroepsgroep heb ik naar aanleiding van de gevonden informatie een vragenlijst 

opgesteld voor diepte-interviews met een aantal sleutelfiguren. Hierbij is voor een kwalitatief 

onderzoek gekozen. Door middel van een dergelijk onderzoek kon dieper op de materie worden 

ingegaan en heb ik een beeld kunnen schetsen. Het euthanasievraagstuk gaat om grondrechten van 

individuen en is een delicaat onderwerp. Indien er voor een kwantitatief onderzoek gekozen was, was 

er alleen een globale mening naar voren gekomen.  

 

1.4 Opzet  

In hoofdstuk 2 zal ik eerst een kader schetsen van euthanasie in Nederland. De basis hiervoor ligt in de 

Wet Toetsing Levensbeëindiging. Daarna zal ik dieper ingaan op de huidige situatie voor 

minderjarigen. Vervolgens zal ik kijken naar de diverse Europese en International mensenrechten die 

aan het vraagstuk van euthanasie ten grondslag liggen, om daarna verder te kijken naar de positie van 

minderjarigen in het (Europese) gezondheidsrecht. Omdat er onlangs een wetswijziging heeft 

plaatsgevonden in België ten aanzien van de leeftijdsgrenzen bij euthanasie zal er een 

rechtsvergelijking plaatsvinden en zal het systeem dat in België wordt gehanteerd verder besproken 

worden. Naar aanleiding van hoofdstuk 2, waarin de huidige mogelijkheden voor levensbeëindiging bij 

minderjarigen wordt besproken, zal ik ook de evaluatie van het Gronings Protocol bespreken. Een deel 

van mijn onderzoek zal ook de kijk en wens van de beroepsgroep omvatten. Met deze informatie zal ik 

tot een conclusie komen om te kijken naar de wenselijkheid van een regeling maar vooral ook naar de 

noodzakelijkheid van een regeling voor levensbeëindiging bij minderjarigen.  
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2. Euthanasieprakrijk in Nederland 
2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de euthanasiepraktijk in Nederland er uitziet. Hierbij zal er 

eerstgekeken worden naar de WTL maar er zal ook dieper worden ingegaan op de situatie van 

levensbeëindiging bij minderjarigen. De informatie in dit hoofdstuk is hoofdzakelijk gebaseerd op 

eerder onderzoek dat ik reeds heb gedaan. 

 

2.2 Euthanasie in Nederland 

Euthanasie wordt in Nederland al jaren, ook voor de invoering van de WTL, uitgevoerd. Naar 

aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam2 heeft de toenmalige minister van justitie 

de kern van deze uitspraak als uitgangspunt genomen voor zijn beleid. Dit had onder andere tot gevolg 

dat bij gevallen van euthanasie voortaan op landelijk niveau, in plaats van op lokaal niveau, zou 

worden bekeken of tot vervolging werd overgegaan. Aan het OM was het de taak om te kijken of aan 

de zorgvuldigheidseisen, zoals in de uitspraak van de Hoge Raad waren vastgesteld, was voldaan. Het 

OM wilde duidelijkheid krijgen over de strekking van de rechtvaardigingsgrond en de 

zorgvuldigheidseisen waarnaar gekeken moet worden bij gevallen van euthanasie. Dit had echter tot 

gevolg dat het OM artsen vervolgde om die duidelijkheid te kunnen krijgen. Uiteindelijk heeft de Hoge 

Raad in 19943 duidelijkheid weten te scheppen door te zeggen dat een arts een beroep kan doen op 

artikel 40 WvSR (noodtoestand) in de vorm van een conflict van plichten. De KNMG had reeds in 1984 

een standpunt over euthanasie ingenomen, iets wat een leidraad was voor de Hoge Raad bij zijn 

uitspraak.4 Met de totstandkoming van de WTL in 2002 was er in wezen sprake van een codificatie van 

wat er eerder al in de rechtspraak was gezegd.5  

 

Rondom het begrip levensbeëindiging kan een onderscheid gemaakt worden tussen 1) het staken van 

een behandeling waarbij de hulpverlener onthoudt zich van het behandelen van of interveniëren bij 

de patiënt, 2) pijn- en symptoombestrijding waaronder “alle maatregelen die worden ondernomen om 

het lijden te verlichten van mensen die het sterven als een realiteit onder ogen moeten zien” vallen, 3) 

palliatieve sedatie: “Het doelbewust verlagen van het bewustzijn van een patiënt die zich in de laatste 

levensfase bevindt door middel van het toedienen van sedativa (kalmerende middelen)”,       4) 

levensbeëindiging op verzoek (euthanasie of hulp bij zelfdoding): hiervan is sprake als er een gerichte 

                                                           
2 Rb. Rotterdam 1 december 1981, NJ 1982, 63 
3 HR 27 november 1984, NJ 1985, 106 (euthanasie I) 
4 Hertogh 2011, p. 389-390 
5 Hertogh 2011, p. 391 
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interventie plaatsvindt6 en 5) levensbeëindiging zonder verzoek waarbij er tevens sprake is van een 

gerichte interventie, maar waar er geen verzoek van de patiënt aan ten grondslag heeft gelegen.7  

 

Bij de eerste drie begrippen wordt in het dagelijks taalgebruik gesproken over passieve euthanasie en 

bij de laatste twee begrippen over actieve euthanasie. De handelingen omtrent palliatieve sedatie en 

abstinerend beleid zijn in de rechtspraak aanvaard als een niet-strafbaar en kunnen worden gezien als 

normaal medisch handelen. Bij euthanasie in de zin van de WTL heeft de rechter reeds in 1984 

bepaald dat dit buiten het bereik van het normaal medisch handelen van artsen valt.8  

 

Euthanasie is een verwijzing naar handelingen die sterven zonder veel lijden van een andere persoon 

bevorderen.9 Er worden drie elementen van belang geacht bij het juridisch kwalificeren van 

euthanasie: 

1. “Het moet gaan om een handelen waarvan de dood het gevolg is”. Zonder deze handelingen 

was de dood niet (direct) ingetreden en had het betreffende leven, hetzij natuurlijk hetzij met 

(medische) hulp nog voortgeduurd.  

2. “Het moet gaan om een handelen door een ander dan de betrokkene”. Indien de handeling 

door de betrokkene zelf wordt uitgevoerd gaat het om zelfdoding. Voor de definitie is het niet 

bepaald wie deze derde zou moeten zijn. Het gaat bij de persoon van de derde om de 

toelaatbaarheid van euthanasie in een geval.  

3. “Er moet een verzoek van de betrokkene zijn”. Indien er geen verzoek is gaat het om het 

ongevraagd iemand van het leven beroven, wat strafbaar is gesteld in het Wetboek van 

Strafrecht10 11 

Euthanasie wordt door de KNMG12 omschreven als “opzettelijke levensbeëindiging door een ander 

dan de betrokkene op diens verzoek”.  

 

Levensbeëindiging is strafbaar gesteld door de wetgever. Art 293 WvSR omschrijft het als “hij die 

opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft 

met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie”. In artikel 

294 lid 1 en 2 WvSR is een dergelijke bepaling opgenomen voor opzettelijk aanzetten tot en hulp bij 

                                                           
6 Verhagen e.a. 2005, p. 183 
7 Leenen 2011, p. 312 
8 Hermans & Buijsen 2010, p. 409  
9 Dikke van Dale woordenboek 
10 Art 287, 289 WvSR 
11 Leenen 2011, p. 343 
12 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde 
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zelfdoding. Artsen die aan een verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding gehoor geven kunnen dus 

strafrechtelijk vervolgd en derhalve veroordeeld worden voor moord of doodslag.13 De wetgever heeft 

in artikel 293 lid 2 WvSR een bijzondere strafuitsluitingsgrond gegeven. “Het in het eerste lid bedoelde 

feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de 

zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding en hiervan melding doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, 

tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging”. Indien artsen aan de in lid 2 genoemde voorwaarden 

voldoen is er geen sprake van strafbaarheid van de gedragingen. De arts die meewerkt aan een 

verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding pleegt wel degelijk een strafbaar feit, echter deze 

strafbaarheid valt weg indien is vastgesteld dat de arts de wettelijke zorgvuldigheidsnormen heeft 

nageleefd.14  

 

In het kader van de in lid 2 genoemde zorgvuldigheidseisen zijn er drie wettelijke regelingen van 

belang. Het gaat hierbij om twee algemene regelingen, te weten de wet BIG en de WGBO en één 

bijzondere regeling namelijk de in artikel 293 lid 2 WvSR genoemde WTL.15 Levensbeëindiging valt 

echter niet binnen het bereik van de WGBO omdat het niet tot het ‘normaal medisch handelen’ 

behoort en het valt derhalve buiten de professionele standaard zoals bovenstaand beschreven. De 

bepalingen uit de WGBO worden echter wel aanvullend toegepast op de WTL en het Wetboek van 

Strafrecht. 

 

In artikel 2 van de WTL staan de zorgvuldigheidseisen zoals bedoeld in artikel 293 lid 2 WvSR. Deze 

zorgvuldigheidseisen houden in dat de arts a) de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een 

vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt, b) de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was 

van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt, c) de patiënt heeft voorgelicht over de situatie 

waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten, d) met de patiënt tot de overtuiging is gekomen 

dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was, e) tenminste 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 f) de 

levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd. 16 Deze 

zorgvuldigheideisen kunnen worden gezien als een codificatie van de standpunten vanuit de medische 

professie, evenals de voorwaarden die in de rechtspraak zijn ontwikkeld.  

                                                           
13 Strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, art. 287 en art 289  
14 Leenen 2011, p. 347 
15 Legemaate 2005  
16 Artikel 2 lid 1 sub a – sub f Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding  
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Een arts die overgaat tot levensbeëindiging zonder dat hier een verzoek van de patiënt aan ten 

grondslag ligt, kan zich in uitzonderlijke gevallen beroepen op artikel 40 WvSR. Er is dan sprake van 

overmacht in de zin van noodtoestand, een conflict van plichten. De Hoge Raad heeft in november 

2004 geoordeeld dat ‘een dergelijk beroep slechts bij hoge uitzondering kan worden aanvaard’17 maar 

dat een dergelijk beroep niet is uitgesloten. De arts die zich succesvol op dit artikel beroept zal 

ontslagen worden van verdere rechtsvervolging.18   

 

2.3 Euthanasie bij minderjarigen 

2.3.1 Minderjarigen 16-17 en 12-15 

“Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de zestien en achttien jaren en tot een 

redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden geacht, kan de arts aan een 

verzoek van de patiënt om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding gevolg geven, nadat de ouder of de 

ouders die het gezag over hem uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken”. 19 

Voor de minderjarige patiënt die ‘de leeftijd heeft tussen de twaalf en zestien jaren en tot een 

redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden geacht, kan de arts, indien een 

ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefenen dan wel zijn voogd zich met de 

levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding kan of kunnen verenigen, aan het verzoek van de patiënt 

gevolg geven’.20  

 

De leeftijdsgrenzen die zijn gehanteerd binnen de WTL vinden nauwe aansluiting bij die van de WGBO 

Het verschil tussen de leeftijden zit in de rol die de ouders spelen bij het verzoek. Waar de ouders bij 

minderjarigen van zestien en zeventien jaar oud er wel bij betrokken moeten worden hebben zij geen 

(doorslaggevende) stem in de procedure. Bij minderjarigen tussen de twaalf en vijftien moeten de 

ouders niet alleen betrokken worden bij het proces maar moeten ze ook toestemming geven. De 

ouders treden als vertegenwoordiger op voor de minderjarige. Dit sluit aan bij de WGBO21 waarin 

staat dat de toestemming van de ouders is vereist voor een daadwerkelijke geneeskundige 

behandeling.  

 

In artikel 2 lid 3 en lid 4 WTL staat expliciet vermeld dat de minderjarige in staat moet zijn tot een 

redelijke waardering van zijn belangen. De behandelend arts van de minderjarige patiënt moet, 

                                                           
17 Hoge Raad, 9 november 2004 LJN: AP 1493 
18 Leenen 2011, p. 370 
19 Art 2 lid 3 WTL 
20 Art 2 lid 4 WTL  
21 Artikel 7:450 lid 2 BW 
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evenals bij meerderjarige patiënten, ervan overtuigd zijn dat hij een goed geïnformeerde en 

weloverwogen beslissing heeft genomen. Leenen beschrijft dat er bij een beslissing over euthanasie bij 

minderjarigen extra zorgvuldigheid is geboden. ‘Door zijn ziekte maar ook door zijn status van 

minderjarige verkeert hij in een afhankelijkheidspositie’.22 Ouders spelen in zulke situaties vaak een 

belangrijke rol omdat hun emoties die van hun kind kunnen beïnvloeden. Het is voor de meeste 

ouders moeilijk om hun kind te zien lijden waardoor het kind misschien de indruk kan krijgen dat het 

beter is ‘als ik er niet meer ben’. Het is dus belangrijk dat er naar de concrete situatie wordt gekeken 

en dat artsen een goed inzicht krijgen in de wensen van het kind zelf. De verdere procedure die door 

de arts en patiënt gevolgd moet worden zijn voor deze twee leeftijdscategorieën overeenkomstig die 

van meerderjarigen. Tussen 2002 en 2012 zijn er vijf gevallen gemeld van euthanasie bij 

minderjarigen. In vier gevallen ging om een 16- of 17 jarige en eenmaal om een kind van twaalf jaar 

oud.23  

 

2.3.2 Gronings Protocol 

Elke jaar worden er ongeveer 200.000 kinderen geboren in Nederland, waarvan er 1000 tijdens het 

eerste levensjaar komen te overlijden. Bij 600 van deze overlijdensgevallen is er sprake van een 

medische beslissing rondom het levenseinde.24 De zaak-Bente25 is een van de aanleidingen geweest 

voor het in 2004 tot stand gekomen ‘Gronings Protocol’. Eerder was er door de gerechtshoven 

Amsterdam en Leeuwarden in de zaken Prins26 en Kadijk27 al vastgesteld dat het medisch verantwoord 

is om het leven van een pasgeborene te beëindiging indien er sprake is van ondraaglijk lijden.  

 

Het Gronings Protocol is opgesteld “om onterechte en ongecontroleerde levensbeëindiging bij 

pasgeborenen te voorkomen”.28 In dit protocol heeft een aantal artsen in Groningen, in samenwerking 

met het Openbaar Ministerie, richtlijnen en criteria opgesteld waarmee levensbeëindiging van 

pasgeborenen door artsen kan worden uitgevoerd zonder het gevaar van strafvervolging. 

Overeenkomstig euthanasie bij wilsbekwame personen dient er sprake te zijn van ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden. Volgens een van de auteurs was het een bijbedoeling van het protocol om “de 

discussie over levensbeëindiging zo openlijk mogelijk te voeren, waardoor verdere normering voor 

deze beslissingen kan plaatsvinden.”29 Daarnaast “vormde het de basis voor de huidige regeling en het 

                                                           
22 Leenen 2011, p. 365 
23 Van Dijk 10 maart 2014,  
24 Verhagen e.a. 2009, p. 22 
25 Schlikker 2012  
26 Hof Amsterdam 7 november 1996 
27 Hof Leeuwarden 4 april 1996 
28 Verhagen e.a. 2008, p. 14  
29 Verhagen e.a. 2008, p.120 
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instellen van een centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging 

bij pasgeborenen (2007)”.30  

 

Dr. Verhagen spreekt in zijn proefschrift over drie categorieën baby’s: 1) geen kans op overleving. De 

baby’s zullen direct na hun geboorte komen te overlijden, 2) baby’s met een slechte prognose die 

afhankelijk zullen zijn van intensieve zorg waarbij er een mogelijkheid is dat ze gedurende korte tijd 

zullen blijven leven maar waarbij de vooruitzichten slecht zijn en 3) baby’s met een uitzichtloze 

prognose waarbij artsen en ouders van mening zijn dat de baby ondraaglijk zal lijden.31 

Voor artsen die te maken krijgen met pasgeborenen die in een van deze categorieën vallen biedt het 

Gronings Protocol een leidraad. Indien er een beslissing rondom het actief beëindigen van een leven 

wordt genomen moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan. 1) de diagnose en prognose 

staan vast, 2) er is sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, 3) de diagnose, prognose en het 

ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten door tenminste één onafhankelijke arts worden bevestigd 4) 

‘Informed consent’ waarbij beide ouders toestemmen en 5) de procedure moet medisch verantwoord 

worden uitgevoerd.  

 

Neonatologen zijn van mening dat het doel niet de intensieve behandeling en het blijven leven van de 

baby is maar dat het doel een acceptabele kwaliteit van het leven moet zijn.32 De auteurs van het 

protocol zijn van mening dat levensbeëindiging van pasgeboren baby’s acceptabel is indien er aan de 

strenge eisen wordt voldaan. Belangrijk hierbij is dat de ouders van de baby er volledig mee moeten 

instemmen nadat er een volledige uitleg over de situatie en prognose is gegeven. Hierbij is het zeer 

van belang dat de prognose duidelijk is en geen andere mogelijkheden openlaat. Op het 

overlijdenscertificaat zal vervolgens ook een ‘niet natuurlijke dood’ als oorzaak worden aangegeven, 

waarna een toetsingscommissie zijn oordeel zal geven over de legitimiteit van het besluit.  

 

Onderzoek onder Nederlandse neonatologen heeft uitgewezen dat er jaarlijks 15 tot 20 gevallen van 

euthanasie zijn onder baby’s die in de derde categorie vallen. Bij deze gevallen gaat het dus om een 

actieve levensbeëindiging. Er is gebleken dat er gemiddeld 3 gevallen per jaar worden gemeld en er 

kan geconcludeerd worden dat het gros van de gevallen niet wordt gemeld.33  

 

                                                           
30 Verhagen & P. Sauer 2012  
31 Verhagen e.a. 2008, p. 22 
32 Verhagen e.a. 2008, p. 23 - 26 
33 Verhagen e.a. 2008, p. 24 
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2.3.3 Minderjarigen 1-11  

Op grond van de WTL is er voor minderjarigen die een leeftijd hebben tussen de één en twaalf jaar 

geen wettelijke mogelijkheid voor levensbeëindiging (zowel zonder als op verzoek). Daarnaast vallen 

zij ook buiten het bereik van het Gronings Protocol, omdat deze regeling gaat over de 

levensbeëindiging van pasgeborenen. Voor één tot 11 jarigen is er op het moment niets geregeld om 

ook in aanmerking te kunnen komen voor levensbeëindiging. 

 

Is er dan helemaal niks mogelijk? Jawel, vindt ook het KNMG.34 Artsen die bij minderjarigen onder de 

12 jaar de beslissing nemen om door een actieve interventie het leven van hun patiënt te beëindigen 

kunnen een beroep doen op artikel 40 WvSr, namelijk noodweer. Artsen kunnen een beroep doen op 

een “conflict van plichten” en kunnen van strafvervolging worden vrijgesteld. De voorwaarden 

waaraan een arts dan dient te voldoen zijn gelijk aan die van het Schoonheim-arrest35, waarin de Hoge 

Raad heeft bepaald wanneer er een beroep op noodweer gedaan kan worden inzake 

levensbeëindiging. Theoretisch gezien is er voor artsen dus de mogelijkheid om in te gaan op de wens 

van een jonge patiënt of diens ouders wanneer zij menen dat levensbeëindiging het beste is voor het 

kind. Voor de arts ontbreekt hier echter de rechtszekerheid die de WTL en het Gronings Protocol tot 

op zekere hoogte wel bieden. Bij het Gronings Protocol wordt de zaak ook nog steeds behandeld door 

de beoordelingscommissie en het OM en bij het WTL is er de regionale toetsingscommissie die het 

handelen van de arts beoordeelt. Bij deze leeftijdsgroep zal de arts te allen tijde het strafbare feit 

moord plegen en zal het ter beoordeling aan het OM worden voorgelegd.  

 

2.4 Levensbeëindiging op verzoek vs. levensbeëindiging zonder verzoek  

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven is er een groep minderjarigen waarvoor op het moment 

wettelijk gezien niets geregeld is. De WTL heeft als ondergrens een leeftijd van 12 jaar en het Gronings 

Protocol is toepasbaar op pasgeborenen. Het verschil tussen deze twee regelingen zit in de 

wilsbekwaamheid van de patiënt. Patiënten die op grond van de WTL een verzoek tot euthanasie 

kunnen doen worden geacht wilsbekwaam te zijn. Bij het Gronings Protocol gaat het om 

pasgeborenen die hun wil nog niet hebben kunnen vormen en waarbij (het lijden van) de ouders een 

grote rol spelen bij het nemen van een beslissing omtrent het levenseinde.36 De kinderen in de 

leeftijdsgroep tussen de pasgeborenen en twaalf jaar zitten hier tussenin. Van de meeste kinderen zal 

gezegd worden dat het gaat om levensbeëindiging zonder verzoek en bij een aantal zal er wel sprake 

                                                           
34 Interview KNMG 14 april 2014  
35 HR 27 november 1984, NJ 1985, 106 (euthanasie I) 
36 KNMG 2013  
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zijn van levensbeëindiging op verzoek. Een eenduidige oplossing voor deze groep minderjarigen zal 

hierdoor ook problematisch worden.  

 

2.5 Conclusie 

Euthanasie is in Nederland voor de meeste mensen goed geregeld en wordt breed maatschappelijk 

gedragen. Maar voor kinderen onder de 12 jaar is euthanasie niet vanzelfsprekend en zijn de 

mogelijkheden zeer beperkt. De WTL legt de zorgvuldigheidseisen vast voor individuen boven de 12 

jaar en het Gronings Protocol is een protocol voor pasgeboren baby’s. Kinderen onder de 12 jaar en 

hun ouders staan wettelijk gezien met lege handen.  
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3. Grondslagen en Europeesrechtelijke bepalingen  
3.1 Inleiding  

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie en is lidstaat bij een groot aantal internationale 

verdragen. Hierdoor moet Nederland rekening houden met wat in die verdragen staat. Op grond van 

artikel 93 GW hebben deze verdragen een verbindende kracht indien zij ‘naar haar inhoud een ieder 

kunnen verbinden’. In het “Van Gend en Loos”-arrest is bepaald dat verdragen rechtstreekse werking 

hebben indien de verdragstekst duidelijk en onvoorwaardelijk is.37 

 

Met betrekking tot euthanasie zijn er een aantal verdragen en bepalingen waarmee we in Nederland 

rekening mee moeten houden. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de grondslagen van het 

euthanasierecht evenals de diverse Europeesrechtelijke bepalingen. De bepalingen die betrekking 

hebben op minderjarigen zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken.  

 

3.2 Menselijke waardigheid  

De opvatting dat respect voor menselijke waardigheid het fundamentele principe is maakt steeds 

meer furore in het (internationale) gezondheidsrecht. Buijsen is zelfs de mening toegedaan dat het 

zelfbeschikkingsrecht onderdeel is van de menselijke waardigheid en dat het zelfbeschikkingsrecht zelf 

geen fundamenteel rechtsbeginsel is.38 “Mensen zouden dus grondrechten hebben omdat zij 

waardigheid hebben”39. De “human dignity” wordt genoemd in de preambules van de diverse 

internationale verdragen. Den Hartogh is echter van mening dat de menselijke waardigheid niet de 

algemene grondslag van de mensenrechten is.40 Waardigheid heeft betrekking op respect en een 

respectvolle behandeling en als individu maak je daar aanspraak op. Het erkennen en honoreren van 

je rechten is een manier om dat respect te tonen. Mensenrechten zijn rechten die hieronder worden 

ingedeeld.41 Hij is aan de andere kant ook van mening dat indien er een conflict is tussen de 

menselijke waardigheid en de plicht om rechten te respecteren de eerste zal moeten prevaleren. “De 

bescherming van de menselijke waardigheid is dan altijd een goede reden om de uitoefening van 

mensenrechten te beperken”.42   

 

Wat is echter de waarde van waardigheid in de euthanasiepraktijk en wat is de rol die barmhartigheid 

hierin speelt? Naar mijn mening kan er bij de menselijke waardigheid in verband met euthanasie twee 

                                                           
37 HvJ, 5 februari 1963 (zaak 26/62) 
38 Buijsen 2010, 12-17 
39 Hartogh 2014, p. 39 
40 Hartogh 2014, p. 39 
41 Hartogh 2014, p. 41 
42 Hartogh 2014, p. 46 
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kanten op worden geredeneerd. De waardigheid van het leven met daartegenover de waardigheid van 

het individu. Bij de waardigheid van het leven zullen religieuze opvattingen een grotere rol spelen 

waarbij bij de waardigheid van de individu en euthanasie meer de barmhartigheid een rol speelt. De 

individu in zijn waarde laten zal voor velen het vermijden van een mensonwaardig leven betekenen en 

dus het mededogen van een arts om een einde te maken aan het lijden. Dit houdt ook in dat een arts 

zich in de euthanasie moet kunnen vinden en vanuit zijn eigen beweegredenen de euthanasie wel of 

niet zal uitvoeren. De verplichting van een arts om euthanasie uit te voeren zal mijns inziens strijdig 

zijn met de menselijke waardigheid van de arts. Het zijn uiteindelijk ook de artsen die invulling moeten 

geven aan de term ondraaglijk en uitzichtloos lijden.  

 

Ook in het Schoonheim-arrest heeft de Hoge Raad kort stilgestaan bij de menselijke waardigheid. Het 

kan bijdragen aan de overtuiging van de arts dat er sprake is van een conflict van plichten als de 

patiënt niet langer het vooruitzicht heeft dat hij binnen een korte termijn op een menswaardige 

manier zal komen te sterven.43  

 

3.3 Zelfbeschikking  

Het zelfbeschikkingsrecht is in de ogen van Leenen een van de beginselen van het gezondheidsrecht. 

Hij is van mening dat de WGBO ten dele een concretisering is van het beginsel van het 

zelfbeschikkingsrecht.44 45 “Het zelfbeschikkingsrecht is bij vraagstukken van gezondheidsrecht altijd 

duidelijk aanwezig.” 46 De zelfbeschikking binnen euthanasie is voor mij te vinden in de woorden op 

verzoek. Het is de patiënt die een verzoek tot euthanasie doet en dit recht komt niemand anders toe. 

Ook de arts heeft hierin geen doorslaggevende stem. Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt geeft 

hem de mogelijkheid om tot de beslissing te komen. De rechtvaardiging om in te gaan op een verzoek 

tot levensbeëindiging wordt door artsen meestal gevonden in het recht op menswaardig sterven en 

niet in een zelfstandig recht op zelfbeschikking.47 “De zelfbeschikking is er op gericht het individu de 

vrijheid te geven en zelf te bepalen hoe hij zijn leven invult”.48 Hierdoor gaan menselijke waardigheid 

en zelfbeschikking hand in hand wanneer het om euthanasie gaat. De WTL is niet zozeer gebaseerd op 

het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, maar op het belang om als patiënt te ontkomen aan 

                                                           
43 HR 27 november 1984, NJ 1985, 106 (euthanasie I) 
44 Leenen 2011, p. 39 
45 Gevers 2007, p. 289 
46 Hermans & Buijsen 2010, p. 410 
47 Hermans & Buijsen 2010, p. 410 
48 IJzermans 2011, p 6-7 
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ondraaglijk lijden.49 Bij het beginsel van zelfbeschikking kan onder meer worden gedacht aan: 1) het 

recht op leven50, 2) het recht op informatie51 en 3) het recht op lichamelijke integriteit.52  

 

In de zaak Plesó tegen Hongarije heeft het EHRM het voor het eerst expliciet over het recht op 

zelfbeschikking waar het gaat om een zelfbeschikking als afweerrecht. Er vindt de laatste jaren steeds 

meer een verschuiving plaats richting het zelfbeschikkingsrecht “in relatie tot zelfontplooiing en de 

keuzevrijheid van de burger en de patiënt” en niet louter de functie van afweerrecht.53 In de 

Thematische Wetsevaluatie in de zorg54 wordt gezegd: “leidend is het beginsel van zelfbeschikking, 

altijd in samenhang met menselijke waardigheid, goede zorg en beschermwaardigheid van het leven”. 

Hieruit blijkt dat het begrip zelfbeschikking inmiddels ook een basis heeft gevonden in de politiek. 

Volgens het EHRM is het zelfbeschikkingsrecht een steeds duidelijker element geworden van het recht 

op een privéleven (artikel 8 EVRM)55 en zijn er aanwijzingen te vinden die zeggen dat “persoonlijke 

autonomie aan de interpretatie van alle EVRM-rechten ten grondslag ligt”.56 

 

3.4 Euthanasie en het EVRM 

3.4.1 Artikel 2 EVRM 

Artikel 2 EVRM is een van de artikelen die gezien worden als een ieder verbindende verdragsbepaling 

waardoor deze doorwerking heeft in de Nederlandse rechtspraktijk. Het recht op leven kan worden 

beschouwd als een van de meest fundamentele grondrechten en staat derhalve hoog in de 

hiërarchie.57 Artikel 2 EVRM legt de staat de verplichting op om het recht op leven te beschermen. 

Hieronder valt onder andere het verbod om iemand (opzettelijk) van zijn leven te beroven.58 Het is 

echter de vraag of het toestaan van euthanasie in strijd is met de bepaling uit dit artikel. Uit de 

uitspraak van Pretty vs UK kan worden afgeleid dat artikel 2 EVRM niet mede omvat een 

(zelfbeschikkings)recht op levensbeëindiging maar het Hof heeft in deze zaak geen uitspraak gedaan of 

eventuele wetgeving die euthanasie wel mogelijk maakt strijdig is met dit artikel.59 60 De Nederlandse 

regering heeft tijdens de parlementaire behandeling van de WTL gezegd dat “artikel 2 EVRM zich niet 

                                                           
49 Hartogh 2014, p. 74 
50 Art 2 EVRM 
51 Art 2 lid 1 sub b & sub c WTL en art 7:448 BW 
52 Art 11 GW en art 8 EVRM  
53 Legemaate 2014, p. - 93. 
54 Hendriks e.a. 2013,  
55 Hartogh 2014, p. 51 
56 Forder, A. J. Th Woltjer & N. R. Koffeman 2013,   
57 Hendriks 2009, p. 41 
58 Blauwhoff 2012, p. 1  
59 EHRM 29 april 2002, appl.nr.2346/02 (Pretty v. United Kingdom) 
60 Buijsen 2002, p. 69-72. 
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verzet tegen een door betrokkenen zelf uitdrukkelijk gewenste levensbeëindiging, mits aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan”. Door invoering van de WTL kan de bescherming van het leven beter 

gegarandeerd worden.61 Volgens Blauwhoff kan er vanuit worden gegaan dat de WTL met de 

verdragsbepaling verenigbaar kan zijn.62 Binnen Europa is er weinig consensus over levensbeëindiging 

op verzoek of hulp bij zelfdoding. Er is sprake is van een conflict tussen een recht (op leven) en de 

vrijheid van zelfbeschikking. Binnen dit domein is er sprake van een wijde “margin of appreciation”, 

waarbij nationale overheden veel vrijheid hebben hun eigen wetgeving te bepalen.63 Voor de 

Nederlandse euthanasiepraktijk is het verdedigbaar dat er op de plicht van bescherming van het leven, 

in uitzonderlijke gevallen, inbreuk gemaakt kan worden en dat de plicht om ondraaglijk lijden te 

voorkomen of te verminderen dient te prevaleren. Wil een regeling aanvaardbaar zijn op grond van 

deze gedachte dan dient er de zekerheid te zijn dat alle gevallen op een gedegen manier onderzocht 

worden en dat dergelijke gevallen niet in zijn geheel aan de strafrechtelijke bescherming van het leven 

onttrokken dienen te worden.64 

  

3.4.2 Artikel 3 EVRM  

Het recht om zelf het moment van het overlijden te kiezen is in relatie gebracht met de menselijke 

waardigheid. In het licht van de opvatting dat euthanasie een einde maakt het ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden kan worden gezegd dat het niet mogelijk zijn van euthanasie in strijd is met artikel 3 

EVRM. Dit artikel bepaalt dat “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen”.65 Als euthanasie de enige oplossing is om een einde 

te maken aan het lijden dan zou het niet mogelijk zijn van een legaal verzoek tot euthanasie inderdaad 

in strijd kunnen zijn met het verbod op een onmenselijke behandeling. Een verdragsstaat zou in dat 

geval verplicht moeten worden om euthanasie toe te staan. Dit is echter alleen het geval indien het 

lijden niet op een andere manier verzacht kan worden.66 In Nederland zijn er een aantal richtlijnen die 

voorzien in palliatieve zorg, ook voor minderjarigen, waardoor een beroep op schending artikel 3 

EVRM mijns inziens geen stand zal houden bij het Hof.  

 

3.4.3 Artikel 8 EVRM 

Naast de artikelen 2 en 4 is ook artikel 8 belangrijk in de discussie rondom euthanasie. Dit artikel 

beschermt onder andere de persoonlijke levenssfeer, de individuele en relationele vrijheid en de 

                                                           
61 MvT WTL 
62 Grunderbeeck 2010, p. 67-71  
63 Diaconescu 2012, p. 481 
64 Vathorst e.a. 2013, p. 39 
65 Diaconescu 2012, p. 481 
66 Nys 2003, p. 51-52 
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menselijke waardigheid. “Het recht op respect voor privéleven ex artikel 8 EVRM omvat een recht op 

bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het individu. Dit onderdeel van artikel 8 

EVRM is de Lex generalis van artikel 3 EVRM”. Alhoewel het Hof nog geen uitputtende definitie heeft 

gegeven van het begrip “privéleven” in de zin van artikel 8, zijn er in de afgelopen jaren door het Hof 

wel steeds meer belangen onder dit begrip geschaard. Zo vallen “de fysieke en psychologische 

integriteit van een persoon, inclusief verschillende aspecten van de fysieke, sociale en etnische 

identiteit” en ook het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie binnen het bereik van 

artikel 8. De menselijke waardigheid kan worden gezien als de essentie van dit artikel.67 

Het Hof overwoog in de zaak Pretty reeds dat persoonlijke autonomie een belangrijk principe is bij de 

interpretatie van de rechten en duidde persoonlijke autonomie aan als “het vermogen om het leven in 

te delen naar eigen invulling”. Zoals reeds hierboven aangegeven had het Hof echter bepaald dat aan 

artikel 2 geen recht om te sterven kan worden ontleent. Daarentegen overwoog het Hof ook dat het 

binnen artikel 8 valt om een levensverlengende behandeling te weigeren. Hierbij speelt ook het begrip 

“kwaliteit van leven” een rol. In ditzelfde arrest overwoog het Hof echter ook dat de rechten onder 

artikel 8 niet absoluut zijn en dat een inbreuk gerechtvaardigd kan worden ten aanzien van kwetsbare 

personen in de samenleving.68 

 

Een en ander wordt nog nadrukkelijker ondersteund in het arrest van Haas tegen Zwitserland. Hierin 

bepaalt het Hof dat men op grond van artikel 8 “het recht toekomt om zelf te bepalen op welke 

manier en op welk moment zijn leven een einde dient te vinden, mits het individu die beslissing vanuit 

een volledig vrije wilsbeschikking kan nemen”.69 Echter het Hof doet hier geen duidelijke uitspraak of 

dit ook betekent dat aan een staat de positieve verplichting kan worden opgelegd om 

levensbeëindiging ook daadwerkelijk mogelijk te maken.70 In het licht van de uitspraken met 

betrekking tot artikel 2 EVRM ben ik van mening dat de staten hier een beroep kunnen doen op hun 

ruime margin of appreciation en dus zelf de ruimte hebben om wetgeving ten aanzien van 

levensbeëindiging vast te stellen. Deze vrijheid zal echter impliciet ook betekenen dat wetgeving die 

levensbeëindiging wel toestaat verenigbaar is met de bepalingen van het verdrag. 

Tevens heeft het Hof in de zaak Koch tegen Duitsland bepaald dat onder bepaalde omstandigheden de 

echtgenoot van een persoon die uitzichtloos lijdt een zelfstandig procesrecht kan ontlenen aan artikel 

                                                           
67 Forder, A. J. Th Woltjer & N. R. Koffeman 2013,  
68 EHRM 29 april 2002, appl.nr.2346/02 (Pretty v. United Kingdom). 
69 EHRM 13 januari 2004, nr. 36983/97, (Haas t. Nederland) NJ 2005, 113 (m.nt. De Boer), EHRC 2004/16 (m.nt. 
Brems), LJN AO5422. 
70 Forder, A. J. Th Woltjer & N. R. Koffeman 2013,  
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8. In deze zaak werd echter geen inbreuk op artikel 8 vastgesteld omdat het de vordering van de 

overleden vrouw betrof en de rechten onder artikel 8 niet overdraagbaar zijn.71 

 

3.5 Conclusie 

Tot op heden is er nog weinig (Europese) rechtspraak ten aanzien van levensbeëindiging. Wel kan uit 

de huidige rechtspraak worden afgeleid dat er geen recht om te sterven aan kan worden ontleent 

maar dat het thema van levensbeëindiging wel binnen de scope van artikel 8 EVRM valt. Bij dit artikel 

wordt in het bijzonder belang gehecht aan de beginselen zoals deze aan het begin van het hoofdstuk 

zijn beschreven, namelijk menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht (persoonlijke 

autonomie). Het “recht” om een verzoek tot levensbeëindiging zal dus meer gevonden moeten 

worden in deze beginselen en niet zozeer in de Europese rechtspraak.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
71 EHRM 19 juli 2012, nr. 497/09, (Koch t. Duitsland) «EHRC» 2012/220, «GJ» 2012/147 (m.nt. Dorscheidt), NJB 
2012, 2102, LJN BY1429. 
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4. Minderjarigen in de gezondheidszorg 
4.1 Inleiding 

In de Nederlandse wet staan dat: “Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet 

hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of 

met toepassing van artikel 2:253ha BW meerderjarig zijn verklaard”.72 In dit hoofdstuk zal er gekeken 

worden naar de positie van minderjarigen in het gezondheidsrecht. De positie van minderjarigen in de 

WGBO zal worden besproken, maar er zal ook gekeken worden naar de status van minderjarige in het 

Europees recht. Tevens zal er aandacht worden besteed aan het Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind (IVRK) van de Verenigde Naties.  

 

4.2 Minderjarigen en de WGBO 

“Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, 

bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt”.73 In de WGBO is 

een wettelijke bepaling te vinden die van de leeftijdsgrens van achttien jaren afwijkt. Volgens artikel 

7:447 BW is ‘een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt bekwaam tot het aangaan 

van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van 

rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden’. Uit de woorden van dit 

artikel kan worden opgemaakt dat wanneer de leeftijd van 16 jaren nog niet is bereikt, men niet 

bekwaam is tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst. Dit betekent ook dat binnen de 

WGBO de bekwaamheidsgrens wordt verlaagd naar 16 jaar. Het niet zelfstandig kunnen aangaan van 

een behandelovereenkomst is in beginsel gebaseerd op de wilsonbekwaamheid van de individu. 

Wilsonbekwaamheid kan worden gezien als het ‘niet in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn 

belangen ter zake’74, waarbij er wordt beredeneerd dat de minderjarige nog niet beschikt over het 

vermogen zijn eigen wil te vormen.  

 

Wanneer een minderjarige die de leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 heeft bereikt een 

behandelingsovereenkomst wil aangaan dan zal er toestemming van zijn ouders nodig zijn. 

Uitzondering hierop is echter als het gaat om een routinematige ingreep. In dat geval wordt er in de 

meeste gevallen op grond van artikel 1:234 lid 3 van uit gegaan dat impliciet toestemming is 

gegeven.75 Tevens kan er een behandelingsovereenkomst worden aangegaan zonder toestemming 

                                                           
72 Art 1:233 BW 
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74 Legemaate 1994, p. 118. 
75 Doek 1986, p. 7 
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van de ouders indien de minderjarige weloverwogen de behandeling blijft verzoeken of de verrichting 

noodzakelijk is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.76 77 

 

Bij minderjarigen die de leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt wordt de behandelingsovereenkomst 

gesloten door de ouders. Dit neemt echter niet weg dat het kind wel contractpartij bij de 

behandelingsovereenkomst wordt. Naast het aangaan van de behandelingsovereenkomst worden 

door de schakelbepaling van artikel 7:465 lid 1 BW ook de andere rechten die voorvloeien uit de 

WGBO aan de ouders toegekend. Ook hier zijn de uitzonderingen van artikel 7:450 lid 2 BW van 

toepassing. Wanneer de ouders niet instemmen met een behandeling maar deze medisch gezien wel 

noodzakelijk is, dan is er de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een 

kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken.78  

 

4.3 Status minderjarigen ten aanzien van euthanasie  

Tijdens mijn gesprek met de KNMG werd benadrukt dat bij het opstellen van de WTL aan de 

leeftijdsgrenzen van de WGBO is vastgehouden. Ten aanzien van de rol van de ouders komt dit 

grotendeels overeen. Uitzondering is echter dat volgens de WTL bij 16- en 17 jarigen de ouders 

betrokken moeten worden bij het proces, waar de ouders voor deze groep geen rol spelen op grond 

van de WGBO. Het verschil met de WGBO zit hem voornamelijk in de leeftijdsgroep van kinderen die 

de 12 jaar nog niet hebben bereikt. Volgens de WGBO zijn de ouders bevoegd om namens hun kind 

een behandelingsovereenkomst aan te gaan. Bij euthanasie ligt dit echter anders. Leenen e.c. zijn van 

mening dat vraagstukken rondom leven en dood van het kind niet tot het ouderlijk gezag behoren.79 

Het rapport van de Staatscommissie Euthanasie sluit hierop aan. Bij euthanasie is er sprake van 

levensbeëindiging op verzoek, dat wil zeggen dat de patiënt het verzoek doet. Ouders kunnen deze rol 

niet van hun kind overnemen en toestemming geven voor levensbeëindigend handelen ten aanzien 

van hun kind. De commissie stelt tevens in zijn rapport dat “zoals uit de praktijk blijkt, kan uit het feit 

dat een kind nog niet de meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt en derhalve niet handelingsbekwaam 

is, niet zonder meer worden afgeleid dat bij hem ook feitelijk inzicht ontbreekt omtrent de belangen, 

die in het concrete geval in het geding zijn, en in de draagwijdte van een eventueel te nemen 

besluit.”80  

 

                                                           
76 Leenen 2011, p 167-170 
77 Artikel 7:450 lid 2 BW 
78 Leenen 2011, P. 168-170 
79 Leenen 2011,  p. 168 
80 Jeukens & Staatscommissie Euthanasie 1985,  
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Hiermee koppelen ze de wilsbekwaamheid los van de leeftijdgrenzen zoals die in de WTL genoemd zijn 

en wordt er vanuit gegaan dat sommige minderjarigen die de leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt 

wel degelijk in staat zijn om beslissingen ten aanzien van hun gezondheid, en ook hun dood, te 

nemen.81  

 

Een andere situatie is er als het gaat om kinderen van wie er gezegd kan worden dat zij nog niet over 

de wil beschikken een mening te vormen over hun gezondheid en hun dood. In dat geval zal er, indien 

er sprake is van een actieve interventie van een arts die de dood doet intreden, sprake zijn van 

levensbeëindiging zonder verzoek. 82 Met deze groep ga je meer richting het Gronings Protocol en wijk 

je derhalve ook meer af van de WTL. De ouders zullen hier ook een andere rol spelen dan bij 

minderjarigen die wel wilsbekwaam worden geacht. Bij deze groep valt er onder andere te denken aan 

een kind van vijf met kanker waarbij vaststaat dat het binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden. 

Bij deze kinderen zal het vraagstuk aanzienlijk lastiger zijn dat wanneer hetzelfde kind 11 is en zelf 

aangeeft het leven niet meer te zien zitten.  

 

4.4 Mensenrechten en minderjarigen  

Bij actieve levensbeëindiging bij wilsbekwame personen is er tot op zekere hoogte een rechtvaardiging 

te vinden in het zelfbeschikkingsbeginsel. Deze rechtvaardigingsgrond zal echter ontbreken indien het 

gaat om personen die wilsonbekwaam zijn.83 Vanaf het moment dat een individu geboren wordt zijn 

mensenrechten van toepassing. Niet alleen de rechten die binnen de verdragen te vinden zijn maar 

ook de beginselen van waardigheid en zelfbeschikking. Dit betekent dat deze ook van toepassing zijn 

op minderjarigen. Leenen is van mening dat ouders hun kinderen moeten begeleiden naar 

zelfbeschikking en dat het toekennen van dit recht aan de ouders niet het doel is van het ouderlijk 

gezag. Wanneer er sprake is van een beperking van dit recht zal dat vanuit de minderjarige moeten 

worden gemotiveerd waarbij het belang van de minderjarige centraal staat.84  

In het vorige hoofdstuk is de menselijke waardigheid besproken waarvan is gezegd dat een individu 

hierover beschikt vanaf het moment dat het geboren is. Dit betekent dat dit beginsel in gelijke mate 

als bij volwassenen ook een belangrijke rol speelt ten aanzien van levensbeëindiging bij minderjarigen. 

Waarom zou euthanasie bij meerderjarigen wel gemotiveerd kunnen worden op grond van deze 

beginselen maar niet bij minderjarigen? 

 

                                                           
81 Jeukens & Staatscommissie Euthanasie 1985, p. 89-90 
82 Blaas 1998, p.10  
83 Hermans & M. A. J. M. Buijsen 2010, p. 409 
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De maatschappij verandert continu en kinderen worden op steeds jongere leeftijd mondig. Alles is te 

vinden op Internet, een platvorm waar alle informatie te vinden is wat invloed heeft op de 

ontwikkeling van kinderen. Ook in het gezondheidsrecht is er ten aanzien van minderjarigen een 

aantal ontwikkelingen gaande. Deze zijn te vinden op het terrein van de toestemming, de 

informatievoorziening maar ook het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.85 De 

rechten van kinderen zijn inmiddels verder uitgewerkt in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 

dat door de Verenigde Naties is opgesteld, en een Europees Handvest voor de rechten van het kind 

dat door het Europees Parlement is aangenomen. 86 

 

Zo is er in artikel 6 van het IVRK een aan artikel 2 EVRM gelijk recht opgenomen, waarin wordt bepaald 

dat “ieder kind een inherent recht op leven” heeft. Artikel 24 IVRK geeft, ten aanzien van 

gezondheidszorg, een uitwerking van artikel 6 waarbij de essentie is dat “geen enkel kind zijn of haar 

recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden”. Lid 2 van dit artikel 

in combinatie met artikel 2 IVRK benadrukt daarbij dat alle kinderen recht hebben op deze 

voorzieningen zonder daarbij onderscheid te maken.87 Het IVRK heeft echter ook een aantal 

participatierechten toegekend aan minderjarigen. Het belangrijkste recht hierbij is te vinden in artikel 

12 dat erkent dat “het kind dat in staat is zijn of haar mening te vormen, het recht heeft die mening 

vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind 

passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid”. Dit betekent 

dat indien er van een minderjarige gezegd kan worden dat het over voldoende maturiteit beschikt, hij 

of zij op een adequate manier moet worden geïnformeerd en bij het proces moet worden betrokken. 

Nederland heeft hiervoor de leeftijdsgrens van 12 jaar vastgesteld. Op grond van het IVRK worden 

deze leeftijdsgrenzen echter verworpen wanneer het gaat om de participatie van minderjarigen bij het 

nemen van beslissingen.88 Het zal in de praktijk echter vaak lastig zijn om objectief vast te stellen 

wanneer iemand daadwerkelijk een bepaalde maturiteit heeft.  

 

Een artikel dat in de literatuur niet nadrukkelijk naar voren komt inzake het domein van het 

gezondheidsrecht maar naar mijn mening wel de hoeksteen is van het verdrag, is artikel 3 IVRK. In dit 

artikel wordt namelijk beschreven dat “de belangen van het kind de eerste overweging vormen”. 

Vooral in de discussie rondom levensbeëindiging moet het belang van het kind centraal staan. De 

mening van de arts en de ouders moet gericht zijn op het welzijn van het kind. Hierin zullen ook de 

                                                           
85 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 2004, p. 9  
86 Leenen 2011, p. 167 
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artikelen uit andere verdragen, en voornamelijk het EVRM, ook van belang zijn. Wanneer we naar het 

in het vorige hoofdstuk beschreven artikel 3 EVRM kijken zal dit elkaar kunnen versterken. Een 

inhumane behandeling zal dikwijls niet in het belang van een kind zijn en het niet legaal toestaan van 

levensbeëindiging kan wellicht gezien worden als een inbreuk op deze rechten. Een dergelijke bepaling 

is eveneens te vinden in artikel 37a van het IVRK.  

 

In het licht van artikel 3 EVRM biedt de Richtlijn Palliatieve zorg bij kinderen de rechtvaardiging van 

het niet toestaan van levensbeëindiging zonder verzoek. Euthanasie of levensbeëindiging zonder 

verzoek is niet het enige middel waardoor onmenselijke of vernederende behandeling kan worden 

voorkomen.89 Dit komt er dus op neer dat het niet hebben van een regeling met betrekking tot 

levensbeëindiging bij minderjarigen niet automatisch strijdig is met artikel 3 EVRM.  

 

Als laatste wil ik nog kijken naar het verbod op discriminatie.90 In hoeverre kunnen de leeftijdsgrenzen 

in Nederland worden verdedigd als er gekeken wordt naar het verbod op discriminatie. Dit betekent 

dat het opleggen van beperkingen niet discriminerend mag zijn. Alhoewel in de rechtspraak91 geen 

recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt erkend in artikel 2 EVRM hebben de leeftijdsgrenzen 

mijns inziens een discriminerende werking ten aanzien van jong minderjarigen. Zij hebben legaal 

gezien niet dezelfde mogelijkheden als minderjarigen vanaf 12 jaar en als meerderjarigen en zij 

hebben niet de wettelijke mogelijkheid om uit hun lijden te worden verlost. Dit werkt ook zo aan de 

kant van de arts. Indien een arts het leven van een pasgeborenen beëindigt of ingaat op een verzoek 

tot euthanasie op grond van de WTL en hij daarbij de zorgvuldigheidseisen in acht neemt zal er geen 

sprake zijn van moord. Indien diezelfde arts precies dezelfde handelingen verricht bij een kind van 

tussen de één en 12 jaar is er wel ineens sprake van moord, ongeacht of de zorgvuldigheidseisen zijn 

nageleefd of niet.  

 

4.5 Conclusie  

Op grond van de rechtsbeginselen menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht en de 

mensenrechten kan ik concluderen dat minderjarigen onverkort gelijke rechten hebben als 

meerderjarigen. Menselijke waardigheid kent geen leeftijd en het vermogen om toepassing te geven 

aan het zelfbeschikkingsrecht wordt groter naarmate het kind ouder wordt. Daarnaast is er het IVKR 

dat de belangen van het kind beschermt en zijn de mensenrechten uit de verdragen ook van 

toepassing op minderjarigen, alhoewel dit niet heel expliciet naar voren komt. Op grond van dit 

                                                           
89 Nys 2003, p. 51 
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91 EHRM 29 april 2002, appl.nr.2346/02 (Pretty v. United Kingdom). 
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hoofdstuk, in combinatie met hoofdstuk 3, kan ik concluderen dat minderjarigen of hun ouders 

wellicht geen levensbeëindiging kunnen afdwingen bij de Nederlandse staat anderzijds zal het hebben 

van een regeling voor minderjarigen ook niet zo snel als strijdig worden bestempeld. De 

rechtvaardiging voor de mogelijkheid van levensbeëindiging bij minderjarigen zal echter voornamelijk 

moeten worden gezocht in de menselijke waardigheid in combinatie met artikel 3 EVRM en artikel 37a 

IVRK, namelijk de bescherming tegen mensonterende behandeling.  

 

 

 

  



27 
 

5. Rechtsvergelijking met België 
5.1 Inleiding 

13 februari 2014: “Parlement België akkoord met euthanasiewet voor minderjarigen”92. 12 jaar na de 

invoering van de Euthanasiewet in België is het mogelijk om in dat land als wilsbekwame minderjarige 

om euthanasie te vragen. In dit hoofdstuk zal ik de wetsaanpassing bespreken en zal ik kijken wat 

hiervan de gevolgen zijn voor minderjarigen. Aan de hand van een aantal artikelen zal ik ook de kritiek 

op de wetgeving (en met name het wetgevingsproces) belichten. Tevens zal ik kijken naar wat voor 

invloed de nieuwe wet kan hebben op Nederland en in hoeverre deze wetaanpassing een rol zal 

spelen ten aanzien van de minderjarigen onder de 12 jaar.  

 

5.2 Inhoudelijke aanpassing van de wet  

Op 3 juli 2013 is er een wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende euthanasie ingediend. De 

originele wet dateert van 28 mei 2002 en beschermt een arts tegen strafrechtelijke sancties indien hij 

euthanasie toepast.93 Ook in België kan een arts niet zomaar op een verzoek tot euthanasie ingaan. 

Waar in Nederland door rechtspraak reeds een gedetailleerde normstelling is ontwikkeld bevat de 

Belgische wet een uitgebreidere formulering van de materiële en procedurele (zorgvuldigheids)eisen. 

Tot voor kort kon in België een verzoek tot euthanasie alleen worden gehonoreerd indien het verzoek 

gedaan werd door een wilsbekwame meerderjarige, wat men in België vanaf de leeftijd van 18 jaar is. 

In tegenstelling tot Nederland was er in de Belgische wetgeving geen mogelijkheid voorzien voor 

minderjarigen vanaf 12 jaar.94 Echter in de Belgische wet is wel bepaald dat ook het verzoek van een 

ontvoogde minderjarige kan worden gehonoreerd.  

 

Met de recente wetsaanpassing is hier echter verandering in gekomen. De reeds bestaande wetgeving 

is uitgebreid en vanaf februari 2014 kunnen ook minderjarigen waarvan is vastgesteld dat zij 

wilsbekwaam zijn en ondraaglijk en uitzichtloos lijden een verzoek doen.95 Ik verwijs kortheidshalve 

naar bijlage 1 voor de volledige wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002. In essentie houdt de 

wijziging in dat ook een verzoek van een niet-ontvoogde minderjarige gehonoreerd kan worden. 

Hierbij gelden de (zorgvuldigheids)eisen onverkort. Artikel 3 paragraaf 2 bevat de bepaling die erop 

toeziet dat een kinder- en jeugdpsychiater de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige patiënt zal 

beoordelen en dat de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige betrokken en adequaat 

geïnformeerd worden over het proces. Zij zullen tevens hun akkoord moeten geven betreffende het 

                                                           
92 NRC 18 februari 2014 
93 Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor 
minderjarigen mogelijk te maken  
94 Deliens & van der Wal 2013, p. 169. 
95 Vandaag.be  
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verzoek tot euthanasie. De toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers/ouders moet, evenals 

het verzoek van de minderjarige, op schrift zijn gesteld.96 In België is er voor gekozen om het criterium 

van oordeelsbekwaamheid (in Nederland zal men zeggen wilsbekwaamheid) te hanteren. Hiermee 

wordt het meerderjarigheidsvereiste losgelaten en zal er per individueel geval gekeken worden of de 

minderjarige daadwerkelijk zelf in staat is over zijn eigen leven te beschikken. Kinderarts Joris Verlooy 

is van mening dat de bespreekbaarheid van euthanasie in het openbaar door de aanpassing van de 

wet vergroot zal worden. “Nu vindt er ook euthanasie plaats bij minderjarigen, maar er kan niet 

openlijk over gepraat worden”.97  

 

5.3 Gevolgen aanpassingen voor minderjarigen  

Het belangrijkste punt van de aanpassing is dat euthanasie ook mogelijk is voor minderjarigen. Er is 

hiervoor, in tegenstelling met Nederland, geen enkele leeftijdsgrens meer gehanteerd. Het loslaten 

van de leeftijdsgrenzen betekent echter niet dat euthanasie nu ook altijd bereikbaar is voor alle 

minderjarigen. Waar in Nederland bij de groep minderjarigen in de leeftijd 12-17 in beginsel hun 

wilsbekwaamheid wordt verondersteld, is dat in België niet aan de orde. Met aanpassing van de wet is 

de leeftijdsgrens komen te vervallen, echter minderjarigen moeten wel “bewijzen” dat zij aan een 

bepaalde norm voldoen. Er wordt per individueel geval gekeken naar wat de capaciteiten van de 

minderjarige zijn. Dit kan betekenen dat hierdoor ook bij 10- en 11 jarigen hun verzoek tot euthanasie 

gehonoreerd wordt en dat hen dus het recht toekomt om over hun eigen medische toestand te 

beslissen, maar ook dat iemand van 16, waarvan wordt geoordeeld dat bij hem deze capaciteiten 

ontbreken, dit recht niet toekomt. Dit criterium van “het oordeel des onderscheids” kent echter geen 

duidelijke afbakening. In praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om de beoordelingscapaciteit te 

bepalen. Artsen en medisch personeel baseren hun mening op de mate waarin de minderjarige in 

staat is de gegeven informatie te begrijpen, de mate waarin het de voor- en nadelen van de situatie 

kan afwegen en in hoeverre de minderjarige een realistisch beeld heeft van zijn 

gezondheidstoestand.98 In hoeverre gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiaters dit kunnen 

beoordelen zal de praktijk moeten uitwijzen maar het gaat in alle gevallen om subjectieve meningen. 

Simpelweg omdat er voor dit soort gevallen geen objectief vragenlijstje te maken is. Voor een 

beoordeling van de wilsbekwaamheid zullen er drempels vastgelegd moeten worden om voldoende 

competentie vast te kunnen stellen.99 Deze onduidelijkheid zal de rechtszekerheid ten aanzien van 

euthanasie niet doen toenemen. Daarnaast zijn er nog steeds de gevallen waarin de minderjarige 
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geacht wordt nog niet over de capaciteiten te beschikken. In deze gevallen zou het dan uiteindelijk 

gaan om levensbeëindiging zonder verzoek. Dit is overeenkomstig de gevallen die in Nederland buiten 

de WTL vallen. Voor deze groep minderjarigen is er, ook met de aanpassingen in de Belgische wet, nog 

steeds geen mogelijkheid et verzoek te honoreren.  

 

Op papier is euthanasie mogelijk voor alle minderjarigen maar in praktijk zal dit met de 

wetsaanpassing euthanasie slechts voor een kleine groep minderjarigen ook daadwerkelijk mogelijk 

zijn. Het zal hierbij waarschijnlijk gaan om minderjarigen vanaf een jaar of tien. Dit neemt niet weg dat 

er vanaf nu niet meer louter naar leeftijd gekeken zal worden maar dat er per kind gekeken zal 

worden hoe de situatie is. Tevens is er een team van het Universitair Ziekenhuis Brussel dat in 

samenwerking met neonatologen poogt een protocol, dat ongeveer gelijk is aan het Gronings 

Protocol, te laten goedkeuren door justitie.100 Indien het protocol in België zal worden goedgekeurd 

zal dit meer juridische mogelijkheden scheppen voor nog een deel van de minderjarigen. België heeft 

met de wetsaanpassing in ieder geval de deuren voor minderjarigen geopend.  

 

5.4 Kritiek op de wetsaanpassing 

Euthanasie in het algemeen is een ethisch beladen onderwerp. Nu de discussie in België zich heeft 

uitgebreid tot minderjarigen zijn er ook geluiden te horen van mensen die zich niet kunnen vinden in 

het wetsaanpassingen. Dit heeft met twee zaken te maken. Aan de ene kant zijn er groepen die zich 

niet kunnen vinden in euthanasie in zijn algemeen of in het bijzonder voor minderjarigen. Aan de 

andere kant zijn er ook geluiden waaruit blijkt dat het niet zozeer de wetsaanpassing zelf is maar de 

manier waarop die tot stand is gekomen. De Nederlandse Stichting Medische Ethiek is van mening dat 

de voorstellen haastig zijn te noemen. Gedurende het proces is er geen advies gevraagd aan de 

Commissie Volksgezondheid of aan de Raad van State. Daarnaast zouden ook extra hoorzittingen 

hebben ontbroken.101 Bij de Vlaamse Christendemocraten is er de vrees dat er onduidelijkheid 

ontstaat doordat de wetgeving ondeugdelijk tot stand is gekomen. Naar eigen zeggen staat dit los van 

hun standpunt over euthanasie bij minderjarigen, een standpunt dat van de wetsvoorstellen afwijkt. In 

het belang van de rechtszekerheid had er zorgvuldiger te werk moeten worden gegaan, zeker gezien 

het een ethische en maatschappelijk gevoelige discussie is. Een aantal Belgische artsen is van mening 

dat er niet overhaast een beslissing moet worden genomen en heeft verzocht om een “time-out”.102  

Zo ook het diensthoofd kinderneuro-oncologie van het Universitair Ziekenhuis van Leuven Stefaan van 

Gool, die een open brief lanceerde met daarin de vraag om het euthanasiedebat uit te stellen. Hij 
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wierp zich op als zegsman van 185 kinderartsen, die allen van mening waren dat de discussie meer 

uitgediept had moeten worden voordat er uiteindelijk een beslissing werd genomen. Begrippen als 

wilsbekwaamheid hadden eerst beter gedefinieerd moeten worden, iets waar geen objectief 

meetinstrument voor is. Het is echter niet zo dat hij ook tegen het voorstel in zijn geheel is, alleen zou 

er niet voldoende onderzoek zijn gedaan.103  

 

Wided Bouchrika van knack.be beschrijft in haar artikel104 een aantal meningen van journalisten die in 

het programma Terzake aan het woord waren geweest. Uit Australië kwamen de woorden 

“beangstigend” en “choquerend”, vond een journalist uit de Oekraïne dat “met de kwaliteit van de 

geneeskunde en palliatieve zorgen” een dergelijk wet niet nodig was en werd er door een fransman 

verbaasd gereageerd op “het gebrek aan protest tegen de wet”. In het bijzonder waren de reacties uit 

de Verenigde Staten heftig, waarbij de woorden euthanasie en het vermoorden van kinderen in één 

adem werden genoemd en waarbij het “ontbreken van een standaard voor de waarde van een leven” 

wordt vergelijken met zaken als Stalin en Rusland en de Holocaust.105 Open-VLD-voorzitster 

Gwendolyn Rutten zegt echter in een Tv-interview voor CNN: “We respecteren ieders mening, leggen 

niets op. Ik respecteer gelovigen en iedereen die geen gebruik wenst te maken van deze wet. Maar we 

moeten iedereen de keuze laten zelf die beslissing te nemen”.106 

 

Euthanasie is een ethisch onderwerp en dat zal ook altijd zo blijven. Dit brengt met zich mee dat 

mensen verschillende meningen zullen hebben ten aanzien van euthanasie in het algemeen en ook 

ten aanzien van euthanasie bij minderjarigen. De kritiek ten aanzien van de wetsaanpassing die vanuit 

België te horen is, komt voornamelijk uit de katholieke gemeenschap. Een gemeenschap die zich niet 

kan verenigen met euthanasie in het algemeen, zoals blijkt uit de bijdrages van Dr. Sc. T. Mortier.107 

 

5.5 Invloed op Nederlandse wetgeving  

In hoeverre zal de wetsaanpassing een rol (kunnen) gaan spelen bij de discussie rondom 

levensbeëindiging bij minderjarigen in Nederland? Zoals in dit hoofdstuk is beschreven zal de situatie 

in België veranderen ten aanzien van minderjarigen die geacht zijn oordeelsbekwaam te zijn. In de 

praktijk zal het gaan om kinderen vanaf 12 jaar, met een enkeling jonger. In Nederland is het 

euthanasierecht voor deze groep (vanaf 12 jaar) echter al geregeld in de WTL. Alleen die gevallen 

                                                           
103 Volkskrant 13 februari 2014 
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waarbij er sprake is van een kind dat jonger is dan 12 jaar en het kind wilsbekwaam kan worden 

geacht, zullen in België wel om euthanasie kunnen verzoeken, waar dat in Nederland niet kan.  

Echter de wetgeving in België biedt geen oplossing voor de gevallen waarbij het gaat om 

levensbeëindiging zonder verzoek. In Nederland gaat dit om alle minderjarigen die de leeftijd van 12 

jaar nog niet hebben bereikt en in België om kinderen waarvan door een kinder- of jeugdpsycholoog is 

vastgesteld dat ze niet wilsbekwaam zijn. De recente wetsaanpassing heeft echter wel tot gevolg 

gehad dat in Nederland de discussie is aangewakkerd. Hier zal in hoofdstuk 7 en 8 dieper worden 

ingegaan.  

 

5.6 Conclusie 

België heeft voor een grote groep minderjarigen de deur open gezet. Onder voorwaarden is 

euthanasie nu ook mogelijk voor minderjarigen, mits zij over voldoende capaciteiten beschikken om 

een goede afweging te kunnen maken. Het kinderrechtencomité in België is zeer blij dat er nu ook 

voor minderjarigen een regeling is, waar een aantal artsen en gelovigen vinden dat de wet te snel is 

behandeld of niet nodig is.  
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6. Regeling centrale deskundigencommissie   
6.1 Inleiding 

In 2007 is bij ministeriële regeling de Regeling centrale deskundigencommissie late 

zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: regeling) in werking 

getreden.108 De regeling ziet op levensbeëindiging bij pasgeboren en gaat dus over levensbeëindiging 

zonder verzoek, waarbij er naar andere punten gekeken dient te worden dan bij de WTL. Zowel de 

WTL als de regeling spelen een rol in de discussie rondom levensbeëindiging van minderjarigen die de 

leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt. In dit hoofdstuk zal ik de regeling en de evaluatie van de 

regeling door ZonMw bespreken. Daarnaast zal ik ook een verbinding leggen tussen deze regeling en 

de mogelijkheden voor de groep minderjarigen tussen de één en twaalf jaar oud.  

 

6.2 De regeling  

De discussie rondom levensbeëindiging bij pasgeboren is er niet een van de laatste jaren. Reeds in 

1992 heeft de NVK het rapport “Doen of laten?” gepubliceerd en ook de KNMG heeft van zich doen 

spreken met het in 1997 verschenen rapport “Medisch handelen rond het levenseinde bij 

wilsonbekwame patiënten”. Artikel 2 EVRM laat echter niet zo veel ruimte om een nationale 

wetgeving een regeling toe te staan die afbreuk doet aan het recht op leven. In tegenstelling tot 

landen als Duitsland en Engeland is er in Nederland toch een poging gedaan om tot een regeling voor 

straffeloze levensbeëindiging te komen, zonder dat daar de strafwetgeving voor aangepast diende te 

worden.109  

Naar aanleiding van signalen vanuit de onderzochte beroepsgroep is er in 1996 door de regering een 

overleggroep ingesteld. Doel van deze overleggroep was om voorstellen te doen voor een procedure 

voor melding en toetsing van opzettelijke levensbeëindiging, waarbij het verschil tussen opzettelijke 

levensbeëindiging en de beslissingen die binnen het normaal medisch handelen vallen als vertrekpunt 

werden genomen. Hier op volgend heeft de regering in 2005 een voorstel ingediend waarbij de 

procedure van melding en toetsing wordt vastgelegd. Er is in dit voorstel gekozen voor een 

multidisciplinaire commissie die, na melding van een geval, een zwaarwegend advies zal geven aan het 

OM. Een van de voordelen van dit voorstel zou zijn dat er meer openheid zou ontstaan. In 2007 is deze 

regeling in werking getreden.110  

 

Kort voordat de regeling werd aangenomen had de NVK een protocol aanvaard, het Gronings 

Protocol. Hierin werd een leidraad gegeven hoe artsen om moeten gaan met de levensbeëindiging van 
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109 Vathorst e.a. 2013, p. 47 
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ernstig lijdende pasgeboren. Later is er met inwerkingtreding van de regeling een centrale 

deskundigencommissie ingesteld. In tegenstelling tot de regionale toetsingscommissie bij de WTL 

wordt de melding altijd aan het OM voorgelegd en geeft de commissie alleen een zwaarwegend advies 

aan het OM.111 In de toelichting op de regeling zijn er vijf normen als zorgvuldigheidseisen 

opgenomen. Deze zijn overeenkomstig met die van het Gronings Protocol. Daarnaast worden deze 

eisen in de toelichting nog aangevuld met de volgende woorden: ‘de gezondheid van de pasgeborene 

dient geen uitzicht op enige vorm van zelfstandig leven te bieden. Alleen het actuele lijden van de 

pasgeborene vormt de basis voor een beslissing tot levensbeëindiging’.112  

 

6.3 Evaluatie regeling en commissie  

De regeling is zeker een onderwerp van discussie. Zo is er onduidelijkheid over het begrip 

“levensbeëindiging” en is daar in de regeling noch in de toelichting een definitie van te vinden. Er zijn 

verschillende interpretaties in de theorie en de praktijk. Het is echter wel duidelijk dat het bewust 

verkorten van het leven van een pasgeborene onder deze definitie valt.113 Het is echter onduidelijk 

welke categorieën van medisch handelen precies binnen de regeling vallen. Ook het Gronings Protocol 

weet hier niet meer duidelijkheid in te creëren.114 Daarnaast is ook het begrip “pasgeborene” niet 

duidelijk omschreven in de regeling. Het is voor de toepassing echter wel van belang omdat de 

commissie niet bevoegd is indien er geen sprake is van levensbeëindiging van een pasgeborene. De 

commissie geeft in haar jaarverslag een ruime definitie waarbij “een kind tot de voltooiing van het 

eerste levensjaar” onder dit begrip gevat wordt.115  

 

Naast de onduidelijkheden over het toepassingsbereik van de regeling is er nog de rol van de 

commissie (ook wel de Commissie Hubben genoemd, naar zijn huidige voorzitter). Uit het onderzoek 

dat ZonMw ten behoeve van de evaluatie heeft gedaan blijkt dat het veld zowel de regeling als de 

commissie niet erg positief beoordeelt. Er is met name een kritische houding ten aanzien van de 

communicatie en beeldvorming naar buiten toe. Er is onder (kinder)artsen een grote groep die geen 

vertrouwen heeft in de regeling. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 32% van de ondervraagde artsen 

van mening is dat de regeling voldoende rechtszekerheid biedt en 26% vindt dat het in ieder geval niet 

voldoende rechtszekerheid biedt. 23% geeft aan geen mening te hebben ten aanzien van dit punt.116 

Dit is in mijn ogen toch opvallend omdat een van de gedachten achter de regeling, maar ook het 
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Gronings Protocol, was om de rechtszekerheid voor artsen te vergroten. Zeker ook omdat 38% van de 

respondenten zelfs aangeeft dat in gevallen waarin ze van mening zijn dat levensbeëindiging de beste 

handelwijze zou zijn, de regeling dit in de weg staat. In 6% van de gevallen waren de respondenten het 

hier niet mee eens.117   

 

6.4 Meldingen 

Uit de jaarverslagen van de commissie valt op te maken dat sinds de instelling van de commissie er in 

slechts 1 geval (in 2009) melding is gedaan van levensbeëindiging van een pasgeborene. Bij dit geval 

was de commissie tot de conclusie gekomen dat er zorgvuldig was gehandeld in overeenstemming 

met de zorgvuldigheidseisen.118 Dit is opvallend omdat er tussen januari 1997 en juni 2004 22 maal 

melding is gemaakt van actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen en dat kinderartsen in de praktijk 

niet altijd melding doen van actieve levensbeëindiging. 119 Dit is ook opvallend omdat er uit onderzoek 

van Verhagen is gebleken dat er gemiddeld drie gevallen per jaar worden gemeld in de jaren 

voorafgaand aan het Gronings Protocol.120 Het aantal meldingen blijft dus sterk achter bij de 

verwachting ten tijde van het instellen van de regeling. Dit maakt het voor de commissie ook lastig om 

een goede invulling te geven aan haar taak.  

 

6.5 Conclusie evaluatie 

De conclusie van de evaluatie is dat ten aanzien van levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen de 

regeling niet of nauwelijks functioneert. Het geringe aantal meldingen zorgt er ook voor dat er bijna 

niet getoetst kan worden en dat de beoogde transparantie derhalve ook niet geboden kan worden. Er 

is weinig vertrouwen vanuit het veld in de commissie, terwijl het vertrouwen hard nodig is om het 

aantal melding te doen stijgen. De onduidelijkheid over de zorgvuldigheidseisen en de 

rechtsonzekerheid, de levensbeëindiging moet nog altijd worden gemeld bij het OM, maakt dat artsen 

terughoudender zijn in het toepassen van de regeling, zelfs bij beslissingen waar de regeling voor 

geldt.121 

Echter het onderzoeksteam erkent wel dat de commissie zelf ook aan de regeling is gebonden en dat 

de commissie weinig ruimte voor normontwikkeling heeft door de manier waarop de 

zorgvuldigheidseisen in de (toelichting op de) regeling zijn omschreven.122 Een andere oorzaak die 

genoemd wordt voor de afname van het aantal meldingen is het invoeren van de 20-weken echo. 
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Ernstige afwijkingen bij baby’s kunnen hierdoor eerder worden opgespoord en dan kan de 

zwangerschap nog legaal, dus nog voor de 24-weken termijn123, worden afgebroken.124 

 

6.6 Conclusie  

Het idee van een Regeling ten aanzien van levensbeëindiging bij pasgeboren is erg mooi. Echter door 

ontwikkelingen in de medische praktijk (20-weken echo) en het niet functioneren van de regeling en 

de commissie is er in de praktijk weinig extra rechtszekerheid en openheid gekomen. Misschien is de 

openheid zelfs nog wel afgenomen omdat artsen terughoudender zijn geworden om te melden en het 

wellicht nu, meer dan voorheen, achter gesloten deuren plaatsvindt.  
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7. Praktijk 
7.1 Inleiding 

Wetten, richtlijnen en protocollen spreken in veel gevallen tot de verbeelding. Hoe zit het nou 

eigenlijk in de praktijk. In dit hoofdstuk zal ik het vraagstuk euthanasie bij jong minderjarigen belichten 

vanuit de praktijk. Allereerst zal er gekeken worden naar het (potentieel) aantal gevallen waar het om 

gaat. Vervolgens zal er dieper in worden gegaan op de mening vanuit de beroepsgroep, waarbij ook de 

onlangs verschenen Richtlijn voor palliatieve zorg voor kinderen besproken zal worden. Ook zal hierbij 

het belang van de beroepsgroep bij het ontstaan van (zorg)wetgeving worden besproken. Tot slot zal 

ik een korte samenvatting geven van het gesprek dat ik mocht hebben met de ouders van het meisje 

uit mijn klas op de basisschool die is overleden aan de gevolgen van leukemie.  

 

Voor dit hoofdstuk heb ik een drietal interviews gedaan met respectievelijk:  

- Dr. Paul Brand: kinderarts in het Isala ziekenhuis Zwolle en diverse malen uitgeroepen tot 

beste kinderarts van Nederland (hierna: Brand);  

- Prof. dr. Eduard Verhagen: kinderarts en afdelingshoofd Universitair Medisch Centrum 

Groningen en een van de initiatiefnemers van het Gronings Protocol. Tevens treedt hij op als 

vertegenwoordiger van de NVK (hierna: Verhagen); 

- Dr. Suzanne Vathorst: Ethica bij het Erasmus MC en Hoogleraar Kwaliteit van de laatste 

levensfase en van sterven bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (hierna: 

Vathorst). 

Informatie uit deze interviews zal voor het gehele hoofdstuk gebruikt worden. Voor de volledige 

uitwerking van de interviews verwijs is naar de bijlagen 2 tot en met 4.  

 

7.2 Aantal (potentiële) gevallen 

De redenen waarom minderjarigen onder de 12 jaar of hun ouders om levensbeëindiging verzoeken 

zullen waarschijnlijk anders van aard zijn dan bij pasgeborenen. Bij pasgeboren zal het vaker gaan om 

een aangeboren afwijking waardoor de kans op een dragelijk leven klein is. Bij oudere kinderen gaat 

het vaak om een later verkregen ziekte. Deze kinderen zijn dan gezond geboren maar zijn later in hun 

jonge leven ernstig ziek geworden. Natuurlijk zullen er ook gevallen zijn waarbij er wel sprake is van 

een afwijking of ziekte die reeds vanaf de geboorte aanwezig is. Zoals eerder vermeld is het aantal 

gemelde gevallen van euthanasie bij minderjarigen, die volgens de WTL wel een verzoek kunnen doen, 

de afgelopen tien jaar beperkt tot 5. Van Dijk is van mening dat ‘als euthanasie bij deze jonge kinderen 

al zo zeldzaam is, dan zal het bij nog jongere kinderen waarschijnlijk nog minder voorkomen’.125 
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Mogelijk heeft dat er mee te maken dat voor kinderen termen als ‘ondraaglijkheid’, ‘waardigheid’ en 

‘autonomie’ een andere betekenis hebben dan voor volwassenen en dat zij daarom minder gauw om 

euthanasie zullen vragen.126 

 

In 2005 zijn er in totaal 564 kinderen onder de 16 jaar overleden. In 59% van de gevallen was er sprake 

was van dood door een natuurlijke oorzaak.127 Bij 41% van de gevallen was er sprake van een ‘end of 

life medical decision’ waarvan er bij 0,6% van de gevallen (4 keer) sprake was van euthanasie. 

Daarnaast was er bij 16% sprake van het stoppen of niet aanvangen van een behandeling. De vormen 

van levensbeëindiging die onder het normaal medisch handelen vallen beslaan het overige deel.128 In 

hoofdstuk 6 is reeds aan de orde gekomen dat er sinds het invoeren van de Regeling slechts eenmaal 

melding is gemaakt van euthanasie bij een minderjarige onder de 16 jaar. Helaas is het onduidelijk in 

hoeverre het voorkomt “achter gesloten deuren”. Uit onderzoek van het CBS in 2008 blijkt dat in 2007 

de meeste kinderen overleden zijn aan nieuwvormingen, aandoeningen van het zenuwstelsel en 

aangeboren afwijkingen129 130 en tussen 2002 en 2011 zijn er 546 kinderen van 1 tot 10 jaar overleden 

aan diverse vormen van kanker en in de leeftijdsgroep 10 tot 15 jaar zijn dat er nog eens 264 

geweest.131 De meeste van deze kinderen stierven aan de gevolgen van leukemie of een 

hersentumor.132   

 

Zowel Brand, Verhagen als Vathorst geven aan dat de schatting is dat het ongeveer om 10 gevallen per 

jaar zou gaan waarbij actieve levensbeëindiging plaatsvindt bij een kind jonger dan 12 jaar. Het gaat 

echter wel om een schatting. Er zijn nog geen betrouwbare cijfers. Verhagen geeft aan dat hij vanuit 

de praktijk denkt dat het om weinig gevallen zal gaan, ondanks dat er wel veel (jonge) kinderen 

overlijden.  

 

7.3 Totstandkoming wetgeving gezondheidszorg 

Maar waarom is bij het gezondheidsrecht de mening van de beroepsgroep zo belangrijk? De 

Groningse hoogleraar rechtssociologie John Griffiths is van mening dat een wet alleen effectief kan zijn 

als ze gekend is en gemobiliseerd kan worden.133 Bij het ontstaan van een wet wordt er gekeken naar 

de factoren waardeoriëntaties en de ‘politieke gelegenheidsstructuur’. “Waardeoriëntaties zijn 
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clusters van waarden die leven onder burgers”134 Voor een aanpassing in de wet is er echter nog meer 

nodig dan deze waardeoriëntaties. Er moeten ook woordvoerders zijn die deze waarden namens de 

maatschappij kunnen overbrengen. In het maatschappelijk domein omtrent euthanasie kunnen als het 

ware twee soorten potentiële woordvoerders worden gezien: artsen en patiënten. Voor de artsen 

gebeurt dit via de KNMG (of NVK) en voor de patiënten zal dit veelal gaan via patiëntenverenigingen, 

waarbij de NVVE op dit terrein de belangrijkste is.135 Over euthanasie kan gezegd worden dat door het 

onderwerp bespreekbaar te maken deze uiteindelijk gereguleerd kan worden. De Nederlandse 

politieke cultuur maakt dat het relatief eenvoudig is om onderwerpen op de politieke agenda te 

krijgen, wat in de jaren negentig is gebeurd met euthanasie.136  

Door de aanwezigheid van wetgeving kan het handelen van artsen worden gereguleerd, althans dat is 

het doel. Het uitgangspunt dat door Griffiths gebruikt wordt is dat “een rechtsregel alleen effect kan 

hebben als iemand die regel gebruikt” en is “de frequentie en intensiviteit van het gebruik van regels 

veel groter in die situaties waarin de geadresseerden de regel gebruiken voor het verklaren of 

rechtvaardigen van hun gedrag, of in het goed- of afkeuren van het gedrag van anderen”.137 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de beroepsgroep en de patiënten ook in de discussie 

rondom levensbeëindiging een belangrijke rol spelen. Wanneer de artsen en de patiënten als 

vertegenwoordigers van mening zijn dat dit onderwerp op de politieke agenda moet komen zal dit 

waarschijnlijk ook gebeuren. Aan de andere kant is het ook alleen effectief om regelgeving te maken 

waarvan gezegd dat worden dat artsen hier achter kunnen staan, vooral als het gaat om een regel die 

niet aan artsen opgelegd kan worden.  

 

7.4 Uitwerking interviews 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft onlangs in het Medisch Contact 

verteld dat ze een standpunt gaan innemen ten aanzien van levensbeëindiging bij kinderen onder de 

twaalf jaar. Dit doen zij naar aanleiding van de wetsaanpassing in België, zoals deze besproken is in 

hoofdstuk 5.138 Zij zullen in de discussie rondom euthanasie bij minderjarigen een belangrijke rol 

spelen omdat ze de beroepsgroep van kinderartsen vertegenwoordigen. Tijdens de interviews heb ik 

gevraagd naar de wenselijkheid van een regeling voor minderjarigen en de ideeën hierachter. De 

passie waarmee zij spraken over dit onderwerp geeft, naast wat zij gezegd hebben, tevens een 

indicatie van hun wens voor gelijke behandeling voor minderjarigen.  
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Drijfveren 

Zoals eerder besproken wordt de menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht gezien als de 

rechtvaardiging voor zowel levensbeëindiging op verzoek als levensbeëindiging zonder verzoek. Het 

kinderrechtencommissariaat België geeft aan dat het voor kinderen, net zoals voor volwassenen, 

mogelijk moet zijn om de mogelijkheid te hebben een menswaardig te sterven .139 Brand sluit zich 

hierbij aan. Hij vindt het onrechtvaardig dat er voor kinderen geen wettelijke mogelijkheden zijn om 

een uitzichtloos en ondraaglijk lijden te voorkomen. In Nederland is het al geaccepteerd voor 

volwassenen en pasgeborenen maar er is een groep die de mogelijkheden niet heeft en hij vindt het 

afschuwelijk als een kind moet lijden, maar het echt afschuwelijke zit in het niks kunnen doen. Voor 

Verhagen is levensbeëindiging van minderjarigen iets dat een logisch onderdeel is van 

levensbeëindiging in zijn geheel. Er moet een goede afweging gemaakt kunnen worden tussen de 

medische, ethische en juridische aspecten die dit vraagstuk met zich meebrengt. Hoe dichter je het 

terrein van het strafrecht nadert, hoe moeilijker het lijkt voor artsen om een zorgvuldige afweging te 

kunnen maken. Soms hebben artsen daar begeleiding bij nodig en moeten dingen zichtbaar gemaakt 

worden. Hierbij komt volgens Verhagen ook het vraagstuk van de palliatieve zorg bij kinderen aan bod. 

Het gaat hierbij dan vaak niet eens meer om het medisch inhoudelijke vraagstuk maar om het zoeken 

van een balans naar de baat en schade van het genezen.  

 

Acuut en toekomstig lijden 

In hoofdstuk 6 is reeds besproken dat er in geval van levensbeëindiging bij pasgeborenen sprake moet 

zijn van actueel en ondraaglijk lijden. Echter in deze gevallen zal vaak palliatieve zorg, waaronder 

palliatieve sedatie, een uitkomst kunnen bieden. Echter palliatieve zorg is vaak niet aan de orde als er 

geen sprake is van acuut lijden, maar wel van te verwachten toekomstig lijden. Hierbij is er sprake van 

een te strakke begrenzing van het criterium actueel lijden.140 In overeenstemming met de uitkomst 

van de evaluatie zoals besproken in hoofdstuk 6 geeft Vathorst aan dat er bij het Gronings Protocol te 

weinig ruimte is gelaten voor het meewegen van toekomstig lijden. Bij het staken van een behandeling 

wordt er gekeken naar het leven dat een kind te wachten staat en de kwaliteit daarvan. Bij 

levensbeëindiging daarentegen dient er alleen gekeken te worden naar het actueel lijden. Zij geeft het 

voorbeeld van een kind waarbij de hersenen langzaam aan het verdwijnen waren. Er is toen voor 

gekozen om vocht en voeding te staken. Het kind ademde nog wel zelfstandig maar het had geen 

enkele beleving meer en reageerde niet meer op zijn omgeving. Voor de ouders is hun kind er op dat 

moment eigenlijk al niet meer. In dit geval zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van acuut lijden. Maar 
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moet er dan worden gewacht tot er een complicatie optreedt? Dit zijn gevallen waarin de ouders 

misschien de voorkeur zouden hebben gehad voor het actief beëindigen van het leven van hun kind. 

Omdat niemand zin heeft in gedoe met het OM of een proefproces zal deze keuze niet snel gemaakt 

worden. Bij levensbeëindiging zonder verzoek wordt er een beroep op conflict van plichten gedaan en 

het is de vraag in hoeverre hier een geslaagd beroep op gedaan kan worden als er sprake is van een 

toekomstig lijden. Bij de WTL is het toekomstig lijden wel een grond voor het honoreren van een 

verzoek.  

 

Rol van de ouders 

Ouders kunnen op twee manieren lijden onder de ziekte van een kind. In het eerste geval gaat het om 

lijden als reflectie van het lijden van het kind. Als ouder is een van de moeilijkste dingen om je kind 

pijn te zien hebben. De pijn van een kind heeft dan dus lijden bij de ouders tot gevolg. Ten tweede is 

er het lijden omdat de situatie als een last wordt ervaren. Het continu in het ziekenhuis verblijven, het 

gezinsleven dat verstoord is en alles wat erbij komt kijken. Ik ben van mening dat in de discussie 

rondom levensbeëindiging bij kinderen dit verschil in acht moet worden genomen. Waar in mijn optiek 

levensbeëindiging wel gerechtvaardigd zou kunnen zijn als de ouders de pijn bij hun kind willen 

wegnemen is de tweede vorm van lijden in veel mindere mate een rechtvaardiging. Uit een 

Nederlands onderzoek blijkt ook dat artsen een belangrijke rol toedelen aan de ouders van de 

minderjarigen bij het nemen van een beslissing rondom het levenseinde van een minderjarige.141 

Verhagen geeft aan dat in het rapport van de KNMG142 al is bepaald dat het lijden van ouders van 

pasgeborene in bepaalde omstandigheden mag meewegen in de beslissing om wel of niet over te 

gaan tot levensbeëindiging. Hierbij vermeldt hij ook dat in de praktijk de omstandigheden, de mening 

en het gedrag van de ouders al heel erg worden meegenomen in de te nemen ‘normale’ medische 

beslissingen. Uiteindelijk moet er ook voor een behandeling worden gekozen waarvan de artsen 

weten dat de ouders zich ook kunnen verenigen met de behandeling. Waar ouders in een bepaalde 

situatie er wellicht voor zullen kiezen te stoppen met behandelen, kunnen andere ouders in precies 

dezelfde situatie aandringen op doorgaan met behandelen. Hij zegt hierover tegen ouders “als je heel 

graag wilt dat we niks doen, dan doen we niks, dan gaat je kind dood. Als je heel graag wilt dat we 

doorgaan, dan gaan we door en dan kijken we hoe ver we dan komen”. Naar het kind toe is dit 

wellicht niet eerlijk en misschien zelfs wel discriminerend maar er is geen medische evidence die zegt 

wat je in z’n situatie moet doen. Vathorst merkt hierbij op dat er altijd vanuit het belang van het kind 

gedacht moet worden. Een verzoek van ouders kan dan niet gehonoreerd worden als dit niet in het 
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belang van het kind zou zijn. Het uitgangspunt is dus het voorkomen van het lijden van het kind en het 

lijden van de ouders zal als extra factor mag worden meegewogen. 

 

Visie op wetswijziging België 

De wetswijziging in België143 is binnen de beroepsgroep niet geheel onomstreden. Verhagen erkent 

dat België een zeer vooruitstrevend land is en dat de wetsaanpassing er in ‘no-time’ was. Het is voor 

hem echter de vraag of dit slecht is. Er zijn inderdaad geen onderbouwende onderzoeken en 

opiniepeilingen geweest die het wetsvoorstel ondersteunen. Echter, er wordt nu wel een praktijk 

gevormd die onderzoekbaar is. Brand en Vathorst zijn beide van mening dat de Belgische 

wetsaanpassing voor Nederland geen grote invloed zal hebben. De aanpassing zoals die in België is 

gedaan komt grotendeels overeen met de wet zoals die er in Nederland reeds is. Vathorst meent dat 

het in België zal gaan om kinderen vanaf een jaar of tien, omdat er vanaf die leeftijd vaak gezegd kan 

worden dat het kind wilsbekwaam is. Brand zegt dat hij van Belgische collegae verneemt dat de kritiek 

in België vooral wordt aangewakkerd door de katholieke kerk. Hij respecteert de mening van de kerk 

maar is van mening dat het vraagstuk rondom levensbeëindigend handelen op het werkterrein ligt van 

artsen en ethici. Over de snelheid waarmee de aanpassing door de beide kamers is geloodst zegt hij 

dat dit niet erg is, zolang het maar zorgvuldig gebeurt en dat hij daar in dit geval niet aan twijfelt. Ook 

Brand is van mening dat de wetsaanpassing zoals die in België is aangenomen geen oplossing zal 

bieden, omdat dit vraagstuk vooral gaat over de kinderen van wie gezegd wordt dat ze 

wilsonbekwaam zijn.  

 

Is er vraag naar een regeling 

Ja. Vathorst geeft aan dat tijdens de evaluatie144 artsen hebben aangegeven dat ze het gevoel hebben 

met lege handen te staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met neurologische aandoeningen 

die ouder zijn dan één jaar. Aan de andere kant vraagt zij zich af of het echt nodig is en er in die 

gevallen niet een beroep op conflict van plichten gedaan kan worden. Het gaat ten slotte maar om een 

aantal gevallen per jaar. Het Gronings Protocol heeft volgens de evaluatie ook niet de rechtszekerheid 

gebracht waar men op hoopte omdat het OM altijd een rol blijft hebben in het proces. Verhagen 

meent dat er zeker vraag naar is, ondanks dat er in de best denkbare omstandigheden bijna geen 

verzoeken gedaan worden door minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar. Het gaat hem erom dat de 

groep (en hun ouders) die nu tussen wal en schip vallen weten dat er ook voor hen mogelijkheden zijn. 

Al gaat het uiteindelijk om een klein aantal bij wie het van toepassing is, er is wel een grote groep waar 
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het beschikbaar voor zou moeten zijn. Brand heeft zelf een uitgesproken mening over het vraagstuk 

maar meent dat het aan de NVK is hier een standpunt over in te nemen.  

 

Het systeem 

Een beslissing met betrekking tot het leven valt niet binnen het gezag van de ouders of voogd maar de 

minderjarige wordt ook niet bekwaam geacht een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De 

Commissie Euthanasie onderschrijft in haar rapport145 dat het nemen van een dergelijk beslissing zeer 

zwaar is en dat niet iedere minderjarige competent genoeg is voor het nemen van een dergelijk 

besluit. Het valt echter ook niet uit te sluiten. Kinderen weten over het algemeen precies in welke 

situatie zij verkeren. “Aangezien het (pasgeboren) kind wilsonbekwaam is, heeft het respect voor 

autonomie in wezen een relationeel karakter. Het betreft immers de autonomie van de ouders met 

wie het kind intens verbonden leeft”.146 

 

Brand heeft het over een kind-ouder-arts systeem. Omdat er in deze leeftijdsgroep vaak sprake is van 

wilsonbekwame kinderen, en dus van levensbeëindiging zonder verzoek, zal er een manier gevonden 

moeten worden waarop dit kan. Kijkend naar de wetswijziging in België biedt een dergelijke 

aanpassing hier geen uitkomst. Een kind van bijvoorbeeld zes jaar zal wilsonbekwaam worden geacht. 

Er zal dan door de patiënt (het kind), de ouders van het kind en de arts samen gekeken worden naar 

wat de beste mogelijke optie is. Naarmate het kind ouder wordt zal zijn rol in het beslissingsproces 

groter worden en zal de rol van de ouders geleidelijk afnemen. Verhagen geeft hierbij aan dat de 

gesprekken ook met het kind gevoerd moeten worden. Het is hierbij alleen wel moeilijk omdat een 

kind van vijf niet goed in staat is om vandaag ten opzichte van morgen, overmorgen of volgende week 

te overzien. Kinderen hebben op grond van het IVRK recht op informatie over hun 

gezondheidstoestand. Artikel 3 geeft echter de mogelijkheid tot de therapeutische exceptie. Echter, 

inzake levensbeëindiging is naar mijn mening een beroep op de therapeutische exceptie erg 

discutabel. Je zal een kind toch moeten vertellen wat er aan de hand is en ze het begrip van doodgaan 

moeten uitleggen. 

 

Palliatieve zorg  

Sinds 2013 is er een Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen die tot doel heeft “om zorg voor kinderen 

van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensbekortende ziekte vanaf het begin van het 

ziekteproces tot en met de stervensfase te verbeteren door landelijke en multidisciplinaire 
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samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en evaluatie van deze zorg”. Deze landelijke richtlijn 

geeft een standaardisatie van palliatieve zorg voor kinderen en kennis en inzicht in de effectiviteit 

ervan. 147 Het geeft een standaard hoe te handelen in bepaalde situaties. De richtlijn palliatieve zorg is 

er volgens Verhagen gekomen omdat bij de afweging wat wel en wat niet gedaan kan of mag worden 

je op dingen stuit. Deze dingen moesten verhelderd worden om ze duidelijk en beter te krijgen. Naast 

de richtlijn zijn er plannen om een expertisecentrum op te zetten. Hierdoor kan er door de 

verschillende partijen, zowel artsen als ouders als andere geïnteresseerden, informatie worden 

ingewonnen over wat de mogelijkheden zijn en kunnen deze partijen begeleid worden in het proces 

rondom het nemen van een beslissing rondom het levenseinde.  

 

Mogelijkheden voor Nederland  

“Aannemelijk is wel dat bij elke regeling bescherming van het leven voorop zal moeten staan, dat 

actieve levensbeëindiging in slechts uitzonderlijke gevallen en op zwaarwegende medische gronden 

aanvaardbaar zal zijn, en dat gewaarborgd zal moeten zijn dat in elk afzonderlijk geval op 

onafhankelijke en deskundige wijze wordt vastgesteld dat levensbeëindiging gerechtvaardigd is”.148 

Verhagen heeft het gehad over het expertisecentrum. Een van de doelen van dit centrum is om de 

werelden van palliatieve zorg en levensbeëindiging bij elkaar te brengen. Het gaat beide over dat 

mensen iets te zeggen hebben over de manier waarop ze doodgaan. Bijvoorbeeld artsen in kleine 

ziekenhuizen kunnen zo gebruik maken van de reeds bestaande expertise. Ook Brand en Vathorst 

denken dat er een toegevoegde waarde is aan het delen van expertise. De behandelrelatie tussen arts 

en patiënt moet echter wel gehandhaafd blijven omdat er sprake is van een vertrouwensrelatie. Voor 

de artsen zal het niet uitmaken of het geregeld wordt in een richtlijn of dat de wet aangepast wordt. 

Vathorst merkt op dat naar aanleiding van de evaluatie de suggestie is gedaan om de regeling voor 

pasgeborenen uit te breiden naar kinderen tussen de één en 12 jaar oud. Hiermee zal het werkgebied 

van de commissie Hubben worden uitgebreid.  

 

Kanttekeningen  

De Jong schrijft in de Volkskrant dat het niet altijd duidelijk vast te stellen is wat de levensverwachting 

van de pasgeborene is en dat er beslissingen worden genomen op basis van de huidige medische 

kennis, die mogelijke (nog) onvoldoende is.149 Ook Verhagen erkent dat dit zeker een rol speelt. Hij 

noemt hierbij de ziekte Trisomie 13 waarbij kinderen misschien één, twee of hooguit drie jaar worden, 

met een aaneenschakeling van ziektes. Door deze wetenschap zullen artsen niet snel zeggen “we gaan 

                                                           
147 NVK 2013, p. 5 
148 Vathorst e.a. 2013, p 40 
149 Effting 2012,  



44 
 

er alles aan doen”, terwijl bijvoorbeeld in Japan wordt gedacht “leven is leven”. Niet alleen de 

medische wetenschap maar ook de veranderingen in opvattingen spelen in deze discussie een rol.  

 

Vathorst plaatst de kanttekening dat er goed moet worden gekeken naar het disfunctioneren van de 

richtlijn voor pasgeborenen en de commissie Hubben. Er is vanuit de medische professie weinig 

vertrouwen in deze commissie en als een dergelijke richtlijn wordt aangenomen voor minderjarigen 

tussen de één en 12 jaar dan dient er wel vertrouwen te zijn vanuit de beroepsgroep. Maar ook 

binnen de beroepsgroep moet er consensus zijn. Als de richtlijn, maar ook de taakopvatting van de 

commissie, niet duidelijk is zal dit leiden tot onzekerheid bij artsen. De richtlijn, hoe mooi die ook is, 

kan alleen meer rechtszekerheid bieden als er vertrouwen is. Het muurtje tussen arts en OM, zoals die 

er bij de WTL is, ontbreekt bij levensbeëindiging zonder verzoek. Dit blijft voor artsen een obstakel.  

 

7.5 Discussie  

Er is veel discussie met betrekking tot de leeftijdsgrenzen bij levensbeëindiging. Onder andere Mortier 

is van mening dat er geen leeftijdsgrenzen nodig zijn bij euthanasieverzoeken. Er zou nu teveel 

worden vastgehouden aan leeftijden en de daarbij behorende competenties, zodat er niet per individu 

gekeken hoeft te worden of hij in staat is bepaalde handelingen te verrichten.150 Hij concludeert aan 

de hand van een aantal onderzoeken dat de ziekte-ervaringen die minderjarigen hebben een rol 

spelen in het inzicht in hun toestand en dat zij wel degelijk in staat zijn een euthanasieverzoek te 

formuleren.151 Kanttekening hierbij is dat vooral jonge kinderen zeer beïnvloedbaar zijn en dat het 

lastig is om te beoordelen of zij daadwerkelijk de gevolgen van hun beslissing kunnen overzien. Er 

zullen veel situaties zijn waarin de kinderen het misschien nog niet goed kunnen overzien en er een 

grotere rol is weggelegd voor de ouders.  

 

7.6 Corrina  

Tien jaar was Corrina, het meisje dat bij mij in de klas zat, toen zij en haar ouders te horen kregen dat 

ze de ziekte A.L.L. had (Acute Leukemie) oftewel het lelijke woord bloedkanker. Samen met haar 

ouders is Corrina naar het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam gegaan. Ze hebben hier een hele 

afdeling oncologie dat zich speciaal richt op kinderen met kanker. De vader van Corrina geeft aan dat 

euthanasie nooit ter sprake is gekomen in gesprekken met andere ouders. “Je gaat altijd eerst van de 

positieve zijde uit en dat wordt wel uitgestraald op de afdeling, want het zijn allemaal kleine vechters 

die kinderen”. Hij geeft ook aan dat de kinderen daar op de afdeling heel makkelijk praten en zichzelf 
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uiten over hun ziekte. “Ze staan daar erg sterk in”. Ook Corrina wist dit en was erg open over haar 

ziekte. Maar Corrina voelde zich soms ook een blok aan het been van haar ouders en gaf aan dat ze er 

vaak aan dacht om er niet meer te zijn. Gelukkig heeft het gezin hierin hulp gekregen vanuit het 

ziekenhuis. Nadat het een tijdje beter ging was er helaas in 1997 toch een recidive en ging het snel 

slechter met haar. Er kwamen veel complicaties en kort daarna is ze overleden. Haar laatste woorden 

waren “niet huilen, geen verdriet, het is goed zo”. In het geval van Corrina heeft de familie niet aan 

euthanasie gedacht. “Maar als je over dit zou moeten beslissen ligt dat niet bij de ouders alleen, maar 

ook bij je eigen kind. Vooral als het toch al een schoolgaande leeftijd heeft. De kinderen die wij 

gesproken hebben, al zijn ze nog jong, ze weten heel goed waar ze het over hebben. Het is de 

omgeving die zegt dat het niet kan. Voor ons weten we dat Corrina daar nooit afwijzend over geweest 

zou zijn als dit ter sprake was gekomen en wij ook niet, hoe erg het ook is. Dit geheel moet wel 

duidelijk vastgelegd worden in een protocol. Het laatste woord heeft toch het kind en als dit rust geeft 

moet dit ook gerespecteerd worden”. Aldus de woorden van Theo, de vader van Corrina. Deze enkele 

woorden van Theo raken voor mij de essentie van het verhaal.  

  

7.7 Conclusie 

Uit de gesprekken kan ik concluderen dat er wel degelijk vraag is naar een regeling voor kinderen 

tussen de één en 12 jaar oud, waarbij de uiteindelijk vorm van de regeling niet heel erg van belang is. 

De nadruk ligt vooral op hoe er in de praktijk vorm aan gegeven kan worden. Er ligt een grens tussen 

kinderen die het verzoek zelf niet kunnen doen en kinderen die dat wel kunnen maar waarvoor een 

wettelijke regeling ontbreekt. Het is niet eenvoudig om voor de hele groep een eenduidige regeling te 

maken. Een verruiming van het Gronings Protocol is een optie, met daarnaast een 

wilsbekwaamheidstoets in de WTL, in plaats van leeftijdsgrenzen.  
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8. Conclusie  
In Nederland is de discussie over euthanasie reeds ver gevorderd. Men heeft in veel gevallen de 

mogelijkheid om euthanasie te verzoeken en in veel van deze gevallen zal het verzoek gehonoreerd 

worden. De WTL maakt dit in Nederland mogelijk. Daarnaast is er nog het Gronings Protocol die, 

samen met de Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking 

levensbeëindiging bij pasgeborenen, een houvast biedt bij beslissingen rondom het levenseinde bij 

pasgeborenen. De groep die buiten deze wet en regeling valt staat echter wettelijk gezien met lege 

handen. Indien er bij een kind tussen de 1 en 12 jaar sprake is van levensbeëindigend handelen is 

hiervoor alleen een beroep op conflict van plichten mogelijk. Bij de WTL is er door het systeem hoe 

het is opgezet in beginsel geen sprake van een rechterlijke interventie, waar die er wel is in het geval 

van het Gronings Protocol. Hier functioneert de commissie Hubben slechts als een commissie die een 

zwaarwegend advies geeft aan het OM. De angst voor vervolging, de arts zal vervolgd worden voor 

moord, zorgt ervoor dat artsen terughoudend zijn met toepassen en melden. Hierdoor is er tot op 

heden nog geen geval behandeld door de rechtbank dat als jurisprudentie kan dienen voor de 

toekomst. Het gebrek aan rechtszekerheid staat tegenover met de waardigheid van het kind. Artsen 

kunnen niet altijd uitvoering geven aan de best mogelijk optie, puur omdat het zwaard van Vrouwe 

Justitia boven hun nek hangt.  

 

De vraag is echter of er ook daadwerkelijk een regeling dient te komen voor deze groep, of dat de 

huidige situatie afdoende is. In het Europees recht is er geen indicatie te vinden die bepaalt dat het 

ontbreken van een regeling in strijd zou zijn met de rechten van het individu noch dat het wel hebben 

van een regeling in strijd zou zijn met de Europees rechtelijke bepalingen. Uit de Pretty-zaak blijkt dat 

een individu niet kan eisen dat hem het recht op een zelfgekozen dood toekomt. Echter in latere 

rechtspraak kent het EHRM veel gewicht toe aan het zelfbeschikkingsrecht en artikel 8 EVRM. Op basis 

hiervan ben ik van mening dat regelgeving die levensbeëindiging reguleert niet snel als strijdig met het 

verdrag zal worden gezien. De Richtlijn palliatieve zorg voorkomt dat artikel 3 EVRM wordt 

geschonden omdat palliatieve zorg een alternatief is voor het ondraaglijk lijden van kinderen, 

waardoor ondragelijk of onmenselijk lijden voor het grootste deel kan worden voorkomen. Daarnaast 

zijn ook het zelfbeschikkingsrecht en de menselijke waardigheid aan de orde. Bij het 

zelfbeschikkingsrecht komt uit de literatuur naar voren dat kinderen hier niet onverkort over kunnen 

beschikken. Naarmate het kind ouder wordt zal de rol van de ouders afnemen en de het kind meer de 

mogelijkheid krijgen zelf zijn beslissingen te nemen. Dit recht kan niet door de ouders worden 

overgenomen. Het zelfbeschikkingsrecht komt hier een andere werking toe dan wanneer er sprake is 

van euthanasie in de zin van de WTL. Echter, op grond van de menselijke waardigheid en de artikelen 

met betrekking tot discriminatie ben ik van mening dat er wel degelijk een regeling moet komen voor 
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kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Deze kinderen hebben evengoed hun menselijke waardigheid maar 

kunnen die niet zo invullen als dat voor pasgeborenen en individuen vanaf 12 jaar wel kan. Op grond 

van de bepalingen in het Europees recht kan er gezegd worden dat er geen recht is op de mogelijkheid 

van levensbeëindiging (met of zonder verzoek), maar dat er wel gelijke behandeling plaats dient te 

vinden en dat de menselijke waardigheid een groot goed is. Hierbij is artikel 3 IVRK zeer belangrijk 

omdat dit bepaalt dat de belangen van het kind altijd de eerste overweging moeten zijn. Welke 

beslissing er dan ook genomen wordt, die dient altijd de beste beslissing te zijn voor het kind in 

kwestie.  

 

Bij het vaststellen van de leeftijdsgrenzen in de WTL is de WGBO het uitgangspunt. Echter de 

maatschappij leeft en ook door het toename van het aantal verdragen ter bescherming van kinderen 

is de rol van kinderen in de gezondheidszorg veranderd. Zo hebben kinderen het recht op informatie 

en moeten zij, in de mate die past bij hun leeftijd, worden betrokken bij beslissingen die hun aangaan. 

Door de wetsaanpassing in België komt dit hier al beter naar voren. Er wordt beoordeeld in hoeverre 

een kind in staat is de situatie te overzien. Dit is echter nog steeds geen oplossing voor de kinderen die 

dit niet kunnen. De groep waarbij de wilsbekwaamheid ontbreekt blijft ook in België met lege handen 

staan. Daarnaast brengt dit tot op zekere hoogte ook rechtsonzekerheid met zich mee ten aanzien van 

de subjectieve beoordeling van de wilsbekwaamheid, waarbij ook nog eens de vraag over het wel of 

niet wilsbekwaam zijn niet kan worden beantwoord door de behandelend arts. Het is niet vast te 

stellen aan welke voorwaarden een kind zou moeten voldoen om een verzoek tot euthanasie te 

kunnen doen. Het loslaten van de leeftijdsgrenzen zoals die in de WGBO staan zal uiteindelijk niet de 

(enige) oplossing kunnen zijn. Het gaat om een hele diverse leeftijdsgroep, waarbij er bij een deel 

sprake is van levensbeëindiging zonder verzoek en bij een deel levensbeëindiging waarbij het kind zelf 

ook de nadrukkelijke wens kenbaar heeft gemaakt niet verder te willen. In deze discussie spelen ook 

de ouders een belangrijke rol. Echter, uit de literatuur valt op te maken dat ouders de beslissing 

rondom de dood niet zonder meer voor hun kind kunnen maken. Naar aanleiding van het onderzoek 

van ZonMw en de interviews die zijn gedaan denk ik dat er vanuit de beroepsgroep zeker een wens is 

voor een regeling. Vooral de rechtvaardigheid voor deze kinderen en de gelijke behandeling maakt dat 

zij van mening zijn dat er ook voor deze groep een regeling moet komen. Er moet echter wel goed 

worden gekeken naar de invulling hiervan. De regeling voor pasgeborenen functioneert niet goed en 

heeft niet het gewenste resultaat behaald. Ook een wetsaanpassing als in België zou niet afdoende 

zijn. De diversiteit maakt een eenduidige regeling voor alle kinderen vrijwel onmogelijk.  

 

De huidige situatie in Nederland voldoet in mijn ogen niet. Artsen kunnen een beroep doen op conflict 

van plichten maar zijn hier zeer terughoudend in. Het beroep hierop kan alleen slagen als er sprake is 
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van een acuut ondraaglijk lijden en zal in de gevallen waarin een kind niet zozeer lijdt maar waar het 

ook geen toekomst heeft, problematisch zijn. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre artikel 

40 WvSR zich blijft lenen voor situaties waarbij het gaat om een levensbeëindiging waarvan men van 

te voren al wist wat men van plan was, in plaats van de acute overmachtssituatie waarvoor het artikel 

eigenlijk bedoeld is. In de WTL is artikel 40 WvSR ten aanzien van levensbeëindiging al uitgewerkt in 

een procedureel verhaal en een dergelijk verhaal is ook nodig voor personen die buiten de WTL vallen. 

Inmiddels zijn er begin april ook Kamervragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid waarin zij 

erkent dat er een gat is voor kinderen van 1 tot 12 jaar maar dat de palliatieve zorg een goed 

alternatief is. De Minister geeft echter aan dat ze in gesprek zal gaan met de NVK.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek wil ik concluderen dat er in Nederland geen dringende noodzaak is 

voor een regeling. Dit is vooral gebaseerd op het feit dat er op het moment te weinig gegevens 

bekend zijn over het aantal gevallen waar het voor zou gelden. Er is met het beroep op de conflict van 

plichten een vangnet en met de Richtlijn palliatieve zorg bij kinderen is er meer duidelijkheid 

gecreëerd rondom het levenseinde bij kinderen. Dit neemt echter niet weg dat er wel een grote 

wenselijkheid is voor een regeling. De menselijke waardigheid en het belang van het kind zijn hierin 

wat mij betreft doorslaggevend. Zoals ook uit de interviews blijkt nemen artsen en ouders beslissingen 

op grond van wat het beste is voor het kind en in sommige gevallen betekent dit dat er de 

mogelijkheid moet zijn om het leven van het kind te beëindigen. Levensbeëindiging (bij kinderen) is 

iets dat ook de maatschappij in zijn geheel raakt en er zal een draagvlak moeten zijn vanuit de 

maatschappij. Het belang van het kind moet voorop staan en de waardigheid van het leven moet 

zoveel mogelijk gerespecteerd worden, waarbij het kind een stem heeft in de procedure.  

 

Een van de mogelijke oplossingen is een multidisciplinaire toetsingscommissie die in de gevallen 

waarbij het om kinderen gaat vooraf bekijkt in hoeverre levensbeëindiging gerechtvaardigd is en die 

achteraf kan toetsen of de procedure ook volgens de zorgvuldigheidsnormen is verlopen. Hierbij breng 

je ook dit stukje meer buiten het strafrecht, zoals nu bij de WTL het geval is. Belangrijk is in ieder geval 

dat de discussie op gang komt en dat er meer openheid over ontstaat. Over de invulling van een 

uiteindelijke regeling kan nog een scriptie geschreven worden en hopelijk zal dit ook gebeuren. Hier 

komen andere (strafrechtelijke) vragen bij kijken en het brengt complexe vraagstukken met zich mee. 

Maar op basis van mijn onderzoek blijkt wel dat de vraag naar een regeling er zeker is.   
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde 
euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 

 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. Deze wet regelt 

een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

Art. 2. In artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

a) in § 1, eerste lid, wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt : "- de patiënt een 

handelingsbekwame meerderjarige, of een handelingsbekwame ontvoogde minderjarige, of nog een 

oordeelsbekwame minderjarige is en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;"; 

b) in § 1, eerste lid, in het derde streepje, worden tussen het woord "de" en het woord "patiënt" de 

woorden "meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd;  
c) paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende : "- de minderjarige 

patiënt die oordeelsbekwaam is, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en 

ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat binnen afzienbare termijn het overlijden 
tot gevolg heeft, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte 

veroorzaakte aandoe-ning;"; 
d) paragraaf 2 wordt aangevuld met een 7°, luidende : 

"7° indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, bovendien een kinder- en jeugdpsychiater of 

een psycholoog raadplegen en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. 

De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist 

zich van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk. 

De behandelende arts brengt de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het 

resultaat van deze raadpleging. 

Tijdens een onderhoud met de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige bezorgt de 

behandelende arts hen alle in § 2, 1°, bedoelde informatie, en vergewist hij zich ervan dat zij hun 

akkoord geven betreffende het verzoek van de minderjarige patiënt."; 

e) in de inleidende zin van § 3 worden tussen het woord "de" en het woord "patiënt" de woorden 

"meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd; 
f) in § 4, wordt de zin "Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld" vervangen door wat 

volgt : 

"Het verzoek van de patiënt, alsook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers indien de 

patiënt minderjarig is, worden op schrift gesteld."; g) een § 4/1 wordt ingevoegd, luidende : 

" § 4/1. Nadat de arts het verzoek van de patiënt heeft behandeld, wordt aan de betrokkenen de 

mogelijkheid van psychologische bijstand geboden.". 

Art. 3. Artikel 7, vierde lid, 1°, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden "en, met 

betrekking tot de minderjarige patiënt, of hij ontvoogd was.". Kondigen deze wet af, bevelen dat zij 

met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staastblad zal worden bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Justitie, 

Mevr. A. TURTELBOOM 

Met 's Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, 

Mevr. A. TURTELBOOM 
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Uitwerking gesprek Paul Brand 5/3/2014 

U heeft zich in diverse media uitgelaten over levensbeëindiging bij minderjarigen. Wat is uw 

drijfveer achter deze discussie? Wat maakt het dat u dit zo belangrijk vindt? 

Onrecht, ik vind het onrechtvaardig dat voor kinderen in deze leeftijdsgroep niet dezelfde regels 

gelden en er dus geen mogelijkheden zijn om uitzichtloos en ondraaglijk lijden te bestrijden. We 

vinden het voor volwassenen heel gewoon inmiddels in Nederland dat het goed geregeld is, we 

accepteren dat ook voor kinderen jonger dan één jaar, maar die groep tussen de één en de twaalf 

jaar daar zijn de mogelijkheden niet.  

Is dat vanuit een persoonlijke opvatting of vanuit artsenperspectief.  

Ik heb ik mijn opvoeding nogal sterk gevoel voor bestrijden van onrecht ontwikkeld. Dat is er bij mij 

echt met de paplepel ingegoten. Ik heb in mijn werk, het gebeurd gelukkig niet zo vaak, maar elke 

keer dat het gebeurd is het afschuwelijk als een kind zo moet lijden en je niks meer te bieden hebt. 

Dat is al afschuwelijk, maar het is dan helemaal afschuwelijk dat je niet eens de mogelijkheden hebt 

om daar iets aan te doen zoals we die voor volwassenen en pasgeborenen wel gewoon kunnen.  

U heeft in Nieuwsuur aangegeven dat het ongeveer om 10 gevallen per jaar gaat. 

Ja dat is een schatting, want daar zijn geen goede betrouwbare cijfers over. Maar er is een aantal 

jaren geleden, is er door een Rotterdamse onderzoeksgroep geschat dat het om ongeveer 10 

gevallen per jaar in Nederland in deze leeftijdscategorie.  

Denk u dat buiten uw eigen mening er vanuit de gehele beroepsgroep (kinderartsen) vraag zal zijn?  

Ik praat met enige regelmaat over. Sinds de publicatie van mijn boek, want dat heeft laten zien dat ik 

me dat aantrekt, dat ik daar een uitgesproken mening over heb. Binnen de beroepsvereniging is 

afgesproken dat Eduard Verhagen de spreekbuis is om te vertellen wat er onder kinderartsen leeft, 

dus die vraag ga ik doorspelen. In medisch contact een of twee weken geleden152, de voorzitter van 

onze beroepsvereniging , Bert Bos, die heeft gezegd “ ik vind dat de NVk hier in ieder geval een 

standpunt over moet innemen en hij zei ook “ik verwacht dat we daar niet zoveel tijd voor nodig 

hebben, omdat ik vermoed dat er vrij eensluidend over gedacht word. Dat denk ik ook, maar als je 

daar meer over wil weten moet je bij Verhagen zijn. De NVK heeft gezegd “we vinden het belangrijk 

dat er, als er namens de NVK gesproken wordt, dat dat via een of twee aangewezen personen moet”, 

dat vind ik ook verstandig want het is een hartstikke kwetsbaar onderwerp, dus alles wat ik zeg doe 

ik op persoonlijke titel en ik kan niet namens de beroepsgroep spreken. 

Wat zijn volgens u de voordelen, mocht er een wettelijke regeling komen? 

Ik zie daar dezelfde voordelen als die ik zie aan de euthanasiewet bij volwassenen, dat het voor 

mensen duidelijk is wat ze kunnen verwachten. De regels en de procedures zijn duidelijk, het is voor 

dokters duidelijk aan welke regels en procedures ze zich moeten houden en het allerbelangrijkste 

voordeel het gebeurd is de openbaarheid, dus het is toetsbaar en onderzoekbaar en dat heeft in 

Nederland denk ik heel veel nieuwe inzicht opgeleverd in de zorg rondom het levenseinde en dat 

heeft er dus ook toe geleid dat er meer gewerkt wordt aan verbetering van palliatieve zorg, dat er 

meer onderzoek gebeurd naar palliatieve zorg, dat is een groot goed. Want dat was toch een beetje 

het ondergeschoven kindje in de geneeskunde en mede dankzij de euthanasiewet is het in beweging 

gekomen. Dat moet voor kinderen ook. 

                                                           
152 Referentie MC opzoeken 
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Denkt u dat er ook nadelen zitten aan een dergelijke regeling? 

Ja, althans ik denk de voordelen groter zijn dan de nadelen, de nadelen die ik hoor als ik daar met 

mensen over praat zijn waarom moet je dit nou regelen voor zo een klein aantal. Het is toch niet zo 

dat 1) het zo heel erg vaak voorkomt, moet je daar nou zoveel moeite voor doen, we zijn in 

Nederland al zo suf gereguleerd. Is dit niet een beetje teveel van het goede en 2) dat je het door het 

procedureel te maken bestaat het gevaar dat je daarmee wegkomt van goede emphatische 

patiëntgerichte zorg. Ik ben daar niet zo bang voor eerlijk gezegd, maar dat zijn de twee sentimenten 

die ik wel hoor.  

De wet is in Belgie vorige maand aangenomen. 

Je de koning moet hem nog ondertekenen. 

Ja, het in door het parlement en het congres. In België zijn er nogal wat kinderartsen die er kritiek 

op hebben, met name op de snelheid waarmee het is doorgevoerd, niet zozeer op de wet zelf. 

Kunt u zich vinden in die kritiek? 

Nee, ik heb de indruk, ik heb er ook veel met Belgische collega’s over gesproken, en ik heb de indruk 

dat de tegenwind vooral wordt aangewakkerd door de Katholieke kerk, die in België nog wat 

machtiger is dan in Nederland, ook in de medische beroepsgroep en het is bekend dat de Katholieke 

kerk principiële problemen heeft met euthanasie als zodanig  en dat respecteer ik ook, maar dit vind 

ik het werkterrein van dokters en ethici en niet van de kerk. De snelheid van het aannemen van een 

wet, als dat leidt tot onzorgvuldigheid, dan hebben we een probleem, maar ik geloof niet dat hier 

onzorgvuldig is betracht. Ik vind het prima als een wet vlot wordt ontwikkeld en aangenomen, als dat 

maar zorgvuldig gebeurd en als de juiste partijen maar gehoord zijn. Ik weet daar de details niet van 

in België, maar ik heb de indruk dat het zorgvuldig is gebeurd.  

Het Groningen protocol heeft, onder andere, als doel gehad meer openheid. Denkt u dat dit ook 

gerealiseerd is of dat het nog steeds een beetje achter gesloten deuren gebeurd? 

Sinds de invoering van het Groningen protocol is er één ding veranderd, namelijk dat alle zwangere 

vrouwen een echo krijgen, dus dat we veel meer ernstig aangeboren afwijkingen in de zwangerschap 

ontdekken op een moment dat je nog tot zwangerschapsafbreking kan overgaan. Ik denk dat dit een 

hele belangrijke rol speelt in waarom er bijvoorbeeld veel minder kinderen met spinida bifida 

geboren worden en dat was de belangrijkste groep op grond waarvan het Groningen protocol in 

beweging is gekomen. Ik denk ook dat het nog steeds achter gesloten deuren gebeurd omdat artsen 

toch nog terugdeinzen voor het bespreken van actieve levensbeëindiging, het uitvoeren van actieve 

levensbeëindiging, dat hoor je onder huisartsen ook. Het heeft een enorme impact op de 

zorgverlener die het doet. Ook voor de procedurele kant, ik denk dat er toch nog wel wat angst is 

dat, ook al doe je het dan netjes volgens de regels, dat er dan toch nog gedoe van komt. Ik denk dat 

die angst onterecht is, maar ik denk wel dat die angst er is.  

Verwacht u dat de een aangepaste regeling zal bijdragen aan de openheid en dat er dan ook een 

toename zal zijn van het aantal gevallen? 

 Het is altijd de angst geweest, ook achter de euthanasiewet bij volwassenen, dat je op een hellend 

vlak terecht zou komen. De wetenschappelijke gegevens daarover bij volwassenen steunen dat niet. 

Wat je ziet is dat het aantal euthanasiegevallen in Nederland na de invoering van de wet ietsje is 

toegenomen, daarna eigenlijk heel stabiel is gebleven en de laatste jaren zelfs afneemt. Nu het 

laatste jaar weer wat toegenomen, maar de tendens eerder naar afname dan naar toename. Dat zegt 

waarschijnlijk iets over de verbeterde palliatieve zorg en de introductie van palliatieve sedatie als 
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alternatief. Het allerbelangrijkste wat je ziet is dat het aantal actieve levensbeëindigingen gelijk blijft, 

maar het proportie gemelde gevallen enorm gestegen is. Dat is precies wat je wilt. Dus ik ben niet zo 

bang voor dat hellend vlak. Nederlandse kinderartsen hebben laten zien, ook in de discussie over wel 

of niet behandelen bij prematuren, ook in de actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen, dat ze daar 

heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is ook de cultuur in onze beroepsgroep. Dus ik ben daar niet bang 

voor dat hellend vlak, ik zie dat niet gebeuren.  

U heeft de wet zoals hij in België is ontstaan gezien? 

Ja op hoofdlijnen wel, maar ik ben natuurlijk niet getraind in het lezen van juridische teksten dus ik 

he de wet op hoofdlijnen, zoals hij gerapporteerd is in de media gezien. 

Zou Nederland deze wet één op één over kunnen nemen? 

Waar ik nog wat moeite mee heb is het oordeel dat een kinderpsycholoog of kinderpsychiater op 

grond van een eenmalig onderzoek zou moeten uitmaken of een kind wilsbekwaam is ja of nee. Dat 

betekend, hoe beoordeel je nou of een kind van vier wilsbekwaam is? Ik geloof er meer in dat het 

systeem van ouders en kind, dat dat systeem een wilsbekwaam besluit kan nemen. En hoe ouder het 

kind is hoe meer het kind daarin een rol speelt, hoe jonger het kind is hoe meer de ouders daar de 

leidende rol in hebben. Ik geloof niet in een toetsing van wilsbekwaamheid door een 

gedragswetenschapper. Ik denk dat dat een idefieks is, dat een éénmalig onderzoek door een 

gedragswetenschapper zou kunnen vaststellen of een kind wilsbekwaam is. 

Dus dan zou er in de wet eventueel een nieuw artikel moeten komen met betrekking tot 

minderjarigen waarbij er een andere invulling is gegeven dat het artikel bij volwassenen waarbij 

wilsbekwaamheid wel van belang is? 

Dat denk ik ja. Dat heeft er ook mee te maken dat in de wet is verankerd dat ouders wettelijk voogd 

zijn van hun kind en dus ook het beslissingsrecht hebben over gezondheidsingrepen bij hun kind en 

dus ook, wat mij betreft zou daar ook de ultieme leven of dood vraag bij moeten horen. Ik dat dit 

juridisch ook op een andere manier aangevlogen kan worden dan door een toetsing van de 

wilsbekwaamheid van het kind door een gedragswetenschapper. Maar dan kom je eigenlijk buiten 

mijn terrein.  

Kan het lijden van het kind afgespiegeld worden aan het lijden van de ouder? 

Bij pasgeborenen accepteren we dat wel, dus bij kinderen onder de één jaar vinden we het volstrekt 

normaal, binnen het Groningen protocol, dat is jurisprudentie geworden, dat ouders daar de 

volledige beslissing kunnen nemen. Ik zie niet in waarom dat principieel anders is voor kinderen tot 

12 jaar. Ik snap best dat voor volwassenen een andere keuze is gemaakt, daar is gezegd het moet een 

eigen weloverwogen verzoek zijn. Dat is de ene kant, maar de andere kant is bij baby’s vinden we het 

normaal dat de ouders het mogen beslissen, dus ergens in dat traject moet je of de ene of de andere 

invalshoek kiezen, of een overgangsregeling maken.  

Hoe ziet u het als de ouders geen toestemming geven, maar u merkt dat het kind eigenlijk niet 

verder wilt leven? 

Daarom noemde ik ook het systeem en het systeem zal het besluit moeten nemen. Je hebt als arts de 

plicht om ervoor te zorgen, je stinkende best te doen om te zorgen dat jij het eens blijft met het 

systeem over de beste keuzes en dat er binnen het systeem geen schisma ontstaat en, 

uitzonderingen daargelaten, gebeurt dat ook. In de meeste gevallen groei je gezamenlijk naar zo een 

besluit toe. En zo hoort dat ook. Ik weet niet of we een regeling zouden moeten treffen die uitgaat 
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van het principe dat er strijd zou kunnen zijn tussen kind en ouders over dit soort keuzes. Je mag er 

van uit gaan dat over dit soort, toch buitengewoon heftige zaken, dat kind en ouders gezamenlijk 

gaan voor het beste belang. Dat zal niet makkelijk zijn en dat kan in sommige gebroken gezinnen ook 

buitengewoon ingewikkeld worden als die beide biologische ouders het daarover oneens zijn. 

Uitgangspunt zou moeten zijn, wat mij betreft, dat het systeem van kind en ouders samen het 

verzoek doet. Dat zou mijn uitgangspunt moeten willen zijn.  

Een medisch team zal moeten vaststellen dat er sprake is van uitzichtloos lijden en dat er geen 

mogelijkheid meer is voor behandeling en dat een scen-arts meekijkt of de procedure netjes gevolgd 

is en het dossier onafhankelijk beoordeeld. Dus eigenlijk dezelfde criteria voor volwassenen, alleen 

komt het verzoek niet van een volwassene maar van het systeem van ouders en kind. Zo zou ik, als 

het aan mij was, willen inrichten.  

Denk u dat het bevorderlijk is als er speciale teams zijn? 

Dat vind ik een moeilijke vraag. Aan de ene kant is er veel voor te zeggen om zeldzame dingen te 

centraliseren om expertise op te bouwen. Aan de andere kant zijn dit soort behandelvragen zo 

gekoppeld aan een langdurige behandelrelatie. Je kan niet iemand invliegen om dit even te doen. 

Stel je nou voor dat ik al heel lang een kind onder zorg zou hebben met een ongeneeslijke ziekte 

waar je op een gegeven moment uitkomt op dit soort overwegingen, dan zou het voor mij absoluut 

niet goed voelen als ik dat kind voor dat laatste stukje zou moeten overdragen aan een 

gespecialiseerd team. Daar krijg je ook geen teams voor, je krijgt geen doodseskaders, dat zou ook 

niet goed zijn. Ik denk dat, het zou wel heel goed zijn als het aantal artsen of team dat je consulteert 

over dit soort vragen die een onafhankelijk oordeel moeten geven, dat die beperkt zijn. Het zou ook 

goed zijn als de zorg voor de meest voorkomende diagnoses waar dit soort vragen aan de orde 

komen, dat zijn toch vooral kinderen met kanker of met progressieve neurologische ziektes, dat dat 

gecentraliseerd is en dat is ook al wel zo. 

Het zou dan meer om ondersteunende team zijn? 

Ja, en er zullen ook altijd artsen, ook in de kindergeneeskunde zal je artsen hebben die als ze dit dan 

meemaken principiële bezwaren tegen actieve levensbeëindiging hebben. Die heb je onder 

huisartsen ook. Dan zullen die mensen met hun eigen geweten in het reine moeten komen en de 

patiënt goed moeten bedienen, dus die zullen dan wellicht door moeten verwijzen.  

De WTL is een wet in formele zin (door de kamer opgesteld e.d.) en het Groningen protocol is een 

richtlijn. Daar zitten juridische verschillen tussen. Bent u van mening dat de wet aangepast moet 

worden of dat er een richtlijn moet komen die door de beroepsgroep zelf mede is opgesteld? 

Eerlijk gezegd maakt mij dat niet zo heel veel uit. Ik ben iemand uit de praktijk en ik zit van tijd tot 

tijd, niet vaak maar als het gebeurd is het vrij heftig, met dit soort dilemma’s en dan wil ik weten 

waar ik aan toe ben. Of dat verankerd is in een wet of in een richtlijn waar ook het Openbaar 

Ministerie zijn steun aan geeft, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Daar heb ik geen uitgesproken 

voorkeur voor.  

Dus voor u als arts zou het niet zoveel uitmaken, zolang er maar duidelijkheid is dat het kan en wat 

er niet gaan. 

Ja dat het duidelijk is waar de grenzen liggen. Ik zou dan uiteindelijk dan ook sterk varen op het 

oordeel van mensen die met dit soort zaken te maken hebben. Het gaat dus om wie er betrokken zijn 

geweest bij het Groningen protocol wat de meest haalbare maar ook de voor artsen beste weg is. Je 

wil dat de regeling die er komt, dat die ook ervaren wordt door de beroepsgroep als “dit klopt” en 
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“het is oké zo”. Voor mij als clinicus practicus maakt het niet zoveel uit, maar ik denk dat diegenen 

die eerder bij het Groningen Protocol betrokken zijn geweest  meer zouden kunnen zeggen over hoe 

de sentimenten daarover in de beroepsgroep zijn, dat weet ik gewoon niet.  
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Bijlage 3 
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Uitwerking gesprek E.E.A. Verhagen 11/03/2014 

Wat is uw drijfveer achter deze discussie? 

Voor mij is het een heel logisch onderdeel van een thema dat ik heel belangrijk vind en dat is dat ik 

denk dat het voor kinderen en voor ouders en eigenlijk ook wel voor de samenleving wel prettig is, 

nodig is, belangrijk is dat artsen zorgvuldige besluiten leren nemen, kunnen nemen. Met zorgvuldig 

bedoel ik in goede afweging van de medische, ethische en juridische aspecten. Er zijn allerlei 

onderdelen binnen de kindergeneeskunde waarin dat speelt, ik kan haast geen onderdeel verzinnen 

waarin dat niet speelt, maar er zijn wel een paar waar het bij uitstek zichtbaar is dat als je in de war 

raakt van een van die aspecten en de afweging niet gemakkelijk meer kunt maken, dan krijg je heel 

raar gedrag. Ik zoek graag met mensen samen de terreinen op waar dat dreigt te gebeuren, waar dat 

gemakkelijk kan gebeuren en dat is bijvoorbeeld als je een terrein nadert waar justitie en het 

wetboek van strafrecht heel duidelijk perk en paal hebben gesteld. Daar worden mensen nerveus van 

en dan zie je ineens dat het zorgvuldig afwegen van die drie aspecten ineens heel moeilijk blijkt te 

zijn. Er zijn meer van dat soort terreinen, maar dit zijn wel de duidelijke. Dus ik zie het meer in het 

thema van besluitvorming moet zorgvuldig zijn en dat is iets wat je van kinderartsen mag verwachten 

en dat is ook iets wat je kunt leren. Soms moet je daarvoor een klein beetje dingen aanvullen, helpen 

wijzigen, helpen veranderen. Soms moet je helpen dingen zichtbaar maken, mijn onderzoek gaat 

over het zichtbaar maken van “hoe gaat dat dan precies het doodgaan van baby’s. Daarmee, met die 

nieuwe informatie, kun je weer nieuwe stappen zetten, om die afweging goed te maken. Het terrein 

waar dat ook heel erg duidelijk is, maar dan op een iets andere manier misschien, is palliatieve zorg 

voor kinderen. Daar gaat het erom dat je probeert om, met behoud van kwaliteit van leven, kinderen 

te helpen om die fase naar het overlijden toe zo goed mogelijk te doorlopen. Niet alleen de kinderen, 

maar ook de broertjes en ook de ouders enzovoort. Het moeilijke van die fase voor dokters is dat het 

daar vaak al niet eens meer gaat om het medisch inhoudelijke “welk middel moet ik geven of welke 

werking van middel zoek ik, maar gaat het veel meer om hoe zorg ik dat er een balans blijft in de baat 

en de schade van het genezen. Ten opzichte van de levensduur die er misschien nog is, of afgepast 

ook heel erg aan wat het kind zelf ook nog wilt bereiken of de ouder nog heel erg graag willen met 

het kind. Die afweging is dus voor dokters heel erg ingewikkeld want die gaat niet meer volgens de 

gewone regels van de curatieve zorg maar gaat echter over kwaliteit van leven van die persoon 

onder die omstandigheden, wetende dat het einde nabij is. Dat valt wat mij betreft binnen hetzelfde 

thema. Als je dus als dokter geconfronteerd wordt met een kind in de palliatieve fase moet je daar 

ook zorgvuldige besluiten nemen en dat is ingewikkeld en dat zit je weer met hetzelfde “mag ik dat 

wel doen”, “kan ik dat wel doen”, “wil ik dat wel doen” en dat goed afwegen kan je leren, kan je ook 

elkaar leren. Je stuit dan op dingen die verhelderd moeten worden, nou die moeten dan verhelderd 

worden. Zo kwamen we tot de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen. Omdat we ontdekte dat een 

aantal dingen echt verhelderd moest worden om het beter te krijgen. Zo zie ik dat. 

Hoe vaak denkt u vanuit uw persoonlijke ervaring dat er sprake is dat er over wordt gegaan op 

actieve levensbeëindiging of het gevallen waar het eventueel bij aan de orde zou zijn? 

Ik denk dat het ontzettend weinig voorkomt. Ik zou denken tussen de nul en de tien gevallen per jaar, 

maar dat is een hele grove schatting. We weten het niet, dat is het echte antwoord. Het is nog niet 

onderzocht, maar ik werk in een heel groot kinderziekenhuis waar alle vormen van 

kindergeneeskundige zorg worden gedaan, waar meerdere kinderen per week overlijden en vanuit 

dat perspectief gezien denk ik dat het niet veel zal zijn. We kunnen ontzettend veel bereiken met 

goede palliatieve zorg. Kortom ergens tussen de nul en de tien zou het kunnen zijn op jaarbasis in het 

hele land en heel veel meer denk ik haast niet. Het is wel een wens van me om daar naar te kijken of 

dat echt klopt. Ik denk dat het klopt, maar ik weet het niet zeker. 
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Denk u dat er vanuit de beroepsgroep wel een vraag zal zijn naar een regeling? 

Ja dat weet ik zeker. Kijk we weten dat er tussen de 12 en 16 eigenlijk bijna nooit gevraagd wordt om 

euthanasie, terwijl het kan en dat ook niet zo moeilijk hoeft te zijn en vanaf 12 kinderen echt geacht 

worden om goed over hun lot te kunnen nadenken. Ondanks eigenlijk de best denkbare 

omstandigheden wordt het nauwelijks gevraagd. Dat is een gegeven. Waar het probleem ontstaat is 

rondom de 12 bij kinderen die formeel niet wilsbekwaam zijn, maar wel soms hele uitgesproken 

ideeën zouden kunnen hebben. Dan gaat het er niet eens om, wat mij betreft, dat die kinderen echt 

gebruik gaan maken van euthanasie en dus dood willen, maar het gaat erom dat een aantal van hen 

het beschikbaar wilt hebben mocht de aftakeling zodanig zijn, mocht de pijn zodanig zijn dat ze 

mogen zeggen “mag ik nu sterven”. Dus op dat vlak weet ik zeker dat er behoefte is. Het blijft gaan 

om ontzettend kleine aantallen. Het zijn wel grote aantallen voor wie het beschikbaar zou moeten 

zijn. Daarvan zal maar een fractie het gebruiken. Dat verwacht ik. Dus ja, vanuit het veld is er de 

behoefte om die mogelijkheid te kunnen bieden in de wetenschap dat het bijna nooit gebruikt zal 

worden. Ik weet niet hoe je er zelf over denkt, maar het zou voor mij persoonlijk misschien ook wel 

veel uitmaken als ik een ernstige ziekte heb en ik weet dat ik het mag vragen. Dan zou ik me kunnen 

voorstellen dat ik het misschien nooit nodig heb. We weten dat het zo werkt uit Zwitserland, daar 

zijn voorbeelden van die sterfklinieken die daar werken waar tienduizenden mensen zich aanmelden 

maar het aantal dat werkelijk gebruikt maakt van de mogelijkheid om het leven te beëindigen is 

ontzettend klein. Er gaat iets van energie uit van de mogelijkheid dat het kan en heel veel mensen 

besluiten heel bewust om de mogelijkheid niet te nemen, terwijl ze weten dat het kan. Zogezien zou 

ik dat heel graag ook zien komen voor kinderen en weet ik dat er velen zijn met mij die dat wel graag 

zo zouden willen zien. Het is dus een aanvulling op de bestaande praktijk en het zal niet snel leiden 

tot een groot aantal kinderen dat ineens actief het leven beëindigd  ziet. Ingewikkelder zijn de 

kinderen die dus niet wilsbekwaam zijn, dus de driejarigen. Dat ondervang je niet met het geven van 

die mogelijkheid aan die kinderen. Dan moet je weer terug naar het idee van het Gronings protocol, 

dat je de ouders als het ware in staat stelt beslissingen zodanig, drastisch als deze, te laten nemen. 

Dat is het tweede deel. Wat je ziet gebeuren is dat euthanasie vanaf 16 of 12  dat komt idealiter, wat 

mij betreft, wat naar beneden en misschien zonder leeftijdsgrens, maar altijd met de gedachte dat 

iemand die wilsbekwaam is over zijn eigen lot zou moeten kunnen beschikken. Dat is de gedachte. 

Het stukje vanaf de pasgeboren naar boven is wel ietsje ingewikkelder. Daar mist nou eenmaal de 

eigen wens van de patiënt. Dat omzeilen is juridisch altijd ingewikkeld. Daar kun je wel iets op vinden 

maar dat blijft wel iets lastiger.  

Stel er zou een regeling komen, ziet u hier dan ook nadelen? 

Ik zie geen nadelen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is als je nou uitgaat van een soort van 

beperkte beschikbaarheid van menskracht en geld en energie voor belangrijke projecten voor zieke 

kinderen , is dit dan het project waar je je geld aan wilt besteden. Of kun je beter andere projecten 

doen. In die hele globale context hoor ik vaak mensen zeggen “jullie stoppen zoveel tijd in dat stukje 

van het doodmaken” en dan heb je het over misschien maximaal tien, maar waarschijnlijk veel 

minder kinderen per jaar, waarom stop je niet al die tijd en energie is palliatieve zorg, dat voor veel 

meer kinderen relevant is en wat nog in de kinderschoenen staat. Waardoor veel meer gebrek aan 

kwaliteit van leven voorkomen kan worden en als je dus maar, uitgaande van beperktheid van 

bronnen, moet je dat niet anders doen. Dat is eigenlijk het enige nadeel dat ik zou kunnen bedenken. 

Dat je dus numeriek veel meer kinderen kunt helpen door dezelfde tijd, energie en geld in palliatieve 

zorg te stoppen. Voor het overige kan ik alleen maar voordelen zien. Is het vooral  het principe dat je 

het beschikbaar hebt, ook voor jonge kinderen, is voor mij ontzettend belangrijk. Voor de 

pasgeboren naar boven, het principe dat je ten koste van heel veel wilt voorkomen dat mensen een 
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akelige dood sterven. Dat ouders voor kinderen van alles beslissen en hier zou ik me ook heel goed in 

kunnen vinden dat het aan hen is toevertrouwd. Ouders maken geen misbruik daarvan, daar geloof 

ik niks van.  

In hoeverre kan het lijden van ouders worden meegenomen? 

Dat is een hele goede en een super interessante vraag. Die vraag zit ook in het laatste KNMG stuk153 

wat we gemaakt hebben waarin we eigenlijk zeggen dat het lijden van ouders mag meetellen. Bij een 

bepaalde beoordeling, in een bepaalde fase en bij bepaalde kinderen. Dat is een soort stapje in de 

richting dat we daar wel ruimte voor willen hebben, dat het lijden van ouders telt. In feite, in mijn 

idee gaat dat over expliciteren van iets dat is de praktijk door iedereen wel herkend en erkend wordt 

en dat is dat we de omstandigheden, de mening en het gedrag van ouders heel erg laten meewegen 

in hoe we beslissen. Als jij met jouw jongste neefje of nichtje van vier bij mij op de poli komt en jij 

zou de moeder zijn dan doe ik diagnostiek bij het kind en bedenk ik wat de diagnose is en dan bedenk 

ik wat de behandeling is. Dan kies ik een behandeling waarvan ik weet dat jij hem ook aan dat kind 

gaat geven. En als ik weet dat jij als hardwerkende moeder nooit thuis bent en dat je het moet 

overlaten aan de crèche die het moeilijk vindt en ik wil zeker weten dat hij de goede behandeling 

krijgt, dan kies ik een middel waarvan ik zeker weet, het is misschien iets duurder, dat het maar één 

keer per dag hoeft te worden gegeven. Dat je het zelf ’s ochtends kan doen en dat de crèche niets 

hoeft. Terwijl de standaard eigenlijk is het geneesmiddel dat vier keer per dag wordt gegeven, elke 

zoveel uur. Dat is een heel klein voorbeeld waarbij iedereen zegt “ja natuurlijk doe je dat en hou je 

rekening met de omstandigheden”. Dat is een stukje van hetzelfde probleem. In hoeverre laat je dat 

meewegen. Stel je voor jij bent zwanger en je bent 24 weken zwanger, of 23 plus 5 dagen, en je krijgt 

weeën en het kind moet er eigenlijk uit. Dat is de vraag wat gaan we doen. Rond die tijd starten we 

wel of starten we niet en hebben we tegen elkaar gezegd, dat is een soort consensus richtlijn, dat de 

stem van de ouders heel belangrijk is. Als jij zou zeggen tegen mij, ik ben de counselende 

neonatoloog, en ik vertel dat jou iets staat te gebeuren wat je nooit gedacht had, maar wat wel gaat 

gebeuren en of je daar wel eens over nagedacht hebt en dan vertel je mij hoe je daar over denkt. 

Bijvoorbeeld dat jij jarenlang in de zwakzinnigenzorg hebt gewerkt en dat je je één ding hebt 

voorgenomen dat als je ooit die keus krijgt dat je dat niet wilt. En dan graag je mij dus als er de keuze 

is hoef je mijn kind niet ten koste van alles in leven te houden. Daar hou ik dus rekening mee. Terwijl 

de moeder naast jou, die vijf minuten laten komt het hetzelfde, die zegt dit is onze laatste kans na 15 

keer IVF, we willen dit zo ontzettend graag, doe alles wat je kan alstublieft ik smeek het doe alles wat 

u kan, dan zullen we inderdaad denk ik alles doen. En het gaat over dezelfde situatie, dezelfde 

kinderen. Het is totaal niet eerlijk zeg maar, naar het kind toe. Het is discriminerend op een of andere 

manier. Alleen dit is de praktijk. We hebben besloten dat er is geen medische evidence die zegt dat je 

rechts of links af moet. Je kan net zo goed rechtsaf als linksaf want niemand kan claimen dat hij 

wetenschappelijk bewijs heeft dat het een beter werkt dan het ander. Het enige wat je kan zeggen is, 

in die grijze zone van zeven dagen rondom de 24e week is het het opgooien van een munt. En als die 

ouders dan, dat hebben we dan gezegd, dat niet willen dan moet je wel heel goed nadenken of je het 

wel wilt. Want als ze niet willen en ze krijgen toch dat kind straks mee naar huis, hoe goed kunnen ze 

daar dan nog voor zorgen. En als ze het heel graag wel willen en je doet het niet, wat doet dat met 

ouders. Dus het is een soort bizarre en juridisch onlogische en ongebruikelijke route die daar wordt 

gevaren. Namelijk dat we zeggen, het hangt van de ouders af wat we doen.  

 

                                                           
153 KNMG stuk naar aanleiding van het Gronings protocol, zomer 2013 (opzoeken) 
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We praten niet over dat we het kind in de buik laten overlijden, maar het kind komt eruit. Het kind 

wordt geboren. Dan is het moeilijk uit te leggen dat je aan het ene kind het ene geeft en hetzelfde 

kind van andere ouders geef je het andere. Dat betekend dat je moet uitleggen dat je ongelijke acties 

doet in gelijke situaties. Of zijn ze toch niet helemaal gelijk. Daar zit het hem denk ik in. In ieder geval 

voor de praktijk is het duidelijk dat wij zijn gewend in bepaalde omstandigheden de ouders een hele 

belangrijke rol te geven terwijl het gaat over het kind. Ook leven en dood, want het gaat over niet 

behandelen of wel behandelen. Waar de ouders over spreken is niet of ze het wel of niet leuk vinden, 

maar dat ze voorzien want hun traject wordt voor henzelf en voor het kind, waarbij lijden ergens niet 

is uit te sluiten of zeker aanwezig zal zijn. Hetzelfde gebeurt tijdens de behandeling en dan 

behandelen we die pasgeborenen, komt er schade, aan de hersenen een beetje kapot of heel erg 

kapot waar andere organen gaan meedoen. Dan gaan we ook wel eens zitten met ouders en geven 

aan dat het niet best is. Misschien dat het kind wel kan overleven maar de vraag is of we dat eigenlijk 

wel willen, wat vinden jullie daarvan, wat vinden wij daarvan. Dan kom je ergens tot een besluit wat 

echt ook voor een heel belangrijk deel, omdat er geen medische groen licht of rood licht maar een 

soort oranje licht is, dan zeggen we tegen de ouders, niet met zoveel woorden, maar daar komt het 

wel op neer “zeg het maar”. Als je heel graag wilt dat we niks doen, dan doen we niks, dan gaat het 

kind dood. Als je heel graag wilt dat we doorgaan, dan gaan we door en dan kijken we hoe ver we 

komen. Het kind zal zeker gehandicapt zijn, misschien ook wel heel ernstig gehandicapt, maar dat is 

het dan. En zo komt de inschatting van de ouders en ook het voorziene lijden van de ouders, speelt 

voor ons in de dagelijkse praktijk al gewoon een rol.  

Hoe ziet u dat bij een kind van bijvoorbeeld vijf jaar dat langdurig ziek is en waarvan we weten dat 

we het leven kan worden gerekt maar we kunnen niet heel veel meer behandelen, is daar verschil 

in het lijden van de ouders als reflectie van het lijden van het kind, of wanneer ouders aangeven de 

situatie zelf niet mee aan te kunnen?  

Dat is een hele goede vraag. Daar zit van alles bij en voordat ik me op dat terrein bevind, ben jij 

gelovig? 

Nee. 

Nee? Oké. Er is iets heel raars in Nederland aan de hand, op zich niet in mijn nadeel hoor, maar ik 

vind het wel heel merkwaardig, en dat is dit. Wat jij vraagt is de vijfjarigen die heeft een heel lang 

traject achter de rug met heel veel lijden en die ouders zijn op een punt gekomen, ze weten dat het 

kind doodgaat. Zij kunnen het eigenlijk niet meer aanzien en het kind zelf kan niets zeggen en dan is 

de vraag, als die ouders nou heel erg expliciet zeggen “wij kunnen het niet meer aan, we willen het 

niet meer voor ons en voor het kind, maak er maar een einde aan, want we weten dat hij doodgaat, 

dus waarom niet nu nu hij nog redelijk goed is. Dan zijn er een paar dingen. Juridisch kan het in 

beginsel niet goed. Er zijn wel mogelijkheden, maar niet via de geijkte paden. Dat vraagt heel veel 

van mensen om dat te doen.  Ethisch gezien is het niet echt een groot probleem want of je nu op het 

ene punt gaat of het andere, dood ga je. Het gaat alleen maar om de timing en zou je ook heel goed 

kunnen zeggen, als dit voor die ouders ontzettend belangrijk is en hen dus de ruimte straks geeft om 

mooi te rouwen en daar vrede mee hebben, dan moet je dat doen. Daar zit heel veel ruimte. 

Medisch gezien zie je dat heel veel mensen zeggen , nou kijk hier begint de belangrijke opdracht voor 

de palliatieve zorg, dat is namelijk dat je gaat uitleggen aan de ouders dat ze het wel aankunnen en 

dat je gaat uitleggen dat er ook nog hoop is in de zin van dat je versterkt uit de strijd komt. Daar kom 

je al heel snel aan tegen, er is nut in het lijden, er is nut in het door ellende heen gaan, samen als 

gezin. Daar vind je de geloofsmensen heel erg je pad. Die zeggen, ik maak nu een hele korte bocht 

hoor, wat je in Nederland ziet gebeuren dat als er religieuze partijen meeregeren, dan gaan zijn 

zeggen “op het gebied van euthanasie willen wij even geen veranderingen meer, we vinden het ver 
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genoeg gaan. We stoppen alles in de palliatieve zorg. Want palliatieve zorg gaat over lijden en het 

samen doormaken van lijden, zonder dat je er een einde aan maakt. Dat is dus mooi en goed, zo is 

het leven bedoeld”. Dat is heel erg normatief, heel erg van wij zien dat zo dus dat gaan we zo doen. 

Dan gaat er dus heel veel geld naar palliatieve zorg, dat is op dit moment zo. Er gaat heel veel geld 

naar palliatieve zorg om dat men hoop dat niemand het e-woord noemt. Dat gaan we niet nu 

uitbreiden, alsjeblieft niet, dat is te eng. Voor mijzelf speelt dit niet zo. Ik zie niet in dat mensen 

moeten lijden om het samen goed te hebben, dat hoeft van mij niet. Maar dat is mijn persoonlijk 

leven, het kan heel goed zijn dat jij daar anders over denkt. Voor mij is het juist heel erg belangrijk 

dat ik daar niet perse over hoef te gaan, maar dat het voor die ouders belangrijk is dat ze deze fase 

goed doorgaan. En voor sommige ouders betekend het dat het beter is om het einde van het leven 

snel te laten plaatsvinden, dan dat ze dat hele ding doorgaan. Wat ik wel wil, en daar vind ik weer 

hetzelfde spoor dat mensen in de palliatieve zorg hebben, en dat is dat ouders moeten goed 

geïnformeerd zijn. Wat kan nog, wat kan niet. Wat willen we nog met ons kind, wat willen we niet. 

Waar zijn ze bang voor, waarom vinden ze het zo erg, waarom kunnen ze het niet aan? Is daar nog 

iets aan te doen, of niet. Of moeten we er juist niks aan doen. Hebben we het goed begrepen, 

hebben we dat doordacht. Als je het idee hebt, dit is een zorgvuldig besluit waar die ouders heel 

goed over na hebben gedacht, waar ze geen spijt van krijgen en waar ze over vijf jaar nog steeds 

achter staan, dan zie ik niet in waarom het anders zou moeten.  

Wat is hier de rol van het kind in? 

Die gesprekken zal je, ook met vijfjarigen, goed kunnen voeren. Het moeilijke van vijfjarigen is dat ze 

niet goed kunnen overzien het vandaag ten opzichte van het morgen, volgende week, volgende 

maand. En dus het kan voordelen hebben, dat je niet al bedenkt hoe erg het zou zijn om 15 weken 

die pijn te hebben. Dat is echt iets wat we bij volwassenen denken hoor, dat je kunt voorzien hoe het 

morgen zal voelen en daar eigenlijk al angstig van kan zijn. Voor kinderen is dat veel moeilijker. Die 

hebben die tijdsoriëntatie nog niet helemaal zo, maar die kunnen er wel ontzettend last van hebben, 

die kunnen er ook een mening over hebben.  Dat zal je moeten meewegen op een of andere manier. 

Je hoopt en verwacht ook dat die ouders een stuk van die mening kunnen vertolken, als ouders. Als 

ik merk dat die ouders dat niet kunnen, dan wordt het moeilijk om met hen mee te gaan. Het kan 

alleen maar als zij dat echt doen in het belang van het kind. Als ik ergens het gevoel krijg, dit is niet 

helemaal invoelbaar wat zij aan het doen zijn, of het klopt niet wat ik het kind hoor zeggen, dan 

wordt het moeilijk. Daarin zit ontzettend veel macht zeg maar en bij het medisch team, als die ergens 

het idee hebben, hier dit klopt niet, we kunnen er niet achter staan, dan gaat het niet gebeuren. Zo is 

het nu en zo zal het straks, met welke regeling dan ook zijn. Ook de euthanasiewet maakt het heel 

erg mogelijk dat artsen zeggen “ik ben niet overtuigd, het voelt voor mij niet goed. Ik ga het niet 

doen”. Dat kan, en dat krijg je, bij welke regeling je ook verzint voor minderjarigen, dan zal daar altijd 

iets inzitten van als het team van mening is dat het hier niet past of niet goed doordacht is, dan gaat 

het gewoon niet gebeuren. Ook al willen die ouders het nog zo graag en zelfs al het kind het heel 

graag wilt, dan gaat het niet gebeuren. Daar heb ik mij verzoend, dat is zo. Ik denk ook dat daar wel 

iets goeds in zit. Het vraagt van het medisch team heel veel. Dat is misschien ook wel waarom is denk 

dat het zo belangrijk is dat je medici leert nadenken en ook leert besluiten te nemen in moeilijke 

situaties, want ze hebben die macht gewoon. Dat is zo en dan zal niet snel veranderen.  

Zou er voor deze situaties een (centraal) adviesteam kunnen zijn? 

Daar zijn we mee bezig. Wat ik doen, ik ben nu ook hoogleraar in de palliatieve zorg voor kinderen 

geworden, ik probeer die werelden bij elkaar te brengen. Die van de euthanasie en die van de 

palliatieve zorg, omdat ze volgens mij allemaal over hetzelfde gaan. En dat is, mensen mogen iets 

zeggen over hoe ze dood gaan. Dat zijn de ouders en de kinderen zelf en daar is voor mij niet veel 
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verschil tussen palliatieve zorg en euthanasie, beide gaan wat mij betreft over dat ding. Wat we nu 

doen is we brengen in de lucht het expertisecentrum voor palliatieve zorg voor kinderen, waar 

mensen terecht kunnen voor vragen. We hebben nu ook een richtlijn gemaakt, die richtlijn bespreekt 

ook levensbeëindiging, waarbij de hopen dat mensen die hier in de praktijk tegenaan lopen, dat die 

dat ding raadplegen. Dat komt ofwel in de vorm van een website, we weten nog niet precies hoe dat 

eruit zal zien. We ontwerpen nu een proef-website, maar moet wel straks betaald gaan worden door 

iemand, dus daar zoeken we dan naar. Maar in ieder geval, daar hopen we dat mensen op zoek gaan 

naar kennis over dat wat ze niet weten. Dus ook de dokter in het kleine ziekenhuis, die nog nooit zo 

een vraag heeft gehad. Daarvan hopen we heel erg dat hij weet dat als hij nou die kennis niet precies 

paraat heeft, dan ga ik naar een plek waar in kan zoeken. Er zijn ook mensen die mij bellen, maar een 

heleboel mensen weten ook niet hoe ze mij moeten bellen of die vinden dat eng, dus die gaan dat 

niet doen. We hopen dat dit heel erg mogelijk maakt dat mensen kennis krijgen over dat proces waar 

ze in beland zijn. Palliatieve zorg en misschien ook wel euthanasie. Het kan heel goed dat dat 

onderdeel daarvan uitmaakt, maar die kennis zal je wel moeten hebben om verder te komen. Dat is 

hun manier, die we nu denk ik zien als een logische, om die kennishiaten bij verschillende individuele 

hulpverleners weg te krijgen. 

In België wordt er gezegd dat er niet goed is nagedacht over de invulling van de wet. Sluit dit aan 

bij wat u net heeft gezegd? 

Er is protest geweest. Dit is wel zo zoals het in België gaat. België is altijd heel erg voortvarend, die 

hebben het idee van een euthanasiewet en die was er in no-time. Ik weet niet of het slecht is. Zeker 

mis je dan een onderbouwing met onderzoek en rechtszaken en opiniepeilingen noem het maar op, 

die mis je wel. Aan de andere kant je vormt een praktijk die ook weer onderzoekbaar is. Ik ben er niet 

tegen dat ze het zo doen, ik vind het zelfs super interessant want het is ook wel heel gedurfd en heel 

mooi. Het past ook wel in hoe ik dat zelf zie. Het is waar dat er een heleboel aspecten niet zijn 

onderzocht. Het alternatief is ook niet zonder nadelen. In die afweging vind ik het een mooie keuze. 

Er zit wel iets ingewikkelds aan, net zo goed als dat het bij ons heel ingewikkeld is gebleken dat we 

een commissie hebben die moet oordelen over levensbeëindiging bij pasgeborenen en dat gaat dus 

heel erg moeizaam, nu breng je eigenlijk een commissie, lokaal dan weliswaar of ter plekke, die richt 

je op om te bepalen of het kind wel of niet rechtsgeldig om euthanasie mag vragen. Je legt het 

eigenlijk ook weer bij een commissietje van mensen neer en die mensen zijn ook individuen zoals jij 

en ik, dat kan wel problemen veroorzaken en ook maken dat sommige mensen zeggen “ geef mij die 

man maar, want die zegt altijd ja, die vindt alles goed”. Daar zit een zwakte in, maar ik zie ook geen 

andere mogelijkheid. Ik weet ook niet hoe het anders moet. Je kunt moeilijk een 

computerprogramma laten invullen en dan zeggen “oké ja jij bent geschikt”. Ik zie niet een 

alternatief, dus ik denk dat ze het best denkbare nu doen. Ik kan geen betere manier verzinnen, maar 

ik zie wel dat er manko’s aanzitten en ik zie ook wel dat er idealiter meer onderzoek over beschikbaar 

zou moeten zijn. Dat kost zeker vijf á tien jaar om dat te verzamelen en in de tussentijd heb je een 

situatie die helemaal niet gunstig is.  

Wat zou het effect zijn van wetgeving ten opzichte van het vaststellen van een richtlijn? 

Dit is wat ik ook altijd heb gezegd over het Gronings protocol, het hoeft van mij niet in een weet. Ik 

weet dat het op zich ook wel problematisch is om een wet te maken die zegt dat je over een kind 

beslist. De kracht van de wet is niet perse noodzakelijk om de praktijk voor elkaar te krijgen en goed 

geregeld te krijgen. Dat geldt denk ik ook voor het loslaten van de leeftijdsgrenzen. Ik zou me ook 

kunnen voorstellen dat je dat niet via wet, maar via protocollen en regelgeving organiseert en dat het 

even effectief of misschien wel effectiever is, dat kan ik me wel voorstellen. Ik weet niet wat 

waardevoller is. Het mooie van wetgevingsproces is dat het echt super democratisch is en 
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regelgeving is ondemocratisch. VWS en justitie samen met de NVK die zeggen “zo gaan we het doen 

en zo gaan we het doen”. Dus daar zit ook een zwak punt misschien in. Laat ik het zo zeggen, wij 

zitten in de comfortabele positie als beroepsgroep dat we kunnen zeggen hoe we het willen. De keus 

van het instrument dat wat je wilt mogelijk maakt kan door allerlei redenen worden ingegrepen. Dat 

kan zijn dat je in bepaalde situatie, om politieke redenen, zegt we maken er een wet van. Niet tegen. 

Of je zegt laten we het niet doen want dat maakt dat er weer dat en dat proces op gang komt en dan 

gaan die daar weer tegen stemmen omdat ze daar voor zijn. Begin maar met regelgeving en dat kan 

ook. Er zijn hele mooie voorbeelden van waarbij de beroepsgroep met regelgeving komt, eerst intern 

en langzamer zeker wordt dat wel overgenomen of bekrachtigd door VWS of justitie of beide. Bij de 

late zwangerschapsafbreking vond ik dat zelf wel een mooi geregeld, dat toetsing van categorie 1 

afbrekingen is in feite een NVOG aangelegenheid gebleven, met kaderschepping door VWS. Zoiets 

werkt voor de praktijk super krachtig. Er is nooit een wet aan te pas gekomen, toch wordt het wel, 

het vormt de praktijk. Daar wil je naartoe, ten minste zou ik vanuit mijn positie, wij moeten de 

praktijk weten te vormen op een manier dat het zorgvuldig is, in het belang van het kind en enz. Of 

daar perse een wet voor nodig is of niet dat maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Misschien kan het 

wel niet altijd, misschien moet het ook niet altijd. De Belgen doen het dus wel gewoon zo en dat 

werkt daar dan. Mooi.  

Het zou dus meer een Gronings Protocol 2.0 kunnen worden? 

Ja. 

Zou het, mitst het voldoende is omkleed, voldoende moeten zijn om het gebied af te bakenen? 

Ja dat denk ik wel. Heel veel hangt er af van wat de ministers en de regering wat dat betreft willen 

toelaten en toestaan. Er zijn gesprekken gaande nu ook met het ministerie over dit waar jij het nu 

over hebt en die gesprekken komen omdat we het er met zijn allen over hebben gehad. Dat komt 

omdat de Belgen daarvoor ook al. Dat heeft dus echt effect, dat leidt ook tot iets. Het kan dus zo zijn 

dat we straks over ene half jaar zeggen “die weg gaan we op, we gaan Gronings Protocol versie 2.0 

maken”. Er zit wel echt beweging in. Dossier heeft een paar jaar stilgelegen, maar ik zie nu weer 

allerlei dingen gebeuren. Jouw scriptie wordt zeer actueel.   

 

Het is heel belangrijk om je te realiseren, het komt nooit voor dat wij naar ouders toegaan en zeggen 

over zo een baby “ja we hebben er nog eens over nagedacht, maar wij denken dat euthanasie echt 

het beste is meneer en dat gaan we morgen doen”. Dat is echt ondenkbaar. Er zijn wel mensen die 

dat denken en zeker ook merk ik dat in het buitenland, heel veel misverstanden die gaan over 

glijdende schaal. Zal het niet zo worden dat de dokters toch aandringen op euthanasie terwijl het 

niet echt nodig is. Al die dingen, zo zijn mensen denk ik. Vanuit de praktijk gezien vind ik het veel 

erger bewijs van spreken als, nee laat ik het anders zeggen. Heel onlangs, weet je wat trisomie 13 is 

toevallig? 

Nee. 

Dat is een chromosoomziekte. Je kent wel het syndroom van down? 

Ja dat denk ik wel.   
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Dat hebben kinderen. In hun chromosomen is iets anders dan anders. Die hebben meer 

chromosomen, waardoor heel veel organen zijn aangetast. De hersenen, de ogen, noem maar op, 

alles. Je hebt ook trisomie 13, je hebt ook trisomie 11, dat zijn dan andere chromosomen die 

afwijkend zijn, maar in alle organen, overal heb je die cellen. Dus overal ben je afwijkend en een 

groot deel van de kinderen die trisomie 13 heeft, die gaat dood in de baarmoeder als een miskraam. 

Sommigen worden geboren en bijna nooit overleven ze lang, maar het kan wel. Het kan wel 12 of 13 

worden. Ondanks alles wat ze missen, gaat het toch soms gebeuren. Wat wij altijd deden is, je kijkt in 

een boek en dan zie je dat de overlevingskans 0 is, die gaan allemaal dood. Deel van die cijfers, ze 

gaan allemaal dood, komt omdat we ze niet behandelen. Ze worden geboren en dan zien we al vrij 

snel, zeker nu kunnen we zeker weten dat het trisomie 13 is en daarvan weten we “een grote 

aaneenschakeling van ziektes en als ze al ene jaar worden, dan is het niet een makkelijk jaar en heel 

misschien worden ze drie jaar “hou je maar vast”. Dat is het idee. Doordat we dat denken bieden we 

ook niet aan aan ouders “we gaan alles doen”, gaan we niet naar de IC, die overlijden allemaal. Dus 

het is een self fulfilling prophecy. In Amerika en Canada zijn steeds meer geluiden gekomen, laten we 

nou een kijken wat er gebeurd met die ouders en hoe die dat allemaal verwerken. De aanleiding was 

dat in Japan al die kinderen op de IC terecht komen, omdat in Japan gedacht wordt “leven is leven, 

we gaan ervoor”.  Zo is er verandering gekomen en zie je nu dat bekend wordt dat ouders eigenlijk 

zeggen “wij vonden het zo ontzettend waardevol, die ene dag dat hij geleefd heeft, of die vijf dagen 

dat hij thuis geweest is, dat hadden we nooit willen missen”. Die veranderingen in opvattingen over 

dit soort ziektebeelden, die raken ook ons hier, dat lezen we, dat horen we en wij beginnen daarin 

ook, langzamer zeker te veranderen en ideeën te krijgen. Ik vind dat zelf een super interessant 

fenomeen waarbij je kunt zien dat je kunt leren van ontwikkelingen in het buitenland en waarbij je 

ook je eigen denkbeelden zal moeten bijstellen. Ik dacht ook dat trisomie 13 gaat altijd dood. En ik 

zie nu, in de literatuur, dat het niet zo is. Dat het komt omdat wij zelf nooit en dat die ouders daar 

dus heel erg ongelukkig van zijn, dat leren we ook. Dit zijn ontwikkelingen die ik zelf zie al te 

belangrijk om niet met elkaar te bespreken en die hebben dus ook invloed op hoe wij beslissen over 

ziekte, over prematuriteit en ook over lijden. Een deel van de ouders zegt “we hadden het nooit 

willen missen, ons kind heeft geleden, wij hebben geleden, maar we hadden het nooit willen 

missen”. Dat geeft mij ook wel weer dat ik denk, goh zo kan het dus wel gaan.  

Zijpraatje hoor. Wij dachten altijd, wij dokters, dat ouders van kinderen met een ernstige aandoening 

altijd gingen scheiden. Dat zeiden we ook altijd tegen ze “de kans dat uw huwelijk stand houdt is vrij 

klein”. Wat blijkt nou, ze hebben vijfhonderd ouders met trisomie 13 kinderen hebben ze 

geïnterviewd en het percentage echtscheidingen lag onder de één procent. Dus van die hele 

aanname klopt in ieder geval, een deel klopt niet. Zeker zal het zo zijn, het is zeker zo, kinderen met 

kanker en daarvan zien we dat het daar wel is aangetoond dat het zo werkt, maar dus kennelijk niet 

altijd en niet voor alles en iedereen. Er zijn dus ook gezinnen die er sterker uitkomen dan dat ze erin 

gingen. Oei. Dat moeten we dus ook meenemen en vertellen aan die ouders op een of andere manier 

zodat ze er wat mee kunnen, wat het is nieuwe kennis. Zo is die wereld vrij snel in beweging.  

Een hele dynamische omgeving. 

Ja. 

Als je jezelf zou kunnen invriezen en je zou over vijf jaar ontdooien bij wijs van spreken, of je zou vijf 

jaar weet niet waar naar toe gaan, dan weet ik zeker, dan zouden wij hier dit gesprek hebben, dan 

was er weer heel veel gebeurd. En dan zou je zeggen “wow, wie had dat gedacht”. Zo weet ik zeker, 

omdat ik het ook zie, de afgelopen jaren gaat ook zo. Het gaat met horten en stoten en we hebben 

soms de Belgen nodig voor iets en dat Gronings Protocol was is ineens, boom. Zo heb je van die 
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gekke dingen die het soms ineens een beetje, maar de lijn is gewoon, blijft bewegen. In binnen- en 

buitenland. In het buitenland net zo hoor.  

Wat ik je wou zeggen is, ik sprak dus ouders van een kind, die had trisomie 13. Hoogopgeleide 

ouders, die hadden de keus gehad wel of niet late zwangerschapsafbreking, hebben ze niet gedaan. 

Kind geboren, kind ernstig gehandicapt. Ouders, maar oké, we wisten het van te voren, kijk hoe lang 

hij mee gaat. We doen ons best, als hij maar niet lijdt, kom maar mee naar huis. Kind mee naar huis. 

Twee maanden ging dat redelijk, wel heel gedoe, vijf andere kinderen in huis, dit was de zesde. Tot 

hij plotseling ziek werd en met vrij grote spoed naar het grootste kinderziekenhuis in Canada, dat is 

in Toronto, het Hospital for Sickkids”, super beroemd, gingen met hun kind. Toen kwamen zij aan en 

toen zei de dokter “we nemen het kind wel even mee want het is ernstig ziek”. Dus die ouders moest 

wachten, zij met het kind aan de slag. Toen werden de ouders geroepen en was het kind overleden. 

Toen zeiden de ouders “wat raar dat je ons er niet even bijgehaald hebt, we hadden daar heel erg 

graag bij willen zijn. We wisten best dat het kind doodging. Van te voren dag één, eigenlijk al in de 

zwangerschap wisten we het. We hebben gehoopt dat het misschien twee of drie maanden zou 

duren, dat heeft het ook geduurd. Dat was het punt niet, maar we hadden dit niet willen missen. We 

hadden er echt bij willen zijn toe hij doorging”.  Ze kregen niet helemaal een bevredigend antwoord, 

die mensen hebben de files opgevraagd, de status. Die kwamen er achter dat het volgende was 

gebeurd, wat ook wel heel veel gebeurd in landen, dat die dokters tegen elkaar zeiden “goh trisomie 

13, eigenlijk onmogelijk, gaan we nou naar de IC met dat kind? Ik dacht het toch niet he, want wat 

voor vooruitzichten zijn er en wat het kost laten we het niet doen”. Dus die hebben het kind een 

hoge dosis morfine gegeven tegen de benauwdheid en daaraan is het kind overleden. Dus dat kind 

zat onder de morfine. Nou dat hebben ze helemaal boven gehaald en hebben gezegd “dat had nooit 

gemogen, ze hadden nooit zonder onze toestemming dat kunnen doen”. Daar hebben ze ook gelijk in 

gekregen en sindsdien zijn die ouders heel erg gebeten op iedereen die een kind met trisomie 13 

heeft, die weet wel, als hij besluit dat hij heel graag wilt dat zijn kind blijft leven en mee naar huis, 

dan moet dat ook kunnen hé. Dan moet het niet gebeuren dat je op een onbewaakt moment iemand 

even de morfine spuit erin zet. Dat kan toch niet. Daar hebben ze ook groot gelijk in. Dat is ook zo 

een met horten en stoten, dit is zo een hort of een stoot, waarbij je ineens inziet, ja shit man, wij 

doen dat ook met onze kinderen met trisomie 13. Dan zeggen we het niet tegen de ouders, maar dan 

zeggen we eigenlijk, kind was erg benauwd, morfine, dood. Dat moeten we niet doen. Dit hoort er 

niet bij. Het is in feite gewoon dood maken en het kan best zijn dat het beter is voor het kind, maar 

dan moet je er niet zo stiekem over doen. Zoals zij dat deden, achter een deur, wel in de status half 

beschreven, maar niet vertellen, dat gebeurd dus vandaag de dag in heel veel landen. Dat zie ik als, 

laten we die kant niet op gaan. Dan maar regelingen waar mensen het niet altijd mee eens zijn, maar 

sommigen wel en het beschikbaar hebben. Maak het maar open, want dit, als je dat ooit meemaakt, 

je eigen moeder of vader. Stel je voor dat het toch gebeurd dat ze tegen jou zeggen, wacht even en 

dan zeggen je moeder is overleden. Wat krijgen we nou zeg?? Ja ze werd benauwd en ze kreeg wat 

medicamenten en dan is ze door. Dan lees je later dat ze een overdosis morfine hebben gegeven, 

omdat ze het niet met jouw moeder zagen zitten. Nou zeg, dan ontplof je toch.  

Bij kinderen is dat kennelijk anders want dan gebeurd het wel, niet in Nederland hoor denk ik, maar 

in heel veel andere landen wel. Daarin voel je, er moet ook beweging zijn. Dit past niet helemaal in 

het beeld dat ouders voor hun kinderen mogen beslissen op veel punten. Erbuiten laten kan niet. Je 

kan niet een kind doodspuiten en dan tegen de ouders zeggen het de ziekte was waar hij aan dood 

ging. Dat kon misschien dertig jaar geleden, maar nu niet meer.  

Dus misschien is de discussie nog meer waard dan het uiteindelijke resultaat? 
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Ja heel erg ja. Dat is hopelijk ook de kracht van het expertisecentrum, dat mensen in ieder geval 

kennis krijgen van wat de afwegingen kunnen zijn en wat en wat niet kan. Eventueel ondersteuning 

krijgen, zodat ze niet stiekem hoeven te doen. Ze kunnen allemaal en op maat gemaakt advies. 

Daarmee kunnen artsen over het algemeen het beste uit de voeten. Als ze maar niet het idee hebben 

van laat ik het nou maar doen en het niemand zeggen.  

Dus het meer in de openbaarheid brengen? 

In die wereld van besluitvorming aan het einde van het leven, zitten ontzettend veel leuke dingen en 

er is heel veel literatuur te vinden, vooral als je buiten Nederland ook kijkt. Ook wel in de ethische of 

medische bladen. Dat is ook echt in beweging gekomen de laatste tien jaar.  

Ik had er laatste eentje, dat was voor mij een heel mooi verhaal. Dat ging over, het heette “peperoni 

en pizza” en het is het verhaal van een dokter die ook bij zo een ouderpaar is waarbij besluit moet 

worden genomen “gaan we door of gaan we niet, gaan we stoppen of het kind geboren laten 

worden”. En dan vragen die ouders oké, we zien dat ons kind er ernstig aan toe is, maar dokter, als 

hij straks toch zou overleven, wat kan hij dan nog wel en wat hij dan nog niet? Dat is voor ons heel 

belangrijk. Oké zegt die dokter, vertel eens wat wil je dan precies weten. Nou zei hij, zal mijn kind 

seks kunnen hebben. Nou zegt die dokter, dat weten we niet precies maar het zou best kunnen, wat 

nog meer? Zal mijn kind ook later een handeling kunnen verrichten als een pen oppakken.  Ja, 

studeren zal niet gaan, op school leren waarschijnlijk ook niet, mogelijk rolstoel gebonden, dat weten 

we niet zeker, maar dit zal hij wel kunnen. Hoezo dan vroeg die dokter. Nou, we hebben al generaties 

lang een pizza bedrijf en wij maken pizza’s en het enige wat wij willen is dat hij op een of andere 

manier kan meedraaien in het familiebedrijf en daarvoor hoeft hij niks anders te kunnen dan 

peperoni op een pizza te leggen, dan zijn we al gelukkig. En we hebben ook het idee dat als een mens 

niet kan genieten van seks dan heeft hij geen leven, dus dat is eigenlijk de tweede zorg die we 

hebben. Maar als u zegt dat beide waarschijnlijk wel zal lukken, dan willen we dat je alles doet, nou 

dat is iets dus waarvan, als voorbeeld waarvan, artsen eigenlijk normaal gesproken in gesprekken 

denk je niet zo. Je denkt veel meer aan kan het kind straks op sollicitatiegesprek, een baan krijgen of 

zal hij een partner kunnen vinden. Je denkt niet aan de bescherming van de besloten wereld in een 

gezin waar hij liefdevol wordt opgevangen en niks anders hoeft te kunnen dan peperoni op een pizza 

te leggen. Je zou er eigenlijk wel aan moeten denk, maar heel veel dokters, ik ook, denken niet eerst 

hieraan. Je denkt vooral aan, toch de hogere functies. Je hebt je eigen beeld van wat een leefbaar 

leven is heb je voor ogen. Terwijl voor ouders zelf soms een leefbaar leven is in de warmte van een 

Italiaans gezin erbij zijn als de pizza’s gebakken worden, dat is voldoende. Meer hoeft niet. Dat soort 

verhalen zie je eigenlijk steeds meer komen en die helpen om zorgvuldige beslissingen te nemen 

voor dokters want dan bedenk je bij jezelf, shit ja, dat is wel goed om eens over na te denken. Dus bij 

het hebben van die enorme macht van dokters hoort ook bij, wat mij betreft, dat je regelmatig 

bedenkt, zie ik het wel goed? Of zijn er dingen die ik mis? Zoals ik erachter kon dat ik niet denk aan 

peperoni en pizza, daar denk ik niet aan. Maar nu wel. In wat voor een omgeving komt het kind dan 

terecht, moet hij dan ook echt alles kunnen, of mag hij ook gewoon niks kunnen. Zit daar een 

liefdevolle warmte omheen en geen lijden, dan is het eigenlijk gewoon goed voor hem. Zo zijn er ook 

ouders die het tegenovergestelde zeggen hoor. Die komen bij je en die vinden het niet goed als het 

kind niet naar de universiteit kan omdat het hele leven al iedereen professor is geweest en die ene 

niet zou onbestaanbaar zijn. Je hebt allerlei aspecten daarvan. Het gaat er vooral om dat je ook 

bedenkt wat je niet bedenkt.  
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Bijlage 4 
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Uitwerking gesprek S. van de Vathorst, 3 april 2014 

Wat is uw mening over het Gronings Protocol? 

Heb je de Evaluatie regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en 

levensbeëindiging bij pasgeborenen gelezen? 

Nee, die heb ik nog niet gelezen. 

Daarin staan precies onze bevindingen over het functioneren van die regeling, namelijk dat hij niet 

functioneert en ook waarom die niet functioneert. De functioneert onder andere niet, we hebben 

een aantal dingen wijzen we aan, omdat we vinden dat de indicatie actueel ondraaglijk lijden te strikt 

is. Dus we vinden dat toekomstig lijden echt wel mee mag wegen, omdat het bij alle andere 

medische beslissingen ook meeweegt. Dus dat is eigenlijk van de belangrijkste kritiekpunten ook 

eigenlijk op het Gronings Protocol, dat het te weinig ruimte laat om toekomstig lijden mee te wegen. 

Eigenlijk schiet het tekort bij het kijken naar de toekomst, de levensverwachting en de kwaliteit 

van leven? 

Ja en dat is iets wat we bij staken van behandelen heel erg mee wordt gewogen, als bij een intensive  

care van pasgeborenen discussie hebt over wel of niet doorgaan met behandelen, wordt daar heel 

erg gekeken naar wat voor leven gaat het kind tegemoet. Maar op het moment dat het gaan om 

actieve levensbeëindiging mag alleen maar dat actueel ondraaglijk lijden meewegen. Je staakt een 

behandeling vaak omdat je dat toekomstig lijden niet wilt, overlijd een kind dan niet, wat soms 

gebeurd he, dan staak je alles maar dan moet je wachten op de eerstvolgende longontsteking of 

weet ik wat zodat het zal overlijden. Soms is dat geen probleem, kan iedereen zich daarbij 

neerleggen, maar soms ook niet. Dan sta je eigenlijk met lege handen, terwijl je op grond van die 

kwaliteit van leven overwegingen hebt besloten we gaan niet door met behandelen want het kind is 

eigenlijk dood beter af, dat is dan je hoofdconclusie. Verder zeggen we hierin ook dat het 

functioneert niet die regeling en een van de opties die wij suggereren is om de commissie Hubben uit 

te breiden ook naar kinderen tussen de één en twaalf. Dus dat je het werkingsgebied van de regeling 

eigenlijk uit zou breiden. Of een nieuwe regeling maakt waar die commissie voor is. Dat is wel iets 

dat voor jou relevant is.  

Absoluut. 

In België hebben ze de wet aangepast. De heer Verhagen is het niet helemaal eens met de invulling 

van de wet met betrekking tot de wilsbekwaamheid. 

Die moet door twee mensen getoetst hé in België. 

Ja klopt. Verhagen zegt dat de wilsbekwaamheid niet ter sprake is want ook een kind dat 

wilsonbekwaam is moet hiervoor in aanmerking komen. 

Dus die Belgische wet, die is ook niet zo heel erg anders dan onze regeling nu want ook in België 

worden de meeste kinderen wilsbekwaam geacht van of twaalf. Dus in de praktijk zal het er heel erg 

op lijken, misschien dat er een heel enkel kind van tien of elf is die zo zijn zaak goed kan bepleiten dat 

je denkt, nou dat kan ook en dat zou hier dan niet kunnen, maar het is een andere manier van een 

grens trekken. De ene zegt bij wilsbekwaamheid, de ander zegt bij twaalf jaar. Ik zie daar niet zo’n 

heel groot, in de praktijk niet zo heel groot verschil tussen. Dus ik denk niet dat ze in België nou 
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radicaal ander bezig zijn, behalve dan dus dat die een heel ander criterium hebben gekozen, namelijk 

die wilsbekwaamheid. Bij ons natuurlijk ook hé. Als je 14 bent en niet wilsbekwaam, val je ook buiten 

de boot.  

Bij een eerdere evaluatie is ook al eerder iets gezegd over het vasthouden aan een leeftijdgrens. 

Dat is de evaluatie van de Euthanasiewet geweest. 

Ja klopt. Daar hebben ze gezegd “het is eigenlijk raar dat we heel erg vasthouden aan die 

leeftijdgrenzen”.  

Ja die hebben ook gezegd dat er dat gat is tussen de één en de twaalf. Dus zowel de mensen die de 

euthanasiewet hebben geëvalueerd die komt tot die conclusie en wij zeggen ook, nou meer vanuit 

een ander perspectief, die commissie heeft niks te doen en wordt niet gemeld, één van de opties zou 

kunnen zijn, omdat er dat gat is tussen de één en de twaalf, om de commissie ook voor die gevallen 

te laten beoordelen omdat het toch juridisch wezenlijk anders is of met een wilsonbekwame te 

maken hebt of met een wilsbekwame. We kunnen niet hetzelfde regime als onze Wet Toetsing 

Levensbeëindiging zomaar op alle leeftijden van toepassing verklaren. Maar goed, dat is deel van 

jouw onderzoek. Het schijnt dat ook het EVRM, dat schijnt nog best lastig te zijn om dat allemaal te 

regelen.  

Er zal inderdaad gekeken worden naar het thema in internationaal juridische context. Bijvoorbeeld 

artikel 3 EVRM. 

Ja goed, daar zullen mensen dan weer tegenover zeggen van dat lijden kan je ook op andere 

manieren verlichten. We hebben nu steeds betere palliatieve zorg, we weten er ook steeds meer 

van. Ook bij kinderen is dat erg in ontwikkeling. Dus het is de vraag of we ze nou dat actueel lijden, of 

dat ook een motivatie moet blijven. Of dat het echt gaat over de zin van de behandeling naar de 

toekomst toen en de ontwikkeling van het kind en kwaliteit van leven en toekomst. Meer nog dan. 

De Europese rechtspraak spreekt over het algemeen niet in het voordeel van Euthanasie. 

Er staat in de evaluatie ook een juridische inleiding over late zwangerschapsafbreking maar dus ook 

over levensbeëindiging bij pasgeborenen.  

Denkt u dat er vanuit de medische professie vraag is naar een regeling? 

Wat wij, toen wij hier mee bezig waren, hadden wij ook een soort hoorzitting georganiseerd, waarbij 

we allerlei artsen hadden uitgenodigd. Niet alleen neonatologen, maar ook neurologen bijvoorbeeld, 

die wat oudere kinderen behandelen. Die wezen ons toen heel erg uitdrukkelijk op dat zij vonden dat 

ze daar met lege handen stonden. Kinderen met ernstige neurologische aandoeningen bijvoorbeeld 

die ouder zijn dan één jaar, waar eigenlijk ook nu geen regeling voor is. Die drongen er echt bij ons 

op aan dat we daar ook aandacht voor zouden hebben. Dus, ja ik vind het lastig afwegen in hoeverre 

je een juridische regeling moet maken voor enkele gevallen. Je kan ook zeggen waarom niet dat 

beroep op conflict van plichten blijven doen of op overmacht. Waarom durven artsen dat niet aan 

voor die paar gevallen per jaar. Is het nou echt nodig om daar een heel ander apparaat voor op te 

tuigen, of een andere regeling voor te maken. Ja dat vind ik zelf ook weer een juristenkwestie.  

Het is vanuit het Gronings Protocol ook voornamelijk de rechtszekerheid voor de artsen, dat we 

weten waar ze aan toe zijn. 
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Na ja, ook het Groning Protocol geeft geen rechtszekerheid want het openbaar ministerie zegt nooit 

van te voren “dat is goed joh”. Ook bij één jaar toetsen die altijd achteraf. Dan gaat het naar die 

commissie Hubben die een zwaarwegend advies geeft. Maar ik merkte ook weer bij onze hoorzitting 

dat artsen daar helemaal geen vertrouwen in hebben, dat het daarbij afgedaan wordt. Dus ik weet 

niet hoeveel rechtszekerheid het Gronings Protocol biedt. Dus dat is misschien wel het ideale of de 

gedachte, maar in de praktijk valt dat vies tegen.  

Het aantal meldingen is ook niet zo hoog als men had verwacht. 

Absoluut niet, omdat men echt niet, dat staat ook in de evaluatie, vertrouwen heeft in de commissie. 

Dus ja, je kan dus een prachtig protocol schrijven, maar die rechtszekerheid heeft het niet geboden. 

Dat is in ieder geval een van onze conclusies ook. De hele opzet van die hele regeling is geweest om 

meer rechtszekerheid te bieden, maar dat is gewoon absoluut niet waar. Ik geloof dat we onze 

eerste, de regeling voldoet niet is in ieder geval onze eerste conclusie. Het heeft dus helemaal niet 

voor elkaar gekregen wat de bedoeling was.  

Zou er dan nog wel een vraag zijn naar een protocol voor kinderen tussen de één en twaalf? 

Ik weet niet of het het protocol is dat in de weg zit. Zeker zitten daar elementen in, ik zei al dat 

actueel lijden wat echt wel problematisch is, maar aan de andere kant is het ook de taakopvatting 

van de commissie bijvoorbeeld die in de praktijk heel erg heeft geleid tot onduidelijkheid over wat 

levensbeëindiging nou eigenlijk is. Dat leidt weer tot enorme onzekerheid bij artsen en angst voor 

vervolging die maakt dat ze allerlei sluiproutes zoeken. Dus het is de vraag. Je kan een mooie regeling 

bedenken, maar als de uitvoering niet zo is dat hij ook werkelijk voor elkaar krijgt wat hij beoogt, 

namelijk artsen die rechtszekerheid bieden. Kijk de euthanasiewet is natuurlijk echt anders in dat je 

weet het niet naar het Openbaar Ministerie gaat en dat het bij die toetsingscommissie blijft. Daar is 

echt een muurtje opgetrokken, in ieder geval een kleine horde, tussen het Openbaar Ministerie en 

de dokter. Maar dat is voor onder die eenjarige niet, daar gaat altijd naar het Openbaar Ministerie en 

dat blijft voor artsen een obstakel. 

Stel er zou een dergelijke regeling zijn voor één tot twaalf jaar dan lost het niks op? 

Het lost dan heel weinig op. Wat eigenlijk alles wat onder die regeling zal vallen, valt nu ook al onder 

conflict van plichten of overmacht. Want dan heb je inderdaad het enorme lijden van dat kind op dat 

moment wat je op geen andere manier kan verlichten dan door het overlijden te bewerkstelligen. 

Daar hebben we geen regeling voor nodig. Dus zolang dat de scope van de regeling blijft, denk ik niet 

dat het iets gaat uitmaken.  

Dat zou opgevangen kunnen worden een betere definitie van levensbeëindiging en de rol van de 

commissie te veranderen? 

Er moet een commissie komen die meer vertrouwen heeft onder de beroepsgroep, want dat is 

gewoon nu niet. Maar de beroepsgroep is intern ook nog heel erg verdeeld hé. Daardoor is het 

moeilijk om een commissie te hebben die het vertrouwen heeft bij de beroepsgroep, omdat de 

beroepsgroep zelf ook zo heel erg verdeeld is. Onduidelijkheid over wat levensbeëindiging is, zit 

vooral in het onderscheid tussen stervensbegeleiding en actieve levensbeëindiging. Wat artsen onder 

stervenbegeleiding vinden vallen wordt met een juridische bril op al gezien als actieve 

levensbeëindiging. Nou daar zit een knelpunt, want daarmee wordt het eigenlijk zeg maar onder 
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juridisch regime gebracht wat artsen al jaren lang gewoon zien als een zaak van tussen hun en hun 

patiënt. Dat is echt misgegaan hier bij de onder eenjarige.  

De arts zegt dat het onderdeel is van zijn praktijk en wij als juristen zeggen maar wat jullie doen 

moeten we eigenlijk vormgeven want het hoort niet. 

Jurist zegt levensbeëindiging is intentioneel een middel toedienen in die dosering dat je zeker weet 

dat de dood erop volgt. Een arts zegt, dit kind is aan het overlijden, dat lijdt daarbij, wij dienen een 

middel toe dat het overlijden versnelt, maar dood ging het toch. Misschien dan een kwartier laten, 

maar dat was al irreversibel ingezet dat proces. Dan grijpen wij daarop in om dat te versnellen, maar 

dat is geen moord. Juridisch gezien is ook het leven bekorten met een kwartiertje moord. 

Die hele praktijk van het versnellen van het overlijdenproces is wel wat controversieel, ook binnen de 

beroepsgroep, maar werd gewoon gedaan. Met het installeren van die commissie is dat ineens als 

het ware van onder naar boven de tafel gekomen en werd het een probleem. En toen zeiden artsen 

“maar als jullie nou ook al wat wij gewoon altijd doen al ineens al juridisch twijfelachtig en dat we dat 

ter toetsing voor moeten leggen en zelf in jullie jaarverslagen, de commissie Hubben heeft 

jaarverslagen gepubliceerd waarin ze zeggen dat het toedienen van een middel tijdens het sterven 

van een kind om het sterven te bespoedigen dat ze dat in principe gaan afkeuren, toen was natuurlijk 

ieder vertrouwen weg.  

Er zou een regeling kunnen komen, maar het advies is dan een nieuwe commissie die vanuit de 

beroepsgroep is gekozen? 

In ieder geval daar waar er een draagvlak en vertrouwen is ja en die ook daar een oplossing. Daar 

moet niet alleen in de personen veranderen, maar ook in de regeling hé. Die commissie zit natuurlijk 

ook vast aan de regeling zoals hij nu verwoord is en dat is ook een conclusie van ons, de commissie 

heeft ook niet zo heel erg veel ruimte om daar nu anders te manoeuvreren. Door de manier waarop 

die regeling is ingesteld.  

Het zou echt anders moeten wil het bewerkstelligen dat de regeling ook het aantal meldingen zal 

doen laten toenemen? 

Dan moet het echt anders. Dan zou je bijvoorbeeld het model van de euthanasiecommissie moeten 

kiezen van toch een betere afscherming van het OM bijvoorbeeld. We hebben een aantal 

alternatieven geboden. Een daarvan zou ook kunnen zijn dat je meer in-ziekenhuiscommissies hebt, 

die meedenken zodat je misschien niet door een protocol, maar in ieder geval door een procedure 

van te voren zoveel mogelijk zorgvuldigheidswaarborgen krijgt zodat een toetsende commissie kan 

zeggen “het is vooraf al heel uitgebreid en heel degelijk beoordeeld.  

Zou dit kunnen liggen bij speciale teams? 

Niet alle ziekenhuizen hebben nu een multidisciplinair overleg of een ethische commissie daarvoor. 

Dat is een van de dingen die je zou kunnen overwegen. We geven eigenlijk steeds twee opties: 1) je 

zou de regeling kunnen aanpassen of 2) je zou hem kunnen intrekken. Als je hem aanpast zullen de 

zorgvuldigheidseisen wat globaler geformuleerd worden en dan moet een aantal begrippen 

verduidelijkt inderdaad en als je hem intrekt krijgen we weer de oude situatie. Kinderartsen moeten 

ook tot meer consensus komen, dat lukt hun ook niet onderling. De Nederlandse Vereniging voor 



79 
 

Kindergeneeskunde zou daar echt een veel grotere rol in kunnen spelen, maar die zijn daar ook een 

beetje laks in.  

Zoals ik begrepen heb van Verhagen is dat ze er wel achter staan de discussie op gang te brengen. 

Ja, maar ze moeten ze intern organiseren en dat kan echt nog wel beter.  

Instellingen waarin beslissingen rond het levenseinde van pasgeborenen worden genomen, dienen te 

bevorderen dat daarbij sprake is van moreel beraad of een ander4e vorm van onderlinge consultatie 

waarin de ethische aspecten aan de orde komen. Toelichting: veel kinderartsen wezen erop dat 

beslissingen tot het niet aanvangen of staken van een behandeling veel vaker voorkomen dan 

beslissingen ten aanzien van actieve levensbeëindiging. Deze beslissingen worden niet alleen in de 

perinatologische centra van de academische ziekenhuizen genomen, maar ook op allerlei 

kinderafdelingen. Toch is er niet in alle ziekenhuizen gelegenheid om met elkaar van gedachten te 

wisselen over de medisch ethische aspecten en het verdiend aanbeveling ervoor te zorgen dat dit 

wel gebeurd. Maar dat is echt iets. Dat zou echt kunnen helpen. Dus niet van bovenaf, niet top down 

maar bottum up.  

Zou dit gecentraliseerd moeten worden bij een aantal ziekenhuizen? 

Dat geldt voor die pasgeborenen, maar niet voor die oudere kinderen. Als er eenmaal die diagnose is 

gesteld komen ze vaak weer voor behandeling weer bij hun lokale kinderarts terecht. Een van die 

kinderneurologen die ik sprak die zat in Zieriksee of ergens in Zeeland in zo’n klein ziekenhuis. Die 

begeleid daar gewoon kinderen die echt wel ernstige aandoeningen hebben. Die zijn dan ooit in een 

academisch ziekenhuis geweest voor de diagnose enzovoort maar ja, die krijgen niet hun chronische 

begeleiding in Rotterdam of in Utrecht of in Amsterdam, dat gaat dan toch in die lokale ziekenhuizen.  

Dus het is ook voor de kleinere ziekenhuizen? 

Ja het zou toch wel handig zijn als die artsen daar op de een of andere manier steun kunnen krijgen. 

Een overleg of een klankbord.  

Volgens Paul Brand kan dit proces inderdaad niet losgekoppeld worden van het behandelproces. 

Een soort levenseindekliniek voor kinderen. 

Ja dat je inderdaad een nieuwe arts krijgt die dit laatste stukje doet, maar dat dit echt bij de 

behandelend arts moet blijven omdat het gaat om kinderen die een vertrouwensband hebben met 

hun arts.  

Nee dat kan ik me zo gauw ook niet voorstellen, een levenseindekliniek voor kinderen. Je zou eerder 

denken aan dat Zwolle gebruik kan maken van de expertise uit Groningen bijvoorbeeld. Dat geldt 

natuurlijk voor de diagnostiek doen ze dat ook. Maar dat je dan ook dit soort medisch ethische steun 

ook zou krijgen in Zwolle.  

Het lijkt mij ook niet werkbaar om in ieder ziekenhuis een medisch ethisch team te hebben.  

Je kan er ook een soort van satelliet van maken.  

In België zijn er heel veel artsen die zeggen “het is te vroeg er is nog niet genoeg over de wet 

nagedacht”. Denkt u dat er in Nederland bij een eventuele regeling die reactie er ook komt? 
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Ja vast. Er zijn toch altijd mensen tegen? Dus die zullen wel van alles vinden ervan.  

De heer Verhagen heeft aangegeven dat eigenlijk alleen al de discussie al bijdraagt en dat voor 

kinderen het weten dat de mogelijkheid er is al een hele geruststelling is. 

Dat geldt ook al bij volwassenen hé. Dat heel veel volwassenen helemaal niet aan euthanasie 

toekomen als ze maar weten dat ze terecht kunnen als het zover is. Het zou best kunnen dat het voor 

kinderen ook geldt, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk in te schatten hoor. Ik behandel natuurlijk 

zelf geen kinderen met ernstige ziektes. Ik moet je zeggen dat ik die gevallen bij oudere kinderen 

gewoon minder goed op het netvlies heb staan. Wat ik merk is dat kinderen, nee er wordt niet over 

gesproken. Ik weet dat het wel gebeurd binnen de kinderoncologie. Ik weet dat de kinderneuroloog 

dus tegen mij zegt “we staan met lege handen terwijl we vinden dat we af en toe wel iets zouden 

moet kunnen”. Laatste hebben we hier een bespreking gehad van een wat ouder kind. Uiteindelijk is 

er besloten om te staken met vocht en voeding waarop het kind vrij snel overleed. Dat was ook 

ouder dan één jaar. Die kinderen zijn zo slecht, die zijn echt wilsonbekwaam. Het gaat er helemaal 

niet om of zij het fijn vinden dat die mogelijkheid is er want dat is helemaal niet aan de orde voor dat 

soort kinderen. Voor de ouders ofzo, maar voor die kinderen helemaal niet. Echt oudere kinderen die 

zelf euthanasie willen. Ik denk dat dat toch zit in die groep tieners, maar daar kan het al voor in 

Nederland. Dus ik weet niet zo goed, een kind van tien, die opgelucht is als hij weet dat hij 

euthanasie kan krijgen als hij het wil, ik ken dat soort gevallen niet.  

Een regeling zal meer effect hebben dan een wetsaanpassing? 

Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt in de praktijk, in enkele gevallen.  

Het zou wellicht pleiten voor verruiming van het Gronings Protocol, alleen moet er een andere 

commissie met meer draagvlak die ook meer ruimte heeft binnen de regeling waarbij er ook 

gekeken wordt naar de grens met palliatieve sedatie? 

Volgens mij is die grens wel duidelijk. Die grens daartussen is wel duidelijk, tussen actieve 

levensbeëindiging en palliatieve sedatie. Eerst hebben we bij de volwassenen gehad dat die 

palliatieve zorg enorm is gegroeid en toegenomen en dat we veel meer mogelijkheden hebben 

gekregen en ook de kennis daarover enorm is verbeterd en dat is nu bij kinderen ook aan de gang. 

Dat je ziet dat er nu een nieuwe richtlijn over palliatieve zorg bij kinderen is, steeds meer aandacht 

ook voor allerlei andere manieren om inderdaad lijden te verlichten. Dus dat is hartstikke mooi, maar 

dat neemt niet weg dat die gevallen wel blijven waarin je denkt dat levensbeëindiging een betere 

optie zou zijn. Die gevallen hebben niet zo te maken met het actuele lijden maar het toekomstig 

lijden. Het gaat dan over een kind, naja zoals dat kind waar we vocht en voeding hebben gestaakt 

onlangs hier, dat was een kind waar eigenlijk het brein aan het verdwijnen was. Dat was al zo. Het 

ademde nog, het kon al niet meer zelf slikken, het ademde nog wel maar het beleefde al niks meer. 

Het reageerde niet meer op zijn omgeving. Voor de ouders hun gevoel was het eigenlijk al weg. Het 

kind dat ze hadden gekend en waarbij  ze, die naar je lacht en die met je doet, die was al weg. Het 

was nog een schim daarvan, een plant. Wat kunstmatig gevoegd wordt en die kunstmatige voeding is 

gestaakt met het idee “waarvoor doen we die kunstmatige voeding nog, ter overbrugging naar wat? 

Waar moet het heen? Dit gaat nergens meer heen, dit kind gaat nooit meer zien, horen of reageren.” 

Je leed niet acuut en ondraaglijk maar er was totaal geen toekomstperspectief en ook geen 

voortuitzicht op plezier. Dat je denkt die gaat nog eens een keer lekker lachen of die kan in ieder 

geval genieten van lekker in bad liggen of leuk naar Blijdorp. Nee allemaal ook niet, dus totaal geen 
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uitzicht op welke vorm van ervaring dan ook. De vraag van die ouders was “waarom moeten we dit 

nog”, die hadden ook nog een aantal andere kinderen thuis waar zij natuurlijk ook verantwoordelijk 

voor zijn en die dachten “hij kan mee naar huis maar dan is het wachten op de longontsteking 

voordat hij overlijdt, terwijl we nu eigenlijk al afscheid hebben genomen”. Dat soort gevallen. 

In hoeverre is het lijden van ouders van belang? 

Het KNMG heeft een rapport uitgebracht waarin ze hebben gezegd dat onder bepaalde 

omstandigheden het lijden van ouders mee kan wegen. Onder omstandigheden dat het kind daarvan 

geen schade oploopt. Dus het kind moet er niet slechter van worden als we rekening gaan houden 

met de ouders.  

Uitgangpunt is het belang van het kind. Lijden heeft twee kanten. Aan de ene kant de last van het 

zorgen voor het kind en aan de andere kant het lijden als een reflectie van het lijden van hun kind. 

In hoeverre zal dat getoetst of meegewogen moeten worden? 

Ik zat in die commissie van het KNMG. Ik sta daar heel erg achter dat het mee kan wegen, maar 

secundair. Dus nooit moet het lijden van de ouders leiden tot meer lijden bij het kind. We hebben 

soms discussie dat ouders bijvoorbeeld toestemming weigeren om pijnstilling te geven, bijvoorbeeld 

om religieuze motieven omdat ze denken dat lijden loutert. Als je maar genoeg lijdt in dit leven krijg 

je een beter leven in je volgende leven. Maar daarvoor moet je nu wel eventjes flink erdoorheen. Dat 

idee dat je zieltje schoonbrandt als je nu maar genoeg lijdt. Dat soort geloven zijn er. Dat vind ik heel 

moeilijk. Dan zou je een kind laten lijden vanwege de geloofsovertuiging van de ouders. Maar, 

andersom. Als je zo’n kind hebt dat ik net beschreef, dat eigenlijk bijna niks meer of niks meer 

ervaart, en daar ligt te wachten totdat hij een keer een incident heeft waaraan hij kan overlijden en 

de ouders lijden daar heel erg onder, niet alle ouders lijden daaronder hé, er zijn ook ouders met 

kinderen in vergelijkbare toestand die daar minder moeite mee hebben. Maar als de ouders nou echt 

onder lijden dan zou ik niet weten wat het belang van het kind is bij voortzetting van zijn 

behandeling, dat is er namelijk ook niet. En ook niet bij het voortzetten van zijn leven. Hij heeft er 

geen belang bij. 

De beslissing blijft bij de arts. 

Nou ik vind dat de arts. Je hebt die driehoek, de arts, de ouder en het kind. Als het kind niet in staat is 

om zijn eigenlijk belangen te behartigen dan is het in eerste plaatst aan de ouders om dat te doen, 

maar goed, de arts heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ergens in die driehoek vind ik dat artsen 

dat belang van die ouders best mee mogen wegen, zolang het niet ten koste gaat van het belang van 

het kind. Dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde.  

Bij de kinderen van 12 tot en met 15 moeten de ouders toestemming geven en in hoeverre is het 

zo als de ouders het niet willen en het kind lijdt daar heel erg onder? 

Dat vind ik een heel bijzondere en lastige situatie. Dat hebben we hier ook wel meegemaakt. Ouders 

absoluut niet willen dat er iets gebeurd, terwijl dat kind eronder lijdt. Dat vind ik zelf heel lastig, want 

als jij zegt dat levensbeëindiging gerechtvaardigd is door het actueel lijden van het kind en je vind dat 

dit zo’n geval is waarbij het actueel lijden van het kind echt geen andere optie eigenlijk openlaat, dan 

is het heel gek als je daar vervolgens de mening van de ouders doorslag laat geven om het kind wel 

te laten lijden. Dus dat vind ik zelf nog wel een problematisch geval, want aan de andere kant een 

kind actief laten overlijden tegen de wil van de ouders in is ook wel weer heel cru. Dus dat vind ik zelf 
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een hele lastige situatie. Wat er in de praktijk gebeurd is dat er dan flink onderhandeld wordt met die 

ouders.  

Ik denk echt wel dat actueel lijden voor heel een heel groot deel opgevangen kan worden door de 

palliatieve zorg. Maar dat is wat anders of dat het kind belang heeft bij het voortzetten van zijn 

leven. Daar hoeft hij niet actueel voor te lijden. Dat kind wat ik net beschreef leed echt niet, maar het 

had ook geen enkel belang bij dat zijn leven verlengd wordt.  

Het uitzichtloosheid in het leven zou een grotere rol moeten toekomen? 

Ja want dat lijden dat kunnen we wel, daar worden we steeds beter in om dat goed te behandelen. 

Een enkele uitzondering daargelaten, maar over het algemeen kunnen we dat nog wel allemaal 

manieren, desnoods met palliatieve sedatie, kunnen we dat nog wel te lijf, maar het probleem zit het 

in de vraag hebben kinderen nog wel belang bij verlenging van zijn leven. Dat kunnen ook kinderen 

zijn die helemaal niet lijden. Maar ze hebben er ook niks aan. Het is natuurlijk een soort van 

kunstmatig coma zo’n sedatie.  

In het geval dat u beschreef is er gestopt het de kunstmatige voeding. Dat is in mijn ogen meer het 

stoppen van behandeling. 

Juridisch gezien is dat zo. Het is een natuurlijk overlijden geweest. Maar de vraag van de ouders was 

niet kunnen we stoppen met de voeding, de vraag van de ouders was “kunnen we niet op de een of 

andere manier bewerkstelligen dat het kind overlijdt, want we zitten er gewoon op te wachten. 

Waarom moeten we nu hier op gaan zitten wachten, als dat toch een onafwendbare uitkomst is en 

wij en het kind daar allebei niet meer iets hebben aan die periode”.  

De lijn tussen het zeggen “we dienen middelen toe waardoor het kind komt te overlijden”. 

De ouders hadden misschien als voorkeur wel gehad een actief toedienen van middelen denk ik. 

Maar omdat niemand zin heeft in een heel gedoe of een proefproces of het Openbaar Ministerie of 

wat dan ook, wordt er gekozen voor, en gelukkig had het kind sondevoeding. Het kon niet zelf eten, 

maar als het geen sondevoeding had gehad, hadden we dat niet kunnen staken. Het staken van eten 

wat een kind zelf kan eten doen mensen niet gauw.  

Maar dan is er ook een andere discussie omdat mensen dan zeggen “het eet nog zelf en krijgt nog 

impulsen”.  

Er zijn ook wel eens gevallen van kinderen waar je niks meer kan stoppen, maar waarvan je toch 

eigenlijk hoopt dat ze snel overlijden.  

Ik denk dat er nog wel steeds gevallen zijn die daar baat bij zouden hebben, waarin dat een betere 

oplossing zal zijn, ja dat denk ik wel. Maar ik weet niet hoeveel dat er zijn, ik denk dat het er heel 

weinig zijn. Het niet geven van sondevoeding dat kan bij kinderen best lang duren voordat ze 

overlijden. Intussen zie je ze uitdrogen en uithongeren. Sommige mensen zeggen “ja maar daar 

hebben ze helemaal geen last van en dat is helemaal niet zo erg” dat het men op zich denkt dat het 

een hele nare dood is, maar als je het nou hebt over het lijden van ouders. Aanzien hoe je kind 

langzaam steeds verder uitgemergeld raakt. Ik denk dat ik het geval van het kind dat ik beschreef is 

het heel snel gegaan. Daar is op vrijdag de sonde eruit gehaald en die is ’s maandags overleden, maar 

dat had er ook mee te maken dat een bepaald medicijn voor zijn hart gestopt was en die is dus echt 

aan hartfalen overleden. Ik weet niet als dit kind een gezond hart had gehad, had het misschien wel 
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een week of twee weken geduurd, waarbij het kind langzaam verschrompelde als het ware onder de 

ogen van de ouders. Dan kan je je afvragen of actieve levensbeëindiging niet humaner zou zijn 

geweest. In het belang van de ouders. Want ze zeggen dat het voor het kind geen lijden met zich 

meebrengt, maar dat doet het voor de ouders wel.  

In die zin zou het lijden van de ouders wel een rol moeten en kunnen spelen in die beslissing. 

Ja, zeker als het kind daar niet slechter door af is. Dit kind ging gewoon dood, linksom of rechtsom. 

Dan gaat het echt meer over de kwaliteit van de laatste levensfase. Hoe zorgen we nou dat het op 

een manier gebeurd waardoor ouders en broertjes en zusjes daar met vrede op kunnen terugkijken. 

Laat dat dan belangrijker zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 


