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VOORWOORD   

Het is tijdens de colleges Gezondheidsrecht van prof. dr. Tom Balthazar (UGent), onder het hoofdstuk 

‘medische beslissingen rond het levenseinde’ dat ik voor het eerst werd geconfronteerd met het  

begrip ‘medische hulp bij zelfdoding’. Vanuit mijn interesse voor zowel het medisch recht als het 

strafrecht, leek het mij interessant dit thema verder uit te diepen in mijn Masterproef.  

Mede dankzij de professionele ondersteuning van enkele personen, die ik hier in het bijzonder wens 

te vermelden, werd de realisering van deze Masterproef mogelijk gemaakt.  

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. dr. Tom Balthazar en zijn assistente, 

mevr. Tessa Gombeer, voor hun inhoudelijke en vormelijke raadgevingen.  

Ook prof. dr. Bert Broeckaert (KULeuven), prof. dr. Paul Schotsmans (KULeuven) en prof. dr. Freddy 

Mortier (UGent) zou ik willen danken om met mij hun verhelderende visie op medische hulp bij 

zelfdoding te delen.  

Daarnaast wil ik een woord van dank richten tot mr. Bernhard Sutter (Exit Deutsche Schweiz), prof. 

dr. Robert Roth (Université de Genève), en vooral prof. dr. Yvan Jeanneret (Université de Neuchâtel). 

Hun documentatie en verwijzingen betekenden voor mij een grote hulp bij de verwezenlijking van de 

afdeling die handelt over medische hulp bij zelfdoding in Zwitserland.  

Tijdens de totstandkoming van deze Masterproef, is gebleken dat het bestuderen van een onderwerp 

dat kadert in het levenseinde toch zwaar doorweegt. Achter wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 

schuilen immers echte levens- en stervensverhalen, die vanzelfsprekend omhuld zijn door verdriet, 

pijn en lijden. Onbewust, maar daarom niet ongewild, dwaalde mijn aandacht dan ook geregeld af 

naar meer existentiële levensvragen. Hierbij wens ik dan ook mijn ouders, familie en vrienden te 

bedanken voor hun morele steun die me ertoe in staat stelde om deze Masterproef tot een goed 

einde te brengen. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1. In aanloop van, tijdens en na de totstandkoming van de euthanasiewetgeving op 28 mei 20021 is 

de specifieke euthanasieproblematiek meermaals onderzocht en besproken. Euthanasie is echter 

niet de enige mogelijke wijze van levensbeëindiging voor patiënten. Andere vormen zijn minder 

bekend bij het grote publiek, worden niet als levensbeëindiging ervaren, of zijn gewoon minder fel 

gecontesteerd dan euthanasie. In dit verband dient ook gewezen te worden op de doorheen de jaren 

ontstane begripsverwarring. Vaak worden medische beslissingen omtrent het levenseinde 

gekwalificeerd als euthanasie, terwijl zij dit allerminst zijn.  

2. Men kan er niet omheen dat ‘het levenseinde’ een thema is dat de mens bezighoudt. Het heeft 

iets mysterieus, iets onbekends. Men heeft het zelf niet in de hand en kan daar als mens zo moeilijk 

mee overweg. De mens is in zekere zin een ‘controlefreak’, en wenst meer en meer ook over die 

ultieme fase, dat finale stadium het laatste woord te hebben.  

3. Dat het de mens intrigeert en zelfs zorgen baart, mag bij wijze van voorbeeld blijken uit het 

recent verschenen boek ‘De dood heeft mij een aanzoek gedaan’ van Kristien HEMMERECHTS.2  

Daarin schrijft de auteur in dagboekvorm onder andere over wat zij ‘het recht om te sterven’ noemt. 

Zelfdoding en euthanasie, niet als wanhoopsdaad, maar als ‘weldoordachte, rustige keuze’. In een 

interview in De Standaard uit ze zich grote voorstander van de mogelijkheid dat de mens voor 

zichzelf kan beslissen wanneer het einde komt. Daarbij poneert ze de gedachte van een ‘omgekeerde 

vroedvrouw’, die de mens niet alleen emotioneel ondersteunt, maar ook met een verlossend spuitje 

helpt te sterven.3  

4. Ook in Nederland heeft een bekende – of beruchte – psychiater, dr. CHABOT, het boek ‘Uitweg’ 

gepubliceerd, dat een stroom van positieve en negatieve reacties heeft teweeggebracht.4 CHABOT 

vat het leven op als een geschenk, dat door de mens echter kan worden teruggegeven ‘zodra hij het 

niet meer nodig heeft’. Zijn boek is eigenlijk in hoofdzaak een soort handleiding over hoe men het 

best waardig en omringd door naasten uit het leven kan stappen, als men op vlak van euthanasie en 

medische hulp bij zelfdoding op een njet van de arts stuit.  

                                                           
1
 Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 22 juni 2002 (hierna: euthanasiewet). 

2
 K. HEMMERECHTS, De dood heeft mij een aanzoek gedaan, Breda, De Geus, 2010, 318 p.  

3
 M. CLOOSTERMANS, “Dagboek tegen de dood”, De Standaard, 26 februari 2010, L4-L5.  

4
 B. CHABOT en S. BRAAM, Uitweg – Een waardig levenseinde in eigen hand, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 

2010, 285 p.  
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5. Het spreekt voor zich dat een onderwerp als ‘medische hulp bij zelfdoding’ allerhande vragen 

opwerpt.5 Deze handeling houdt niet alleen de medische wereld bezig, maar ook ethici, juristen, 

filosofen en anderen mengen zich – elk vanuit hun eigen vakgebied – in de discussie. Het ligt in de 

bedoeling van deze Masterproef voornamelijk de juridische kant van de zaak te belichten, maar hier 

en daar komen noodzakelijkerwijze ook standpunten en visies uit andere vakgebieden aan bod. 

6. Vooreerst wil deze Masterproef verduidelijken wat ‘medische hulp bij zelfdoding’ inhoudt, en 

hoe deze handeling zich verhoudt tot andere medische beslissingen bij het levenseinde. Daarnaast 

wordt een overzicht gegeven van wat de voornaamste argumenten zijn die voor- en tegenstanders 

aanhalen wat betreft dergelijke beslissingen in het algemeen, en medische hulp bij zelfdoding in het 

bijzonder. Bovendien wordt onderzocht of een expliciete, wettelijke regeling van medische hulp bij 

zelfdoding wenselijk kan zijn, wordt bestudeerd of een – al dan niet wettelijke – regeling voorhanden 

is in België, Nederland en Zwitserland, en wordt weergegeven wat deze in elk van deze landen in 

hoofdzaak inhoudt. Voor de duidelijkheid van deze Masterproef werd er bewust voor gekozen om 

deze landen apart te behandelen. Aan het slot van deze Masterproef wens ik mijn eigen mening met 

betrekking tot medische hulp bij zelfdoding, en eventuele dilemma’s of gevolgen die hieruit kunnen 

voortvloeien, met U te delen.  

                                                           
5
 Deze handeling is ook gekend onder de Engelse term ‘physician-assisted suicide’ (PAS). Soms wordt ook de 

term ‘physician-assisted death’ (PAD) aangewend om medische hulp bij zelfdoding aan te duiden, vanwege 
haar minder negatieve bijklank. Dit kan echter verwarring veroorzaken omdat sommigen ook euthanasie onder 
de reikwijdte van het begrip plaatsen. 
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Hoofdstuk 2. Begrip en vergelijking met andere medische 
beslissingen bij het levenseinde 

Afdeling 1. Medische beslissingen bij het levenseinde  

7. Medische beslissingen die betrekking hebben op de levensbeëindiging van patiënten die als 

gevolg van een ongeneeslijke aandoening of ziekte hevige pijn hebben, ondraaglijk lijden en/of 

terminaal zijn, worden vaak samen besproken onder de grote noemer ‘medische beslissingen bij het 

levenseinde’ (MBL). Dergelijke beslissingen staan eveneens bekend als ‘handelingen van artsen bij 

het levenseinde van hun patiënten’ (HALP), de Engelse term ‘end-of-life decisions’ (ELD), of worden 

ook wel ‘schijngestalten van euthanasie’ genoemd.  

8. Situaties waarin artsen beslissingen dienen te nemen die (mede) tot doel hebben het lijden van 

hun patiënten te beëindigen, of waarin ten minste rekening moet worden gehouden met de 

waarschijnlijkheid van bespoediging van het (al dan niet nabije) levenseinde, werden in het verleden 

reeds in diverse bijdragen onderscheiden en in meerdere onderzoeken en studies behandeld.6 

Meestal worden deze daarbij als volgt ingedeeld: 

- Medische hulp bij zelfdoding; 

- Euthanasie; 

- Levensbeëindiging door toediening van letale middelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de 

patiënt;  

- Intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding met levensverkortend effect, met of 

zonder medeweten/verzoek van de patiënt; 

- Beslissing om een (medisch zinloze) (levensverlengende) behandeling te staken of na te 

laten, met of zonder medeweten/verzoek van de patiënt. 

                                                           
6
 Bij wijze van voorbeeld, zie: H. NYS, Geneeskunde – Recht en Medisch Handelen, Mechelen, Kluwer, 2005, 

352-414 (hierna: H. NYS, Geneeskunde); J. COHEN et al., “End-of-life decision-making in Belgium, Denmark, 
Sweden and Switzerland: does place of death make a difference?”, J. Epidemiol. Comm. Health 2007, vol. 61, 
nr. 12, 1062-1068 (hierna: J. COHEN et al., “Does place of death make a difference?”); L. DELIENS et al., 
Handelswijzen van Hasseltse artsen rond het levenseinde van hun patiënten: een onderzoek van 269 overlijdens, 
Brussel, VUB-press, 1998, 25-47.  
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Afdeling 2. Medische hulp bij zelfdoding  

9. Kenmerkend aan medische hulp bij zelfdoding is dat de arts de patiënt op zijn of haar verzoek 

intentioneel helpt om ‘zelfmoord’ te plegen, door hem of haar van de letale middelen daartoe te 

voorzien of deze voor te schrijven. Belangrijk hierbij, onder andere om het onderscheid met andere 

medische beslissingen bij het levenseinde te maken, is dat de patiënt zélf uiteindelijk de ultieme 

handeling stelt, op een zelfgekozen tijdstip en plaats en onder zelfgekozen omstandigheden.  

Het gaat met andere woorden om hulp door een arts aan een patiënt die vrijwillig en zelf een einde 

aan zijn leven wil stellen. Hulp bij zelfdoding kan, in vergelijking met andere medische beslissingen bij 

het levenseinde, voor de arts iets gemakkelijker liggen, omdat het de patiënt zelf is die de handeling 

stelt en op die manier uitdrukkelijk te kennen geeft dat het zijn eigen wil is, en niet die van de arts.  

10. Verder in deze Masterproef komt aan bod hoe een dergelijke handeling wordt (of kan worden) 

geregeld en wat de precieze voorwaarden en na te leven procedures inhouden (zie infra nr. 160 e.v.).  

Afdeling 3. Andere medische beslissingen bij het levenseinde 

1. Euthanasie 

11. Euthanasie wordt in de wet strikt gedefinieerd als ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen 

door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek’.7 Deze definitie volgt het Nederlandse 

voorbeeld, en is het resultaat van een advies van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek (RCBE).8 

12. Het grote voordeel aan deze wettelijke definitie die vandaag geldt voor euthanasie, is dat deze 

toelaat euthanasie duidelijk af te bakenen van andere handelingen bij het levenseinde die niet 

wettelijk worden gedefinieerd of geregeld. Vroeger werd bijvoorbeeld teruggegrepen naar begrippen 

als ‘actieve’, ‘passieve’, ‘(in)directe’ en ‘(on)vrijwillige’ euthanasie.9 Passieve euthanasie hield dan 

meestal het stopzetten of het niet aanvatten van een (medisch zinloos geworden) levensverlengende 

behandeling in, en actieve of directe euthanasie bestond uit het toedienen van producten die de 

dood veroorzaken. Indirecte euthanasie hield meestal verband met de intensivering van de pijn- en 

                                                           
7
 Art. 2 euthanasiewet.  

8
 Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, Advies betreffende de wenselijkheid van een wettelijke regeling van 

euthanasie, 12 mei 1997, nr. 1, 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_
MENU/OVERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/
AVIS25_DOCS/ADVIES1-EUTHANASIE.PDF (hierna: RCBE, Advies 12 mei 1997).  
9
 Zie onder meer: W. DIJKHOFFZ, “Waarom de casus van Robert en Rita? De conceptuele aanpak vanuit 

juridisch perspectief” in G. DE CORTE et al. (eds.), Leven naar het einde – Een handleiding voor de praktijk, Tielt, 
Lannoo Campus, 2006, 59 (hierna: W. DIJKHOFFZ, “Juridisch perspectief”); H. VAN DEN ENDEN, Ons levenseinde 
humaniseren. Over waardig sterven en euthanasie, Brussel, VUB Press, 2004, 146, 153 en 160 (hierna: H. VAN 
DEN ENDEN, Ons levenseinde humaniseren).  

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES1-EUTHANASIE.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES1-EUTHANASIE.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES1-EUTHANASIE.PDF
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symptoombestrijding met levensverkorting tot gevolg, en het al dan niet voorhanden zijn van een 

verzoek van de patiënt zelf maakte het onderscheid uit tussen vrijwillige en onvrijwillige 

euthanasie.10 Sinds de euthanasiewet van 28 mei 2002, en de definitie die deze wet met zich 

meebracht, worden deze termen nauwelijks nog gebruikt. Euthanasie houdt immers, volgens de 

strikte definitie, uitsluitend in wat voorheen als actief, direct en vrijwillig werd omschreven.11 

13. Het feit dat enkel euthanasie uitdrukkelijk bij wet werd geregeld, maakt dikwijls het voorwerp 

uit van kritiek. Het is voor artsen immers mogelijk euthanasie in zekere zin te camoufleren als een 

vorm van pijnbestrijding, waardoor de arts ontkomt aan de voor euthanasie gestelde voorwaarden, 

procedures en toezicht.12  

14. Het voornaamste onderscheid met medische hulp bij zelfdoding situeert zich op het vlak van de 

uitvoering. Bij medische hulp bij zelfdoding is het immers essentieel dat niet de arts, maar juist de 

patiënt de finale, levensbeëindigende handeling stelt op een moment en onder omstandigheden 

naar zijn keuze. 

15. Op de voorwaarden die de euthanasiewet stelt wordt verder ingegaan, wanneer we 

onderzoeken of en in welke mate de euthanasiewet ook kan gelden voor medische hulp bij 

zelfdoding (zie infra nr. 160 e.v.).  

2. Levensbeëindiging door toediening van letale middelen zonder uitdrukkelijk 
verzoek van de patiënt 

16. Levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt betreft de medische praktijk 

waarin het leven van de betrokken patiënt actief wordt beëindigd door het toedienen van een 

bepaalde drug, zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in kwestie. Ofwel werd de toestemming 

daartoe niet gevraagd, ofwel kon die niet (meer) worden gevraagd (d.i. levensbeëindiging bij 

wilsonbekwamen).  

17. Veel artsen hebben het moeilijk met een dergelijke ‘levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk 

verzoek van de betrokkene’ en nemen dan ook hun toevlucht tot ‘palliatieve sedatie’ (zie infra nr. 

                                                           
10

 De begrippen ‘passieve’ en ‘indirecte’ euthanasie werden eveneens door elkaar gebruikt, zodat beide 
begrippen zowel een niet-behandelbeslissing kunnen omvatten, als een doorgedreven pijn- en 
symptoombestrijding. Zie: W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, Antwerpen, Houtekiet, 2005, 170-171 
(hierna: W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde). 
11

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 174-175.  
12

 M. ADAMS en H. NYS, “Euthanasia in the Low Countries: Comparative Reflections on the Belgian and Dutch 
Euthanasia Act” in P. SCHOTSMANS en T. MEULENBERGS (eds.), Euthanasia and Palliative Care in the Low 
Countries, Leuven, Peeters, 2005, 11 (hierna: M. ADAMS en H. NYS, “Euthanasia in the Low Countries”).  
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23), om op die manier voor zichzelf (en de omgeving) te verdringen dat hun oorspronkelijke of 

eigenlijke intentie levensbeëindiging was.13 

18. Deze vorm van levensbeëindiging wordt als een extreem voorbeeld van medisch paternalisme 

en medische macht beschouwd, en wordt juridisch – strikt genomen – met doodslag of moord 

gelijkgesteld.14 In haar advies van 22 maart 2003 stelt de Nationale Raad van de Orde van 

Geneesheren uitdrukkelijk dat actieve levensbeëindiging zonder voorafgaande toestemming van de 

patiënt deontologisch niet te tolereren is en dat het onverantwoord is op verzoek van de familie 

daartoe over te gaan.15 

3. Pijn- en/of symptoombestrijding met levensverkortend effect  

19. Deze vorm van levensbeëindiging behelst een doorgedreven, geïntensiveerde pijn- en/of 

symptoombestrijding waarbij het hoofddoel nog steeds de pijnbestrijding blijft, maar als neveneffect 

echter het levenseinde wordt bespoedigd.16  

Een dergelijke vorm van stervenshulp is met andere woorden primair gericht op het bestrijden van 

de pijn door het toedienen van bepaalde drugs (vb. morfine), maar heeft onbedoeld, hoewel 

aanvaard, als neveneffect levensverkorting tot gevolg. De behandeling heeft dus een dubbel effect, 

met name zowel de pijnbestrijding als de levensverkorting. Het onderscheid met euthanasie zou erin 

bestaan dat het levensverkortend effect een louter gevolg is van de pijnbestrijding, en niet zozeer 

het opzet (zoals bij euthanasie wel het geval is).17 

20. Een handeling als deze wordt door meerdere auteurs beschouwd als een correcte medische 

handeling en ze zou dan ook tot de normale, legitieme medische praktijk behoren.18 Anderen 

                                                           
13

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 174.  
14

 T. VANSWEEVELT, “De euthanasiewet. Toepassingsgebied en krachtlijnen”, NjW 2002, 446 (hierna: T. 
VANSWEEVELT, “De euthanasiewet”); T. VANSWEEVELT, “De euthanasiewet: De ultieme bevestiging van het 
zelfbeschikkingsrecht of een gecontroleerde keuzevrijheid?”, T. Gez. 2003, 226 (hierna: T. VANSWEEVELT, 
“Zelfbeschikkingsrecht of gecontroleerde keuzevrijheid?”).  
15

 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, “Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere 
medische beslissingen omtrent het levenseinde”, T. Orde Geneesh., 22 maart 2003, nr. 100, 5 en 
www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/advies-betreffende-palliatieve-zorg-euthanasie-en-andere-medische-
beslissingen-omtrent-het-levenseinde (hierna: Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, “Advies 
betreffende medische beslissingen omtrent het levenseinde”).  
16

 T.  Gombeer, “Arts krijgt nieuwe plichten bij naderend levenseinde”, Juristenkrant 2006, afl. 131, 12 (hierna: 
T. GOMBEER, “Naderend levenseinde”); A. DIERICKX, “Als sterven ‘leven’ is… is helpen sterven dan ‘doden’? 
Een commentaar bij de Wet van 28 mei 2002”, T. Strafr. 2003, Dossier  1 (bijlage bij T. Strafr. 2003, nr. 2), 7 
(hierna: A. DIERICKX, “Als sterven ‘leven’ is…”). 
17

 T. VANSWEEVELT, “Zelfbeschikkingsrecht of gecontroleerde keuzevrijheid?”, supra noot 14, 228. Over de 
problematiek betreffende de kwalificatie van dit handelen, zie: H. VAN DEN ENDEN, Ons levenseinde 
humaniseren, supra noot 9, 97-102. 
18

 H. NYS, Geneeskunde, supra noot 6, 360-361; T. VANSWEEVELT, “De euthanasiewet”, supra noot 14, 446; T. 
VANSWEEVELT, “Zelfbeschikkingsrecht of gecontroleerde keuzevrijheid?”, supra noot 14, 228.  

http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/advies-betreffende-palliatieve-zorg-euthanasie-en-andere-medische-beslissingen-omtrent-het-levenseinde
http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/advies-betreffende-palliatieve-zorg-euthanasie-en-andere-medische-beslissingen-omtrent-het-levenseinde
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beschouwen deze handeling als een (indirecte) opzettelijke doding.19 De arts is immers quasi zeker 

dat de patiënt (sneller) zal overlijden ten gevolge van de toegediende medicatie, maar dient ze 

niettemin (wetens en willens) toe. Men kan dan moeilijk volhouden dat de bespoediging van het 

levenseinde het gevolg is van een onvermijdelijk risico, aangezien het neveneffect van de 

pijnbestrijding gekend is. Deze visie maakt dat een arts, die pijnbestrijding met levensverkortend 

gevolg toepast, zich bijgevolg schuldig maakt aan moord of doodslag.20 Bepaalde auteurs menen dat 

de geneesheren zich dan weliswaar kunnen beroepen op een ‘sedatieve noodtoestand’.21 

21. De Orde van Geneesheren stelt dat de medische deontologie altijd het gebruik van 

geneesmiddelen, zelfs de meest krachtige, heeft aanvaard, ondanks mogelijke verwikkelingen die het 

overlijden kunnen bespoedigen. De Orde meent dan ook dat het gebruik van deze middelen, gezien 

het risico, in principe enkel kan na toestemming van de geïnformeerde patiënt of diens 

vertegenwoordiger.22 

22. Vaak is het niet mogelijk na te gaan of er sprake is van pijn- en/of symptoombestrijding, dan wel 

van euthanasie.23 Immers, indien men bijvoorbeeld de toediening van morfine stelselmatig verhoogt, 

op verzoek van de patiënt en met de uitdrukkelijke bedoeling het overlijden te veroorzaken, betreft 

het strikt genomen een vorm van euthanasie, d.i. een opzettelijk levensbeëindigend handelen door 

de arts op verzoek van de patiënt. Is er geen dergelijk verzoek voorhanden en heeft men enkel de 

levensverkorting voor ogen, dan is er zelfs sprake van levensbeëindiging zonder verzoek van de 

patiënt.24 Het is dan ook uiterst moeilijk achteraf de precieze intentie te achterhalen van de arts, die 

hem ertoe bracht de medicatie op te drijven. 

23. In dit kader dient tevens te worden gewezen op het begrip ‘palliatieve sedatie’. Dit wordt vaak 

niet als aparte medische beslissing omtrent het levenseinde beschouwd, maar eerder aansluitend 

behandeld bij de intensivering van pijn- en/of symptoombestrijding. Het is zo dat palliatieve (of 

gecontroleerde) sedatie uitsluitend is gericht op het bestrijden van symptomen, maar tevens, 

                                                           
19

 Over het opzetbegrip bij dit handelen, zie: A. DIERICKX, “Als sterven ‘leven’ is…”, supra noot 16, 7-10.   
20

 H. NYS, Geneeskunde, supra noot 6, 360-361; A. DIERICKX, “Euthanasie” in A. VANDERPLAS, P. ARNOU en S. 
VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, afl. 54, 5 januari 2007, 53 (hierna: A. DIERICKX, “Euthanasie”). Volgens 
BILLIOUW zijn er tevens die besluiten tot onopzettelijke doding of opzettelijke slagen of verwondingen zonder 
het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg (G. BILLIOUW, “Levensbeëindiging: de visie van een 
penalist” in F. MOEYKENS (ed.), De Praktijkjurist XI, Gent, STORY Publishers, 2006, 40-41 (hierna: G. BILLIOUW, 
“De visie van een penalist”)).  
21

 H. NYS, Geneeskunde, supra noot 6, 361.  
22

 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, “Advies betreffende medische beslissingen omtrent het 
levenseinde”, supra noot 15.  
23

 T. VANSWEEVELT, “De euthanasiewet”, supra noot 14, 446; T. VANSWEEVELT, “Zelfbeschikkingsrecht of 
gecontroleerde keuzevrijheid?, supra noot 14, 228.  
24

 W. DIJKHOFFZ, “Juridisch perspectief”, supra noot 9, 63.  
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omwille van het onbehandelbare karakter van deze symptomen, bewust een narcotische toestand, 

een diepe slaap uitlokt en nastreeft.25 Bij pijn- en symptoomcontrole worden pijnstillers en/of andere 

geneesmiddelen toegediend in een zodanige dosering of combinatie die noodzakelijk is om de 

pijn/symptomen op een doeltreffende wijze te verlichten. Palliatieve sedatie echter wordt 

beschouwd als de intentionele toediening van sedatieve (d.i. bewustzijnsverlagende) 

geneesmiddelen die, opnieuw in een bepaalde dosering en combinatie, vereist zijn om het 

bewustzijn van de patiënt zoveel als noodzakelijk te verminderen om op een adequate wijze één of 

meerdere refractaire (weerbarstige) symptomen te controleren.26  Pijnstillers of kalmeermiddelen 

worden in die mate toegediend dat de patiënt het onbehandelbaar lijden niet meer bewust hoeft te 

ondergaan.27 Adequaatheid en proportionaliteit zijn dan ook basisvereisten voor deze handelswijze, 

zoniet vervalt men in euthanasie of levensbeëindiging zonder verzoek.28 Palliatieve sedatie verschilt 

van euthanasie in die zin dat het niet gaat om een doelgerichte levensverkortende handeling, maar 

er in hoofdzaak toe strekt het bewustzijn te verlagen.29  

24. Men heeft dus niet de primaire bedoeling de dood te veroorzaken of het stervensproces te 

versnellen. Wel is het zo dat tijdens de palliatieve sedatie vaak tegelijk ook de voedsel- en 

vochttoediening een halt wordt toegeroepen, maar dit wordt bij sedatie evenwel niet aanzien als 

standaardpraktijk en is zeker niet inherent aan de handeling.30 

25. Sommigen noemen palliatieve sedatie een vorm van ‘slow euthanasia’, en achten het 

onderscheid met euthanasie dan ook zeer hypocriet.31 Ook de Raad van State is van mening dat het 

                                                           
25

 W. DIJKHOFFZ, “Juridisch perspectief”, supra noot 9, 60. 
26

 B. BROECKAERT en R. JANSSENS, “Palliative Care and Euthanasia. Belgian and Dutch Perspectives” in P. 
SCHOTSMANS en T. MEULENBERGS (eds.), Euthanasia and Palliative Care in the Low Countries, Leuven, 
Peeters, 2005, 62-63 (hierna: B. BROECKAERT en R. JANSSENS, “Palliative Care and Euthanasia”); B. 
BROECKAERT, “Palliatieve zorg en euthanasie: alternatieven?” in M. ADAMS, J. GRIFFITHS en G. DEN HARTOGH 
(eds.), Euthanasie. Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie, Kampen, Kok, 2003, 66 (hierna: B. 
BROECKAERT, “Palliatieve zorg”).  
27

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 171. 
28

 B. BROECKAERT, “Palliatieve zorg”, supra noot 26, 66.  
29

 W. DIJKHOFFZ, “Juridisch perspectief”, supra noot 9, 68.  
30

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 172; B. BROECKAERT, “Palliatieve zorg”, supra 
noot 26, 67; Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Medische begeleid sterven: een begrippenkader, 18 mei 
2006, 
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Publicaties/brochure_med_begel_sterven2[3].pdf, 5-
6 (hierna: FPZV, Medisch begeleid sterven).  
31

 B. BROECKAERT, “Palliatieve zorg”, supra noot 26, 62; T VANSWEEVELT, “Zelfbeschikkingsrecht of 
gecontroleerde keuzevrijheid?”, supra noot 14, 230.  

http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Publicaties/brochure_med_begel_sterven2%5b3%5d.pdf
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aan de wetgever toekomt te verduidelijken of palliatieve sedatie als euthanasie dan wel als 

palliatieve en continue zorg kan worden beschouwd.32 

4. Niet-behandelbeslissing 

26. Deze beslissing houdt in dat potentieel levensverlengende handelingen worden nagelaten of 

gestaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het mogelijk versnelde overlijden van de patiënt, of 

zelfs met de expliciete intentie om de patiënt zijn dood te bespoedigen.33  

27. Wat de niet-behandelbeslissing betreft, bestaan verschillende mogelijkheden. Zo kan deze 

beslissing genomen worden op verzoek dan wel zonder verzoek van de patiënt in kwestie. Daarnaast 

kan het enerzijds gaan om het niet opstarten of nalaten van een bepaalde behandeling of therapie, 

en anderzijds om het staken van een reeds gestarte behandeling.  

28. Het is dus goed mogelijk dat een (levensverlengende) behandeling niet wordt aangevat of 

voortgezet, op verzoek van de patiënt zelf die, na uitgebreid over de hieraan verbonden gevolgen te 

worden geïnformeerd, in zijn wens volhardt. Ook wordt hiertoe door de arts overgegaan wanneer de 

behandeling naar gangbare medische maatstaven als ‘zinloos’ wordt aanzien of disproportioneel veel 

schade zou toebrengen. Hierbij verzaakt men met andere woorden aan ‘therapeutische 

hardnekkigheid’ (zie infra nr. 51 e.v.).34 NYS stelt vast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

een medisch kansloze behandeling en een disproportionele handeling: waar de eerste een zuiver 

medisch oordeel vergt, spelen bij de tweede beoordeling ook waardeoordelen mee, waardoor 

rekening moet worden gehouden met de mening van de patiënt.35  

29. Samen met het opdrijven van pijnstillers bij ondraaglijk lijden beschouwt de Orde van 

Geneesheren deze beslissingen bij ondraaglijk lijden onder bepaalde omstandigheden als ‘goed 

medisch handelen’ en behorende tot de normale beroepsuitoefening van de arts.36 De Orde acht het 

stoppen en het niet opstarten van een behandeling zelfs deontologisch aangewezen wanneer 

wetenschappelijk vaststaat dat er geen hoop meer is op een redelijke verbetering, en 

levensverlengende handelingen het comfort voor de patiënt niet vergroten, maar hem alleen maar 

                                                           
32

 B. BROECKAERT, “Palliatieve zorg”, supra noot 26, 63; T. VANSWEEVELT, “Zelfbeschikkingsrecht of 
gecontroleerde keuzevrijheid?”, supra noot 14, 230, hierbij verwijzend naar: Raad van State, Advies bij het 
wetsvoorstel betreffende de euthanasie, Parl. St. Senaat 2000-2001, nr. 2-244/21, 11.  
33

 J. COHEN et al., “Does place of death make a difference?”, supra noot 6, 1063. 
34

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 169. 
35

 H. NYS, Geneeskunde, supra noot 6, 358-359. Zie ook: J. VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten. 
Juridische beschouwingen over zelfdoding en euthanasie” in J. TAELS et al., Over zichzelf beschikken? Juridische 
en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu, 1996, 488-489 (hierna: J. 
VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten”); G. BILLIOUW, “De visie van een penalist”, supra noot 20, 
37.  
36

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 169.  
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meer last en ongemak bezorgen. Wel hecht de Orde in beginsel veel belang aan de geïnformeerde, 

voorafgaande en vrije toestemming van de patiënt of diens vertegenwoordiger.37  

30. De mogelijkheid om als patiënt een bepaalde behandeling te weigeren of te staken vindt haar 

basis in art. 8 §4, eerste lid van de patiëntenrechtenwet, waarin wordt bepaald dat de patiënt het 

recht heeft om de toestemming voor een tussenkomst te weigeren of in te trekken. Daarenboven 

wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om voorafgaand een bepaalde tussenkomst te weigeren. Art. 8 

§4, vierde lid bepaalt immers dat, indien de patiënt, toen hij nog in staat was de rechten zoals 

vastgelegd in de patiëntenrechtenwet uit te oefenen, schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn 

toestemming tot een welomschreven tussenkomst van de beroepsbeoefenaar te weigeren, deze 

weigering dient te worden geëerbiedigd zolang de patiënt ze niet herroept op een moment dat hij in 

staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen. Daarom worden dergelijke beslissingen ook opgenomen 

in zogenaamde ‘beperkingsbladen’, ‘DNR-protocollen’ (‘do not resuscitate’) of ‘levenstestamenten’, 

waarin de patiënt vooraf, op een moment waarop hij daartoe in staat is, op duidelijke wijze 

weergeeft welke behandelingen hij in welke omstandigheden niet (meer) wenst.38 Artt. 12 t.e.m. 15 

van de patiëntenrechtenwet bevatten nadere bepalingen omtrent vertegenwoordiging van de 

patiënt in geval deze (verlengd) minderjarig is of niet (meer) in staat is zijn rechten uit te oefenen.  

31. De praktijk van dergelijke ‘levenstestamenten’ is vaak onderhevig aan kritiek. VELAERS stelt dat 

het niet vanzelfsprekend is dat een dergelijk document uit het verleden een actuele wilsverklaring 

van een patiënt kan vervangen. Vaak is het volgens hem immers niet mogelijk om absoluut zeker te 

zijn dat de situatie in concreto beantwoordt aan deze die in abstracto in het document werd 

opgenomen. Daarnaast is het goed mogelijk dat de patiënt, eens hij de vooropgestelde fase bereikt, 

zijn levenseinde toch nog – tegen zijn verwachtingen in – zinvol kan beleven.39 De uitvoering is 

volgens VELAERS dan ook slechts toelaatbaar indien zonder enige redelijke twijfel de in het 

document omschreven situatie overeenstemt met de actuele situatie waarin de patiënt zich bevindt. 

Enkel dan kan worden beslist een bepaalde behandeling niet te stellen of te staken.40  

                                                           
37

 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, “Advies betreffende medische beslissingen omtrent het 
levenseinde”, supra noot 15, hierbij verwijzend naar: art. 8 §1 en artt. 12-15 van de Wet van 22 augustus 2002 
betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002, err. BS 20 december 2002 (hierna: 
patiëntenrechtenwet). 
38

 W. DIJKHOFFZ, “Juridisch perspectief”, supra noot 9, 61. Zie ook: J. VELAERS, “Het leven, de dood en de 
grondrechten”, supra noot 35, 521-522; W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 191. 
39

 J. VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten”, supra noot 35, 495.  
40

 J. VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten”, supra noot 35, 521-522.  



 

12 

Hoofdstuk 3. Argumenten pro medische beslissingen bij het 
levenseinde / medische hulp bij zelfdoding 

32. Medische beslissingen bij het levenseinde maken reeds lang het onderwerp uit van intense 

debatten en hevige discussies. In juridische, maar ook medische en ethisch-filosofische literatuur 

vindt men dan ook tal van argumenten ter verdediging van medische beslissingen bij de 

levensbeëindiging in het algemeen en medische hulp bij zelfdoding in het bijzonder. In dit hoofdstuk 

volgt een overzicht van de voornaamste argumenten. In het hoofdstuk hierna (zie infra nr. 56 e.v.) 

komen de belangrijkste tegenargumenten aan bod.  

Afdeling 1. Zelfbeschikkingsrecht 

1. Principe van de zelfbeschikking 

33. Zelfbeschikking en de algemene vrijheid van het individu zijn waarden die in deze context hoe 

langer hoe meer in botsing komen met en steeds meer de voorrang krijgen op de eerbied die sinds 

lang wordt opgebracht voor het menselijke leven en lichaam, dat traditioneel als onschendbaar 

wordt aanzien. Wanneer dit autonomieprincipe conflicteert met andere beginselen, is het vandaag 

de dag meer en meer het eerste dat de andere overstemt. Het is niettemin zo dat, hoe belangrijk dit 

zelfbeschikkingsrecht vandaag de dag dan wel mag zijn, ook dit principe wordt beperkt in haar 

reikwijdte.41 

“Van menselijke waardigheid is er alleen dan sprake, wanneer de mens zelf de 
beslissingen over het eigen leven neemt. Autonomie, het vermogen zichzelf te 
beheren, wordt de ultieme menselijke waarde.”42 

34. Het autonomierecht wordt omschreven als het recht van eenieder om wat hij voor zichzelf goed 

acht op zijn eigen manier na te streven, zonder daarbij (te pogen) andermans geluk te ontnemen of 

hun inspanningen te hinderen om wat zij voor zichzelf goed achten te bereiken. Iedereen is met 

andere woorden vrij zijn eigen lot te bepalen, zolang de rechten van anderen daarbij niet worden 

geschonden.43 De enige legitieme basis die dan kan bestaan om een bepaald individu ergens toe te 

dwingen, is de bescherming van anderen. Iemands vrijheid stopt waar die van de andere begint.44 

                                                           
41

 T. MEULENBERGS en P. SCHOTSMANS, ”The Sanctity of Autonomy? Transcending the Opposition Between a 
Quality of Life and a Sanctity of Life Ethic” in P. SCHOTSMANS en T. MEULENBERGS (eds.), Euthanasia and 
Palliative Care in the Low Countries, Leuven, Peeters, 2005, 122 (hierna: T. MEULENBERGS en P. SCHOTSMANS, 
“The Sanctity of Autonomy?”). 
42

 J. VELAERS, “Over zichzelf beschikken?” in J. TAELS et al. (eds.), Over zichzelf beschikken? Juridische en 
ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu, 1996, 7.  
43

 T. MEULENBERGS en P. SCHOTSMANS, “The Sanctity of Autonomy?”, supra noot 41, 124-125.  
44

 W. DISTELMANS, Een waardig levenseinde, supra noot 10, 209. 
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Autonomie wordt daarbij gezien als een vorm van individuele zelfbeschikking. Autonomie, opgevat 

als zelfbeschikking, als het tegenovergestelde van onderworpen zijn aan beslissingen van anderen.45 

VAN NESTE vult het zelfbeschikkingsrecht in als het recht om zelf beslissingen te nemen betreffende 

het eigen leven, lichaam, levenswijze, gezondheid en andere persoonswaarden, alsook het recht om 

elke zeggenschap van anderen over dit domein uit te sluiten.46 

35. Vaak wordt teruggegrepen naar art. 8 EVRM als juridische basis voor het zelfbeschikkingsrecht. 

DIERICKX poneert dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Pretty v. United 

Kingdom van 29 april 2002 voor het eerst heeft gesteld dat het recht op respect voor het privé-leven 

dat door art. 8 EVRM wordt gewaarborgd tevens een zeker recht op zelfbepaling inhoudt, en dat de 

notie van persoonlijke autonomie een belangrijk principe is in het kader van de interpretatie van de 

garanties die uit dit artikel voortvloeien.47 

2. Zelfbeschikking in de (medische) context van het levenseinde 

36. Ook in de context van het levenseinde werpt de vraag zich op naar de reikwijdte van dit 

zelfbeschikkingsrecht. Onvermijdelijk komt zij in dit kader in conflict met andere waarden en rechten, 

waar zij mogelijk voor dient te wijken. De link met de medische wereld doet immers een geheel van 

relaties en mogelijkheden ontstaan, die onder meer de vraag doen rijzen naar wie er nu uiteindelijk 

kan of hoort te beslissen over de aanvang, de voortzetting en de beëindiging van een medische 

behandeling. Kan een persoon, die zijn leven niet meer als zinvol beschouwt of kan invullen, zijn 

leven zomaar afwijzen?48 

37. Het medisch beslissingsproces wordt volgens VAN NESTE gekenmerkt door de noodzaak beroep 

te doen op anderen om beslissingen uit te voeren betreffende persoonswaarden. Niet alleen de 

patiënt zelf heeft zo zeggenschap, maar ook anderen beslissen mee. Het zeggenschap komt dan tot 

uiting in het recht op informatie van de patiënt, het recht op toestemming en de aanspraak in het 

ganse medische beslissingsproces een persoonlijke mening of verzoek te mogen vormen en uiten.49  

38. Het staat vast dat, wanneer men als arts beslissingen neemt die een zekere invloed hebben op 

het welzijn en de belangen van de patiënt, hij diens vrijheid om zelf te kiezen moet erkennen en 

                                                           
45

 T. MEULENBERGS en P. SCHOTSMANS, “The Sanctity of Autonomy?”, supra noot 41, 124-125. 
46

 F. VAN NESTE, “Zelfbeschikking bij het naderende levenseinde” in J. TAELS et al. (eds.), Over zichzelf 
beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu, 1996, 
578 (hierna: F. VAN NESTE, “Zelfbeschikking bij het naderende levenseinde”).  
47

 A. DIERICKX, “Als sterven ‘leven’ is…”, supra noot 16, 18; EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty/United 
Kingdom. 
48

 J. VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten”, supra noot 35, 486-487.  
49

 F. VAN NESTE, “Zelfbeschikking bij het naderende levenseinde”, supra noot 46,  578-579. Zie ook: R. YOUNG, 
Medically Assisted Death, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 23 (hierna: R. YOUNG, Medically 
Assisted Death). Zie in dit verband ook de patiëntenrechtenwet, in het bijzonder artt. 5, 7 en 8.  
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respecteren. Het komt artsen niet toe eenzijdig te beslissen, en patiënten hebben te allen tijde het 

recht een behandeling te weigeren.50 Dit laatste wordt onder meer gegarandeerd door art. 8 §4 

patiëntenrechtenwet (zie supra nr. 30) en volgens sommigen ook impliciet door de combinatie van 

artt. 3 en 8 EVRM, die een recht op bescherming van de lichamelijke integriteit garanderen en 

bepalen dat een patiënt niet tegen zijn wil kan worden behandeld. Voor zover de patiënt in kwestie 

deze beslissing op een vrije en bewuste wijze en met kennis van zaken (‘informed refusal’) heeft 

genomen, rest de arts dan geen andere keuze dan de behandeling niet (meer) uit te voeren.51 Ook 

art. 29 van de Code van geneeskundige plichtenleer bepaalt dat een arts van zijn opdracht mag 

afzien indien de zieke een voorgesteld onderzoek of behandeling weigert.52 

39. In de laatste levensfase voelen bepaalde personen de behoefte aan een zekere controle en aan 

behoud van waardigheid. Zij achten de kwaliteit van het leven belangrijker dan levensverlenging.53 

Volgens sommigen is het nodig dat het zelfbeschikkingsrecht ten volle wordt erkend. Zij wensen – op 

grond van dit ‘absolute’ zelfbeschikkingsrecht – de professionele inbreng van artsen dan ook tot het 

minimum te beperken. VAN NESTE plaatst hierbij de kanttekening dat een mening of zienswijze van 

de patiënt slechts voor uitvoering in aanmerking kan worden genomen indien ze verzoenbaar is met 

de doeleinden en waarden van de geneeskunde en de bio-wetenschappen. Deze waarden maken 

volgens haar een belangrijke beperking uit van het recht op zelfbeschikking. Het is eigen aan de arts-

patiëntverhouding dat men samen tot een beslissing dient te komen, waardoor een onbeperkte 

vrijheid volgens VAN NESTE niet langer kan worden gehandhaafd. In die zin wordt het absolute 

zelfbeschikkingsrecht danig – en volgens sommigen teveel – beperkt tot een vorm van 

‘medezeggenschap’.54  

40. Specifiek wat euthanasie en medische hulp bij zelfdoding betreft, claimen sommigen op basis 

van het zelfbeschikkingsrecht een ‘recht om te sterven’. Beslissingen betreffende leven en dood 

zouden dan enkel in handen liggen van de patiënt zelf, waarbij de patiënt vrij over het eigen leven 

hoort te kunnen beschikken. Men verliest hierbij echter uit het oog dat, althans wat ‘medische’ hulp 

bij zelfdoding betreft, een actieve medewerking van de arts wordt vereist, zodat het 
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zelfbeschikkingsrecht hier mijns inziens onmogelijk ten volle kan werken. Niet alleen de waarden 

waarop VAN NESTE, zoals eerder aangehaald, de aandacht vestigt, maar ook het individuele geweten 

van de arts speelt een rol. In een medische context kan het zelfbeschikkingsrecht volgens mij dan ook 

onmogelijk in die zin worden ingevuld, dat men hulp bij de zelfdoding zou kunnen eisen van een arts, 

indien deze zich niet kan verzoenen met de doelstellingen van deze hulp. Deze vaststelling werpt – 

vanuit het zelfbeschikkingsrecht bekeken – op zich dan natuurlijk de vraag op of artsen überhaupt 

wel een zo vanzelfsprekende rol hebben aan het levenseinde, en of men niet vrij over de middelen 

moet kunnen beschikken om zelf op een waardige wijze uit het leven te stappen, los van de 

medische wereld.  

41. Vanuit het Belgisch strafrecht bekeken, valt trouwens op dat de wil van een persoon om te 

sterven, totaal irrelevant is als criterium om van doodslag (art. 393 Sw.) of moord (art. 394 Sw.) te 

spreken als een ander diens wil uit medelijden inwilligt. Hoogstens wordt dit als verzachtende 

omstandigheid in aanmerking genomen.55 DIERICKX vestigt de aandacht op het feit dat, ook na de 

totstandkoming van de euthanasiewet,  de wil als dusdanig van een persoon die zijn leven wenst te 

beëindigen nog steeds geen gedraging kan legitimeren die diens leven raakt. Deze wil is immers in 

principe irrelevant ten opzichte van het strafrecht, dat per definitie van openbare orde is. De 

euthanasiewet laat slechts een welomschreven handeling toe onder specifieke omstandigheden, 

waarbij het verzoek slechts een van de criteria uitmaakt.56   

42. Het zelfbeschikkingsrecht en principe van de autonome keuze van de patiënt in deze context is 

overigens op zich al niet vrij van kritiek. Sommigen werpen op dat bepaalde ongeneeslijk zieke 

patiënten die ondraaglijk lijden en geen uitweg zien, als het ware worden gedreven naar euthanasie 

of hulp bij zelfdoding. Er zou op dergelijke patiënten allerhande druk worden uitgeoefend (familiale, 

financiële, medische, …), waardoor men bezwaarlijk nog kan spreken van een ‘autonome’ keuze.57 

Ook zou de toestand van lijden en ontreddering waarin de patiënt zich bevindt alleen al volkomen in 

strijd zijn met het beginsel van zelfbeschikking, omdat de patiënt dan niet meer over een vrije wil zou 

beschikken en zich een last zou voelen voor anderen.58 

43. Hier dient ten slotte nog te worden gewezen op het feit dat, indien men het 

zelfbeschikkingsrecht van de patiënt als uitgangspunt voor het levensbeëindigend handelen 

                                                           
55
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beschouwt, hulp bij zelfdoding eigenlijk de voorkeur verdient op euthanasie.59 Hulp bij zelfdoding 

biedt in principe immers een grotere waarborg tegen misbruik, aangezien de levensbeëindigende 

handeling zelf per definitie wordt uitgevoerd door de patiënt. De kans dat de zelfdoding gebeurt 

buiten de wil van de persoon is dan in ieder geval kleiner dan bij euthanasie het geval zou zijn. De 

morele verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf berusten, waardoor ook de arts meer zekerheid 

heeft. Het is deze overtuiging die maakt dat bepaalde maatschappijen minder weigerachtig 

tegenover hulp bij zelfdoding dan tegenover euthanasie staan.60 

Afdeling 2. Barmhartigheid 

44. Levensbeëindiging wordt vaak als gerechtvaardigd beschouwd, als uiting van barmhartigheid 

tegenover mensen die zich in een medisch gezien uitzichtloze situatie bevinden die gepaard gaat met 

ondraaglijk fysiek of moreel lijden en uit eerbied voor het zelfbeschikkingsrecht van die personen. 

Medische hulp bij zelfdoding wordt dan aanzien als een handeling die mensen in staat stelt waardig 

en met zo weinig mogelijk pijn afscheid te nemen van het leven, op een moment en onder 

omstandigheden die zij zelf bepalen. Deze eerbied voor de menselijke waardigheid is volgens 

VAN DEN ENDEN essentieel: niemand mag tegen zijn opvattingen en gevoelens in op een 

dwangmatige, nutteloze of uitzichtloze manier worden aangetast in zijn fysieke of psychische en 

psycho-sociale identiteit, noch in zijn besef van eigenwaarde en persoonswaarde.61 Voorkomen en 

bestrijden van leed zonder enige functionele of instrumentele betekenis, dat meerbepaald als 

nutteloos en nodeloos wordt ervaren, is ethisch een primordiale medische en ook maatschappelijke 

plicht. VAN DEN ENDEN ziet voor de maatschappij dan ook een positieve plicht weggelegd om ruimte 

en voorzieningen te creëren, te stimuleren of te ondersteunen die informatie en efficiënte, zachte, 

milde en humane stervensmiddelen toegankelijk maken voor al diegenen die ze nodig hebben.62 

45. BOER vergelijkt dergelijke levensbeëindigingssituaties met een ‘policeman’s dilemma’. Het 

policeman’s dilemma vertelt ons het verhaal van een vrachtwagenchauffeur die klem geraakt in een 

gloeiend hete bestuurscabine van zijn voertuig tengevolge van een ongeval. Een politieman ziet dat 
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de vlammen de chauffeur hoe dan ook eerder zullen bereiken dan dat hij bevrijd kan worden. Als 

laatste toevlucht richt de chauffeur zich dan ook tot de politieman en vraagt deze, in het vooruitzicht 

van de naderende, dodelijke vlammen, hem dood te schieten. Dit verhaal wordt vaak aangehaald om 

euthanasie en hulp bij zelfdoding te rechtvaardigen. Als doden de enige manier is om te vermijden 

dat de vrachtwagenchauffeur op een vreselijke wijze door de vlammen omkomt, kan doden de 

(enige) juiste handelswijze zijn, zo ook voor artsen.63  

46. Meteen merkt BOER op dat sommigen menen dat dit dilemma niet geheel overeenstemt met de 

situatie waarin een arts verzeild geraakt bij een vraag om levensbeëindiging. Artsen hebben immers 

meer middelen ter beschikking, van pijnstillers over kalmeermiddelen tot volledige sedatie. Om de 

relevantie van het dilemma te doen toenemen, zouden in de situatie zoals die zich voordoet in het 

policeman’s dilemma ook andere opties moeten voorhanden zijn om het lijden van de chauffeur te 

beëindigen. De vraag die zich dan noodzakelijkerwijze opwerpt is: onder welke voorwaarden kan de 

claim standhouden dat doden werkelijk de enige en laatste uitweg is? 64   

47. Wat medische hulp bij zelfdoding betreft, verliezen velen volgens DIETERLE uit het oog dat de 

intentie van de arts er nog steeds in bestaat het lijden van zijn patiënt te verlichten en te doen wat 

nog in zijn mogelijkheden ligt, maar telkens in het belang van de patiënt en met respect voor diens 

autonomie. Genezen is immers niet langer mogelijk. Dat artsen die medische hulp bij zelfdoding 

verlenen de intentie hebben hun patiënten te doden is een totaal misverstand van diens 

bedoelingen.65 

48. Ten slotte delen verschillende auteurs een bepaalde bezorgdheid omtrent een eventueel gevolg 

van een mogelijke legalisering. Een wet die medische hulp bij zelfdoding toelaat, stelt daartoe 

meerdere voorwaarden. Algemeen genomen speelt de ‘vrijwilligheid’ van het verzoek en de 

‘bekwaamheid’ van de patiënt om een dergelijk verzoek te doen en handeling te stellen een grote 

rol, waardoor minderjarigen, mentaal gehandicapten, demente personen, verlamde personen, … 

meestal worden uitgesloten van hulp bij zelfdoding. Nochtans worden deze personen ook – evenveel 

en misschien zelfs meer – geconfronteerd met lijden dat niet gelenigd kan worden. Als het de 

bedoeling is van de maatschappij een zekere solidariteit te tonen in het sterven van lijdende 
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personen, vereist het non-discriminatiebeginsel dan niet dat hulp bij zelfdoding zich dan ook tot hen 

zou moeten strekken? En is dit wel realiseerbaar?66  

Afdeling 3. Intentie tot ‘ordinaire’ zelfmoord voorkomen 

49. Door een regeling uit te werken dat euthanasie en hulp bij zelfdoding onder bepaalde strikte 

voorwaarden toelaat, kan men voorkomen dat een persoon die zich in een situatie van lijden en pijn 

bevindt, op eigen houtje overgaat tot zelfmoord. Een dergelijke zelfdoding is immers niet zonder 

risico. Indien men in deze fase van het leven zijn toevlucht moet nemen tot gebruikelijke, 

afschrikwekkende zelfdodingsmethoden, heeft men weliswaar de zekerheid dat het de persoon in 

kwestie menens is, maar deze methodes zijn, naast sociaal schokkend en minder efficiënt, ook 

allerminst humaan.67 Medische hulp bij zelfdoding daarentegen stelt de patiënt in staat om op een 

serene en minder brutale wijze een einde aan het leven te maken.68 Bovendien brengt men de 

betrokkene er mijns inziens toe, door de vele voorwaarden en waarborgen die eigen zijn aan 

medische hulp bij zelfdoding, alsook door de professionaliteit die van een arts mag worden verwacht, 

goed na te denken over zijn besluit en daarbij ook alternatieven af te wegen. Dit kan volgens mij in 

bepaalde gevallen ertoe leiden dat de persoon in kwestie zelfs zal afzien van zijn oorspronkelijk 

verzoek.  

50. Daarnaast meent men ook dat, wat de omgeving en de nabestaanden betreft, medische 

beslissingen omtrent het levenseinde heel wat draaglijker zijn dan een ordinaire zelfdoding. Niet 

alleen heeft men de troost dat de persoon in kwestie zich, volgens zijn eigen wens, op een humane 

en pijnloze wijze het leven heeft kunnen ontnemen, maar ook het feit dat men (vaak) werd 

betrokken in het overleg, dat men op een waardige wijze afscheid heeft kunnen nemen en dat men 

gespaard is gebleven van een gruwelijke confrontatie met een naaste die zijn toevlucht heeft moeten 

nemen naar een ordinaire methode, maakt het voor hen gemakkelijker om te dragen.69  
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Afdeling 4. Het verbod van zinloze therapeutische hardnekkigheid 

51. Ontegensprekelijk is de moderne geneeskunde er de laatste jaren exponentieel op 

vooruitgegaan. Tegen de nimmer aflatende inzet van artsen om hun patiënten te genezen, of hun 

leven toch minstens te verlengen, begonnen patiënten, familieleden en artsen zelf zich echter de 

vraag te stellen of de mogelijkheid om het leven van stervenden kunstmatig te verlengen wel 

werkelijk in het belang was van de patiënt, en te allen tijde diende te worden nagestreefd. Velen in 

de medische wereld kunnen met het besef dat dit niet altijd het geval is, nog steeds moeilijk 

overweg. Voor hen staat het feit dat therapieën en behandelingen geen uitweg meer bieden gelijk 

aan persoonlijk of professioneel falen, dat ten koste van alles vermeden dient te worden.70 Het 

gevaar schuilt erin dat, eerder dan het leven op een waardige wijze te verlengen, men ertoe komt 

het stervensproces tot een langgerekt en slopend proces te maken dat in de grond van de zaak wordt 

afgewezen.71 

52. DISTELMANS wijt dit gedrag van de arts aan diens opleiding, die bij hem een zekere afkeer 

aankweekt tegen een dergelijk ‘therapeutisch schaakmat’. Veel artsen hebben volgens DISTELMANS 

dan ook niet de neiging om in eerste instantie na te gaan of het überhaupt wel zinvol is een bepaalde 

behandeling te starten, maar zijn voornamelijk bezig uit te dokteren welke therapieën hij nog kent en 

kan aanwenden als alle voorgaande tot niets hebben geleid. Daarbij wordt volgens DISTELMANS ook 

de oneigenlijke of onaangepaste aanwending van een bepaalde technologie niet geschuwd, 

waardoor uiteindelijk wordt voorbij gegaan aan het oorspronkelijke doel, m.n. de bevordering van de 

levenskwaliteit van de ongeneeslijke patiënt. Het spreekt voor zich dat een dergelijke therapeutische 

hardnekkigheid, en het medisch zinloos handelen dat hieruit voortvloeit, ontoelaatbaar is: de loutere 

beschikbaarheid van een bepaalde technologie hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het gebruik 

ervan, zeker niet als vaststaat dat die toch niets uithaalt of zelfs schadelijk is voor de patiënt.72  
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53. Uiteraard werpt zich dan de vraag op wat ‘zinvol medisch handelen’ dan wel zou moeten of 

mogen inhouden. VELAERS legt de grens van het medisch zinvol handelen bij het curatieve karakter 

van de handeling. Enkel dan is het de arts toegestaan, op grond van de artt. 3 en 8 EVRM, inbreuk te 

plegen op de lichamelijke integriteit van hun patiënt. Het oordeel over de zinvolheid van een 

behandeling legt VELAERS in eerste instantie bij de geneesheer zelf, die hiertoe uitsluitend op grond 

van medisch-professionele criteria dient te komen.73 

54. Daar staat tegenover dat, waar het medisch handelen volgens VANSWEEVELT normaal 

inderdaad steeds gericht is op preventief of curatief handelen, er in deze context echter geen 

perspectief op genezing bestaat.74 Indien men dan toch handelingen stelt die het medische probleem 

van de patiënt niet kunnen oplossen, noch enig perspectief kunnen bieden op verbetering of 

stabilisatie van de toestand, maakt men zich schuldig een medisch zinloze handelingen of 

therapeutische hardnekkigheid.75 VELAERS werpt hierbij onmiddellijk de vraag op naar de zin van een 

kunstmatige levensverlenging van een ongeneeslijk zieke patiënt, van wie het overlijden hoe dan ook 

nadert en wiens kunstmatig verlengde leven door ernstig lijden ondraaglijk is geworden. Louter de 

dood uitstellen en een leven rekken dat nog slechts lijden is en dreigt mensonwaardig te worden, kan 

volgens VELAERS onmogelijk in de bedoeling liggen van het medisch handelen. Op dit moment 

treedt, aldus VELAERS, het niet-professioneel criterium ‘mensonwaardigheid’ op de voorgrond, 

waarbij het oordeel van de patiënt zelf van doorslaggevend belang is. Wanneer deze het leven dat 

door de behandeling nog kan worden geboden, toch zinvol blijft vinden, dient dit door te wegen in 

het oordeel van de arts. Alleen de patiënt zelf heeft dan het laatste woord over de zin of zinloosheid 

van zijn leven, al gaat dit gepaard met ernstig lijden.76 

55. Uiteraard gaat bij dit alles ook de patiënt en diens omgeving niet vrijuit. Misschien nog meer dan 

de arts kunnen deze vaak moeilijk omgaan met het einde van de mogelijkheden van de geneeskunde, 

en blijven ook zij hopen op en vragen naar nochtans zinloze behandelingen.77  
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Hoofdstuk 4. Argumenten contra medische beslissingen bij het 
levenseinde / medische hulp bij zelfdoding 

Afdeling 1. Bescherming van het leven v. verbod van onmenselijke 
behandeling 

1. Bescherming van het leven 

56. Het is interessant de problematiek van medische hulp bij zelfdoding ook breder te belichten 

vanuit een mensenrechtelijke invalshoek. Vaak wordt immers teruggegrepen naar art. 2 EVRM, dat 

bepaalt dat ‘het recht van eenieder op het leven wordt beschermd door de wet’.78 Het artikel zelf 

bepaalt hierop uitdrukkelijk enkele uitzonderingen waarin de ‘levensberoving’ niet onrechtmatig 

wordt geacht, maar het zij opgemerkt dat euthanasie en medische hulp bij zelfdoding hieronder niet 

worden vermeld.79 

57. Het recht op leven en de plicht van de staat om dit recht te beschermen, werd of wordt 

beschouwd als het meest fundamentele mensenrecht, de basis van alle andere grondrechten.80 Dit 

recht houdt een dubbele verplichting in voor de overheid. De overheid is er in de eerste plaats zelf 

toe gehouden het recht op leven van zijn burgers  te eerbiedigen en bijgevolg niet te ontnemen (d.i. 

een negatieve onthoudingsplicht). Daarnaast staat de overheid ervoor in maatregelen te treffen om 

te verzekeren dat dit recht ook door de medeburgers wordt gerespecteerd (d.i. een positieve 

prestatieverplichting). Wat deze laatste verplichting betreft, moeten hoe dan ook moord en doodslag 

worden strafbaar gesteld, en rust op de staat zowel de verplichting om dergelijke misdrijven op te 

sporen, te vervolgen en te bestraffen, als om preventief het leven te beschermen. De staten 

beschikken ter zake dus niet over een absolute beoordelingsvrijheid.81  

58. Uit dit art. 2 EVRM leiden tegenstanders van euthanasie en hulp bij zelfdoding vaak af dat de 

betrokken staat een absolute plicht heeft het leven van zijn onderdanen te beschermen, zelfs tegen 

hun wil in. Uit dit artikel vloeit volgens VELAERS voort dat het ‘recht op leven’ een openbare orde-
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karakter heeft en als dusdanig de mens niet toebehoort. Men kan zelf van dit recht geen afstand 

doen, en kan de staat niet ontslaan van haar beschermingsplicht. Toestemming van het slachtoffer 

doet dan ook niets ter zake, en kan volgens VELAERS dan ook onmogelijk een rechtvaardigingsgrond 

uitmaken.82  

59. Een recht op hulp bij zelfdoding zou bijgevolg dan ook niet bestaan. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) lijkt dit te bevestigen. In de zaak Pretty v. United Kingdom bepaalde 

het Hof immers dat art. 2 EVRM geen negatief aspect omvat, namelijk het recht om te sterven, 

alsook geen recht op zelfbeschikking in die zin dat daaruit een recht zou voortvloeien om als individu 

te kiezen voor de dood in plaats van het leven.83  Deze verdragsbepaling heeft volgens het Hof niets 

te maken met de kwaliteit van het leven of met wat een bepaald persoon beslist met zijn leven te 

doen. In de zaak Pretty v. United Kingdom heeft het EHRM dan ook geoordeeld dat het Verenigd 

Koninkrijk art. 2 EVRM niet schond door een ongeneeslijk zieke vrouw het recht te ontzeggen op hulp 

bij zelfdoding. Opgemerkt dient te worden dat deze zaak een niet-medische hulp bij zelfdoding 

inhield.84  

60. Tegenstanders van medische hulp bij zelfdoding zien hier al te graag een bevestiging in van een 

absolute bescherming van het recht op leven, maar het EHRM gaf in deze zaak uitdrukkelijk aan zich 

niet uit te spreken over de verenigbaarheid van een regulering van levensbeëindigend handelen met 

art. 2 EVRM. Deze verenigbaarheid houdt een afweging van belangen in: de persoonlijke vrijheid van 

ieder individu moet worden afgewogen tegen het publieke belang van onder meer bescherming van 

het leven. Het komt aan elke staat toe deze afweging voor zichzelf te maken.85 

61. Een dergelijke visie kan, zeker in onze huidige maatschappij, bevreemdend aandoen. Toch 

heerst volgens VELAERS de gedachte dat het ‘recht op leven’ geen puur individuele zaak is: bij de 

eerbied voor het leven is ook de samenleving in haar geheel betrokken. Art. 2 EVRM vereist dan ook 

dat de staat ernstige vraagtekens plaatst bij iemand die zich ‘uit vrije wil’ het leven ontneemt of 
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daartoe de wens uitdrukt. Men kan immers onderhevig zijn (geweest) aan allerhande vormen van 

psychologische, financiële en andere druk.86  

62. VELAERS merkt in dit kader ook nog op dat het feit dat men van het ‘recht op leven’ geen 

afstand kan doen en geen recht heeft op hulp bij zelfdoding, niet noodzakelijk betekent dat men als 

individu van het leven op zich geen afstand kan doen. Waar het ene zich uitstrekt tot de wereld van 

het recht, is het ander een feitenkwestie. Art. 2 EVRM beschermt dan ook niet het leven zelf, maar 

het recht op leven.87 Art. 2 EVRM verlangt in die zin helemaal niet dat de staat het leven in die mate 

beschermt dat zelfs zelfmoord of zelfdoding strafrechtelijk zouden moeten worden verboden.88 In 

het kader van euthanasie maakte de Raad van State de opmerking dat men bij een verzoek daartoe 

geen afstand doet van zijn recht op bescherming van het leven, maar dit recht juist uitoefent door de 

grenzen te bepalen van de bescherming die hij zelf wenst. Hierbij hechtte de Raad van State 

trouwens veel belang aan het zelfbeschikkingsrecht.89 

63. Ook hier hoort het niet, aldus VELAERS, de verkeerde conclusies te trekken: voorgaande wil niet 

zeggen dat er, bijvoorbeeld op grond van art. 8 EVRM, een grondrecht op zelfdoding bestaat. Men 

maakt enkel gebruik van zijn persoonlijke, algemene en feitelijke vrijheid, die geldt zolang het recht 

daarop geen beperkingen stelt. Het is niet omdat het recht zich neerlegt bij de feitelijke zinloosheid 

van een criminalisering, dat deze feiten tot recht komen. Zo kan een staat, aldus VELAERS, nog altijd 

maatregelen nemen om zelfdoding op een indirecte wijze tegen te gaan, bijvoorbeeld door hulp bij 

zelfdoding te verbieden.90  

2. Verbod van onmenselijke behandeling 

64. Wat vormen van opzettelijk levensverkortend handelen betreft, verdient ook art. 3 EVRM 

aandacht. Dit artikel stelt uitdrukkelijk dat niemand mag worden onderworpen aan foltering noch 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.91  

65. Soms wordt bij dit artikel de inspiratie gehaald om handelingen als euthanasie en hulp bij 

zelfdoding toch verenigbaar te beschouwen met art. 2 EVRM. Men meent dan dat, wanneer alle 

andere behandelingen en zorgen geen uitweg meer bieden, de strafbaarstelling of niet-regeling van 
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euthanasie en hulp bij zelfdoding een onmenselijk lijden tot gevolg heeft dat onder art. 3 EVRM kan 

worden gekwalificeerd. Ondanks hun verzoek daartoe worden zij, door het verbieden of het niet 

regelen van euthanasie of hulp bij zelfdoding als ‘ultieme pijnstiller’, immers niet uit hun lijden 

verlost.92 VELAERS meent overigens dat het leed, dat een onmenselijke behandeling inhoudt in de zin 

van art. 3 EVRM, niet noodzakelijkerwijze rechtstreeks door de staat hoeft te worden toegebracht. 

Ook een optreden van de staat waardoor een persoon onmenselijk lijden te wachten staat ingevolge 

een andere oorzaak kan een onmenselijke behandeling vanwege die staat uitmaken.93 

66. Deze redenering is op zich niet zo vanzelfsprekend. Het ernstig fysiek of psychisch lijden dat art. 

3 EVRM vereist om een onmenselijke behandeling in te houden, vloeit immers voort uit de ziekte die 

de ongeneeslijk zieke patiënt doet lijden, en niet uit een opzettelijk (‘wetens en willens’) lijden dat 

door een ander wordt toegebracht. Een strafbaarstelling van euthanasie of hulp bij zelfdoding 

kwalificeren als een onmenselijke behandeling vanwege de staat, zou volgens VELAERS dan een wel 

erg ruime interpretatie inhouden van art. 3 EVRM.94 In het arrest Pretty v. United Kingdom 

beschouwde het EHRM de weigering van de gerechtelijke autoriteiten om de echtgenoot van 

mevrouw Pretty toe te staan haar te helpen bij haar zelfdoding en dus niet te vervolgen, alvast niet 

als een schending van art. 3 EVRM.95  

67. Om te spreken van een ‘onmenselijke behandeling’ in de zin van art. 3 EVRM dient volgens 

Europese rechtspraak hoe dan ook een minimum-pijndrempel te worden overschreden. Het moet 

een ernstige vorm van lijden betreffen, lichamelijk dan wel psychisch of psychologisch.96 Over het 

‘opzet’ als vereiste is men echter niet eensgezind. Men neemt voornamelijk aan dat opzet een 

constitutief element kan, maar niet noodzakelijkerwijze hoeft te zijn om een handeling als 

onmenselijk te kwalificeren.97 Dit opzet is volgens sommigen, aldus VELAERS, hoe dan ook aanwezig, 

aangezien de staat weet of behoort te weten dat de absolute strafbaarstelling of de niet-regeling van 

euthanasie of hulp bij zelfdoding tot gevolg kan hebben dat in een aantal gevallen een lijden 

voortduurt dat door niets anders kan worden verlicht of opgelost.98  
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3. Grondrechtenconflict: afweging van belangen 

68. Uit wat voorafging kan vooral worden geconcludeerd dat het aan de staat toekomt een 

afweging van belangen te maken en zo een oplossing te vinden voor onder meer het conflict tussen 

de grondrechten die art. 2 en art. 3 EVRM waarborgen. In situaties waarin een individu standvastig 

om euthanasie of hulp bij zelfdoding verzoekt, zijn beide rechten en plichten onmogelijk te 

verzoenen en dient men noodzakelijkerwijze een afgewogen keuze te maken.99  

69. Van een principiële voorrang van het ene grondrecht op het andere is dan ook geen sprake. Het 

komt dus aan de staat toe te bepalen aan welk grondrecht zij voorrang verleent. De staten krijgen 

hierbij een zekere – weliswaar begrensde – discretionaire ruimte om hetzij via rechtspraak, hetzij via 

wetgeving, voor dit grondrechtenconflict een oplossing te vinden. Zo beslist elke staat voor zich of zij 

al dan niet een regeling uitwerkt dat onder omstandigheden euthanasie of hulp bij zelfdoding 

toelaat. De legitimiteit van deze beslissing volgt dan uit deze onmogelijkheid voor de staat om twee 

grondrechten tegelijkertijd te beschermen, met name de bescherming van het leven enerzijds, en het 

vermijden van onmenselijk lijden anderzijds.100  

70. Als de staat beslist euthanasie of hulp bij zelfdoding toe te laten, is het art. 2 EVRM die zekere 

grenzen stelt aan deze discretionaire bevoegdheid van de wetgever. Zo mag bijvoorbeeld niet 

worden geraakt aan de algemene strafbaarstelling van het recht op leven die voorziet in de 

bestraffing van moord of doodslag of het veroorzaken van de dood uit onvoorzichtigheid of 

nalatigheid.101 Het is juist het fundamentele karakter van art. 2 EVRM dat maakt dat er slechts kan 

overgegaan worden tot euthanasie of hulp bij zelfdoding in zeer uitzonderlijke omstandigheden, als 

‘ultimum remedium’. Het mag met andere woorden slechts het enige resterende middel zijn om het 

ondraaglijk lijden te verzachten, waardoor noodzakelijkerwijze ook alle mogelijke andere middelen 

daartoe moeten worden aangeboden aan de patiënt.102  

Afdeling 2. Het belang van de palliatieve zorgen 

71. Vaak wordt voorgehouden dat een regeling van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding niet 

nodig zou zijn als de palliatieve zorgen goed worden uitgewerkt en ontwikkeld.103 Het expliciet 
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toelaten van euthanasie of hulp bij zelfdoding zou dan ook de verdere uitwerking van de palliatieve 

zorgen afremmen, wat niet aanvaardbaar zou zijn. Als het een patiënt comfortabel kan worden 

gemaakt  met behulp van geavanceerde palliatieve technieken, inclusief terminale sedatie, stelt men 

zich de vraag welke rechtvaardiging dan nog rest om de meest radicale maatregel te treffen en naast 

het lijden ook het leven te ontnemen aan de patiënt.104  

72. Hierbij wordt aangehaald dat de mogelijkheden die palliatieve zorgen kunnen bieden ernstig 

worden onderschat. Zo menen sommigen dat het bijna altijd mogelijk is pijn en symptomen als angst, 

misselijkheid, ademproblemen, … adequaat te behandelen en ongeneeslijk zieke patiënten via 

palliatieve zorgen een menselijke en waardige dood te bezorgen. In uitzonderlijke gevallen waar dit 

onmogelijk blijkt zonder de patiënt volledig bij bewustzijn te laten, rest tevens nog steeds de 

mogelijkheid van palliatieve sedatie (zie supra nr. 23 e.v.). Men is er dan ook van overtuigd dat een 

goed uitgewerkte palliatieve zorg ertoe kan bijdragen dat het aantal euthanasieverzoeken en 

verzoeken tot hulp bij zelfdoding zoniet doet verdwijnen, dan toch minstens significant doet dalen.105  

73. In de voorbereiding van de euthanasiewet, maar ook daarna, hebben verschillende organisaties 

m.b.t. palliatieve zorgen gesteld dat het voorzien van goede palliatieve zorgen voor iedereen een 

absolute noodzaak is, wil men euthanasie en hulp bij zelfdoding ooit rechtvaardigen. Sommigen 

wensten daarom in de euthanasiewet een zogenaamde ‘palliatieve filter’ te voorzien: de verplichte 

voorafgaande raadpleging van een gespecialiseerde palliatief zorgteam door de arts of de patiënt.106 

De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren meent weliswaar dat dit in de regel aangewezen is, 

omdat niet elke arts op het vlak van de mogelijkheden en doelstellingen van palliatieve zorgen een 

expertise heeft opgebouwd, maar herinnert eraan dat de patiënt hiermee akkoord dient te gaan.107 

De Nationale Raad lijkt dus geen heil te zien in een verplicht voorafgaande raadpleging, maar is ervan 
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overtuigd dat dit vanuit de vereiste van ‘informed consent’ wel kan gebeuren.108 Bepaalde 

zorginstellingen en artsen wilden een nog ingrijpender palliatieve filter, en stelden dat de patiënt niet 

alleen – zoals de euthanasiewet nu voorziet –  op de hoogte dient te worden gebracht van alle 

mogelijkheden die palliatieve zorgen kunnen bieden, maar tevens alle palliatieve mogelijkheden 

dient te ondergaan alvorens zijn verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding zou kunnen worden 

ingewilligd.109 Een dergelijke palliatieve filter zou echter op gespannen voet staan met het recht van 

de patiënt om een behandeling – dus ook een behandeling die erop gericht is pijn te verlichten – te 

weigeren.110  

74. Het is hoe dan ook van groot belang dat het systeem van palliatieve zorgen op punt staat of 

verder wordt uitgewerkt. Tekortkomingen in het palliatief systeem zouden mensen er toe kunnen 

brengen tegen hun eigen wil en geloof in te kiezen voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. De 

keuzevrijheid die dan wordt geboden aan de patiënt, is slechts een pseudo-keuzevrijheid: enkel een 

keuze tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding of een ondraaglijk, onmenselijk lijden rest nog aan de 

patiënt.111 

75. Voorstanders van een legalisering van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding stellen daar 

dan weer tegenover dat, zelfs als palliatieve zorgen zodanig effectief worden uitgewerkt om pijn te 

beheersen, het nooit de volledige bekommernissen zal wegnemen van de patiënten met betrekking 

tot hun verlies van zelfstandigheid, verlies van controle over hun lichaamsfuncties en verlies van 

waardigheid.112 Het is daarenboven niet zo dat de legalisering van medische hulp bij zelfdoding 

onverenigbaar zou zijn met palliatieve zorgen.113 Bepaalde personen die nochtans goede palliatieve 

zorgen ontvangen aan hun levenseinde, kunnen nog steeds vragen om hulp bij zelfdoding, en 

omgekeerd.114  
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Afdeling 3. Rol van de arts 

76. Soms wordt voorgehouden dat het expliciet creëren van de mogelijkheden om het levenseinde 

van patiënten te bespoedigen, een zekere vrees zal doen ontstaan voor artsen en ander medisch 

personeel, en nefast is voor de vertrouwensrelatie die zo typerend is voor arts en patiënt.115 Ook zou 

het uitdrukkelijk voorzien van de mogelijkheid voor velen aanvoelen als een verplichting om het ter 

sprake te brengen, en zo leiden tot een verhoging van het aantal verzoeken.116  

77. Artsen betwisten veelal de rol die hen in dit kader wordt toebedeeld, en zijn vaak overtuigd dat 

het hen, op grond van hun beroepsnormen, niet toegestaan is te handelen met de intentie een 

patiënt te doden, of deze te helpen zichzelf te doden. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zouden niet 

te verzoenen zijn met de eigenlijke zin van hun medische opdracht, en in gespannen verhouding 

staan tot de sociale, morele en professionele rol van de arts als ‘verzorger’.117 Ook de eed van 

Hippocrates stelt het leven centraal, en zou artsen dan ook in de eerste plaats opleggen het leven en 

de belangen van zijn patiënten te beschermen. Daarnaast bepaalt deze Hippocratische eed ook meer 

expliciet dat een arts nooit een letaal middel mag geven aan iemand die daarom verzoekt, noch 

enige suggestie mag maken met dit tot gevolg. Heel wat artsen nemen deze eed letterlijk en 

beschouwen de bespoediging of actieve beëindiging van het leven van een patiënt, zoals door het 

verlenen van hulp bij zelfdoding, als immoreel.118 Daarom houden vele artsen een scherpe grens aan 

tussen enerzijds niet-behandelbeslissingen en pijnbestrijding die in hun ogen wel zijn toegestaan, en 

medische hulp bij zelfdoding, die dat niet is.  

78. Anderen daarentegen menen dat artsen zich moeten neerleggen bij zowel verzoeken tot het 

stoppen of nalaten van een behandeling als verzoeken tot intentionele, actieve levensbeëindiging.119 

Deze artsen interpreteren de eed als verzameling van algemene, brede principes. Hulp bij zelfdoding 

zou volgens hen dan ook niet langer genegeerd kunnen worden, net zoals het verbod op chirurgie en 

abortus – zoals nochtans voorgeschreven door de eed – niet langer kan worden verdedigd.120  
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Sommigen gaan zelfs zover artsen in bepaalde gevallen een positieve plicht toe te kennen om 

patiënten te helpen die onbehandelbare pijn lijden en wensen te sterven, omdat de maatschappij 

volgens hen de artsen de middelen heeft toevertrouwd om hen een goede dood te verzekeren.121  

79. Het is duidelijk dat, als het de rol van de geneeskunde is om het leven te allen tijde te 

beschermen, euthanasie en hulp bij zelfdoding niet compatibel zijn met deze rol. Meer en meer 

erkent men echter dat het instandhouden van een leven zonder de minste kwaliteit als dusdanig niet 

altijd een gepast doel is van de geneeskunde. Andere doeleinden kunnen eveneens de medische 

beslissingen sturen, zoals de levenskwaliteit van de patiënten en hun familie, door bijvoorbeeld 

preventief op te treden opdat de patiënt niet zou lijden. In enkele gevallen kan de bespoediging van 

het levenseinde voor bepaalde personen aanvaard worden als medische zorg bij het levenseinde.122 

Ook vanuit ethische hoek wordt meer en meer aanvaard dat medische hulp bij zelfdoding en 

euthanasie in bepaalde gevallen kan worden gerechtvaardigd, wanneer de morele plicht van de arts 

om het lijden te verlichten en de autonomie van de patiënt zwaarder doorweegt dan de plicht om 

het leven te beschermen.123 

80. Tot slot dient nog te worden gewezen op de visie van bepaalde artsen dat, indien er toch een 

verantwoordelijkheid zou bestaan voor artsen wat euthanasie of hulp bij zelfdoding betreft, deze een 

praktijk zou uitmaken die zich afspeelt en hoort af te spelen in de intieme relatie tussen arts en 

patiënt, en niet kan of mag worden gedetermineerd door een wet.124 Uiteraard stelt zich dan de 

vraag naar de controle op deze handelingen, die mij in de context van leven en dood onontbeerlijk 

lijkt.125  

Afdeling 4. Religieuze of filosofische overtuigingen  

81. Er zijn mensen of groepen die er in slagen om, vanuit hun religieuze of filosofische 

overtuigingen, ook in een situatie van ondraaglijk lijden een zin voor het leven te blijven zien.126 Het 

leven wordt door hen als ‘heilig’ en bijgevolg ‘onaantastbaar’ aanzien, en de mens kan er dan ook 
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niet over beschikken. Legalisering van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding zou het respect 

van de maatschappij voor deze onaantastbaarheid en de heiligheid van het leven ondermijnen, en is 

dus bijgevolg uit den boze.127  

82. Uiteraard hoort men eerbied te hebben voor personen die er een dergelijke overtuiging op 

nahouden, maar men kan een overtuiging niet zonder meer opleggen aan iemand die ze niet heeft 

en ‘extrapoleren’ naar de samenleving in zijn geheel.128 Het eigene aan een morele overtuiging is juist 

dat men ze in vrijheid kan aanvaarden. Het staat dan ook niet aan het recht om dergelijke opinies op 

te leggen. Immers, de staat moet ook de vrijheid van geweten en de vrijheid van religieuze en 

levensbeschouwelijke overtuiging van zijn burgers eerbiedigen (art. 9 EVRM).129 De overtuiging dat 

het leven ‘heilig’ en ‘onaantastbaar’ is, kan als dusdanig dan ook onmogelijk een motief zijn voor de 

staat om euthanasie of hulp bij zelfdoding strafbaar te stellen. Het feit dat deze handelingen schade 

berokkenen aan individuele of collectieve rechtsgoederen die de staat te beschermen heeft (zoals 

bijvoorbeeld het leven), kan dat daarentegen wel zijn. Even goed kan de wetgever er echter toe 

komen om deze handelingen toe te staan en wettelijk te regelen. In casu zijn immers, zoals eerder 

werd aangehaald (zie supra nr. 68 e.v.), meerdere grondrechten in het geding, die niet steeds samen 

kunnen worden beschermd.130 

Afdeling 5. Uiting van depressie of opwelling van voorbijgaande aard 

83. Soms wordt de bezorgdheid geuit dat een verzoek om hulp bij zelfdoding of euthanasie geen 

reële stervenswens zou uitmaken, maar slechts zou voortvloeien uit een depressie, een bevlieging of 

een opwelling van voorbijgaande aard. De behandelbaarheid van deze depressie of de tijdelijkheid 

van een dergelijke bevlieging maken dan dat de inwilliging van een verzoek om hulp bij zelfdoding 

intrinsiek verkeerd zou zijn.  

84. VAN DEN ENDEN herinnert hierbij aan het Belgische euthanasiedebat, waar volgens hem nogal 

wat personen er per definitie van uit gingen dat een ondraaglijk lijdende en al dan niet imminent 

stervende patiënt psychologisch automatisch in een emotioneel en cognitief zo ‘aangetaste’ toestand 

van ontreddering, emotionaliteit, wanhoop en uitzichtloosheid verkeert, dat van een lucide 
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wilsbekwaamheid geen sprake kan zijn. Sommigen gingen daarbij volgens VAN DEN ENDEN zelfs zo 

ver te poneren dat de stervenswil van iemand die in een dergelijke situatie verkeert, niet kan worden 

ingewilligd omdat deze laatste ‘mentaal ziek’ zou zijn. Het argument van ‘depressiviteit’ die dan zou 

moeten worden behandeld, snijdt volgens VAN DEN ENDEN echter geen hout. Depressiviteit dreigt, 

als vaag verzamelconcept, immers snel misbruikt te worden om iemands toestand als tijdelijk en 

behandelbaar aan te merken. Het lijkt VAN DEN ENDEN al te veel alsof de ‘zwaarmoedige’ mens per 

definitie tegen depressiviteit ook tegen zijn wil zou moeten worden behandeld, en daardoor zelfs zijn 

status van wilsbekwaamheid zou verliezen.131 

85. GILL stelt vast dat verscheidene studies naar de relevantie van depressie bij verzoeken om hulp 

bij zelfdoding tot te uiteenlopende conclusies komen. Deze auteur meent dan ook dat deze studies 

niet zozeer aantonen dat een verzoek om hulp bij zelfdoding ingegeven wordt door een depressie, 

maar enkel dat de ene ziekte – die aan de oorzaak ligt van dit verzoek en het eigenlijke lijden – 

gewoon meer depressies opwekt dan de andere. Daarenboven toont volgens GILL geen enkel 

onderzoek aan dat een effectieve behandeling van de depressie bij terminaal zieke patiënten het 

aantal verzoeken zou verminderen.132 

86. Mijns inziens is het eigen aan bepaalde (maar daarom niet alle) situaties waarin om hulp bij 

zelfdoding wordt gevraagd, dat die gepaard gaan met depressies. Deze depressie maakt volgens mij 

echter de vraag om hulp bij zelfdoding niet noodzakelijk per definitie minder pertinent, en sluit al 

helemaal niet als dusdanig de wilsbekwaamheid van de betrokkene te allen tijde uit. Het komt er 

enkel op aan om voldoende waarborgen te voorzien om uit te maken of het verzoek wel degelijk de 

uiting vormt van een duurzame, weloverwogen en vrijwillige wens tot zelfdoding waaraan een ziekte 

of aandoening ten grondslag ligt. Een bevlieging kan hierdoor hoe dan ook niet volstaan, en indien 

enkel de depressieve gemoedstoestand aan de basis ligt van het verzoek, zal deze hier ook stranden.   

87. In het kader van de euthanasiewet vertrekt VANSWEEVELT alvast van het uitgangspunt dat een 

gewone, behandelbare of voorbijgaande depressie of zenuwinzinking niet kan volstaan om tot 

euthanasie te kunnen overgaan, omdat de euthanasiewet tal van voorwaarden inhoudt die dit 

uitsluiten.133 Een verzoek om euthanasie in geval van een onbehandelbare depressie daarentegen 

kan, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn, wel worden ingewilligd.134 
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Afdeling 6. Slippery slope: gevaar op manipulatie en misbruik 

88. Het ‘slippery slope’-argument houdt in dat, wanneer handeling A wordt toegelaten, die intrinsiek 

niet noodzakelijk verkeerd is, dit onvermijdelijk of zeer waarschijnlijk zal leiden tot handelingen B en 

C, die wel verkeerd worden geacht.135 De meest besproken debatten hierbij zijn: de verglijding van 

hulp bij zelfdoding naar euthanasie of vice versa, de verglijding van euthanasie of hulp bij zelfdoding 

naar doding zonder verzoek, de verglijding naar de aanvaarding van een aanzienlijk aantal indicaties 

en redenen voor levensbeëindigend handelen en het gevaar op manipulatie en misbruik van 

kwetsbare groepen. Het is duidelijk dat het ‘slippery slope’-argument vergezeld gaat van een groot of 

zelfs absoluut pessimisme omtrent de mogelijkheid die de mens ter beschikking staat  om voldoende 

waarborgen in te bouwen, die voorkomen dat men verglijdt naar B en C. 

89. Het gevaar schuilt zich volgens sommigen meerbepaald in het feit dat, wanneer euthanasie of 

hulp bij zelfdoding zou worden toegelaten, men alleen nog maar verder bergaf kan gaan. Aan de ene 

kant zullen artsen zich verplicht voelen om hulp te bieden aan patiënten die vragen om hun leven te 

beëindigen, en aan de andere kant kan dit leiden tot een situatie waarin het als ‘normaal’ wordt 

ervaren mensen te vermoorden die niet langer nuttig zijn voor de maatschappij.136 Tevens vreest 

men dat, waar nu nog uitgebreid voorwaarden worden opgelegd om het toepassingsgebied van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding zo restrictief mogelijk in te vullen (ernstige of terminale ziekte, 

fysiek of psychisch lijden, bekwaamheid), ook deze voorwaarden op de duur zullen verdwijnen.137  

90. Hierbij aansluitend drukken velen de bezorgdheid uit dat het risico bestaat dat, door een 

regeling uit te werken m.b.t. euthanasie of hulp bij zelfdoding, bepaalde personen het slachtoffer 

zouden kunnen worden van manipulatie en misbruik.138 Deze kwetsbare groepen zouden niet in 

eenzelfde mate beroep kunnen doen op alle gezondheidszorgen of zelfmoordpreventie, worden erin 
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aangemoedigd van zichzelf te denken dat ze een last betekenen voor de maatschappij en worden er 

vaak toe gedreven te kiezen voor de dood, zelfs wanneer men daar niet mentaal bekwaam voor zou 

zijn.139 Het komt er dan ook voornamelijk op aan bepaalde kwetsbare personen te beschermen tegen 

deze verscheidene vormen van sociale discriminatie en psychologische en financiële externe druk. 

Onder deze kwetsbare personen worden vooral arme mensen, ouderen, vrouwen, niet-verzekerden 

(VS), gehandicapten, raciale of etnische minderheden, … gerekend.140 Met het ‘slippery slope’-

argument meent men dat eventuele druk die op ernstig zieke patiënten wordt uitgeoefend, zich 

vooral selectief zou toespitsen op (1) patiënten wiens capaciteiten om zelfstandige beslissingen te 

nemen zijn geschaad, (2) patiënten die onderworpen zijn aan sociale vooroordelen of (3) patiënten 

die sociaal geconditioneerd zijn om van zichzelf te denken het minst zorg te verdienen. Deze druk zou 

er dan toe leiden dat er een verhoogd risico bestaat dat deze personen teruggrijpen naar hulp bij 

zelfdoding.141  

91. Wat de druk betreft die op personen kan worden uitgeoefend, dient in aanmerking te worden 

genomen dat hulp bij zelfdoding alleszins betere waarborgen biedt tegen niet-vrijwillig doden dan 

euthanasie, aangezien men in grotere mate controle heeft over de letale handeling. Daarnaast wijst 

BOER erop dat het in se problematische karakter van ‘dodende handelingen’ meer wordt blootgelegd 

door medische hulp bij zelfdoding dan door euthanasie, waardoor meer mensen er uiteindelijk voor 

zullen passen te kiezen voor een bespoedigd levenseinde. Niet alle personen die vandaag de dag om 

euthanasie verzoeken zouden immers ook de moed hebben daadwerkelijk zelf de finale handeling te 

stellen die kenmerkend is voor hulp bij zelfdoding.142  
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Hoofdstuk 5. Regeling van medische hulp bij zelfdoding 

Afdeling 1. Wenselijkheid van een wettelijke regeling 

92. Wanneer men een wettelijke regeling overweegt, dient men zich in eerste instantie af te vragen 

of het überhaupt wel nodig is om wetgevend op te treden. In bepaalde gevallen kan het immers 

volstaan een wetgevend nalaten te laten invullen door rechtspraak. De rechter mag immers onder 

geen beding weigeren recht te spreken (art. 5 Ger. W.). Op die manier creëert de rechter bepaalde 

regelgeving, die soms blijvend via rechtspraak wordt ingevuld, ofwel wordt overgenomen, aangepast 

of verbeterd door de wetgever die beslist de regels ter zake in een wet te gieten. Soms wordt door 

de rechter ook een bestaande wettelijke mogelijkheid dermate ruim geïnterpreteerd, zodat het ook 

op een nieuwe, door de wetgever niet-voorziene situatie van toepassing wordt.  

93. De vraag stelt zich echter of rechters zich op die manier bereid zullen tonen jurisprudentieel 

enige ruimte te scheppen voor medische hulp bij zelfdoding. Zo kent men in bijna alle landen het 

concept ‘noodtoestand’.143 In Nederland heeft men in eerste instantie via deze omweg stappen 

ondernomen om bepaalde medische beslissingen bij het levenseinde toe te staan (zie infra nr. 208 

e.v.). Of rechters in andere landen, zoals bijvoorbeeld België, dit begrip zullen hanteren bij de 

beoordeling van dergelijke beslissingen, is verre van zeker.  

94. Het mag duidelijk zijn dat, zelfs indien rechtspraak zich bereid toont medische hulp bij 

zelfdoding (onder bepaalde voorwaarden) te tolereren, een dergelijke rechtspraak dan nog een 

bepaald gebrek aan rechtszekerheid laat bestaan, niet in het minst ten aanzien van de arts. Men 

verwacht van de arts immers dat deze een uiterst delicate beslissing neemt, waarvan hij enkel maar 

kan hopen dat die achteraf de goedkeuring wegdraagt van het openbaar ministerie of de rechter.144 

Ook voor de rechter is het balanceren op een slappe koord, wanneer deze aan de hand van een vaag 

en open begrip als de ‘noodtoestand’ uiteenlopende situaties dient te beoordelen. Haast 

onvermijdelijk zullen deze rechters, zoals het Nederlandse voorbeeld ons aantoont (zie infra nr. 211), 

bij deze heikele beoordeling steun trachten te vinden bij de medische deontologie om te 

onderzoeken of zich inderdaad een noodtoestand heeft voorgedaan waarbij de keuze van de 

verdachte arts als gerechtvaardigd mag worden beschouwd. Het kan in die zin echter onmogelijk de 
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bedoeling zijn de verantwoordelijkheid te zien verschuiven, in eerste instantie van de wetgever naar 

de rechter, en in tweede instantie van de rechter naar de medische klasse.145  

95. Rechtsregels en medisch-ethische regels zijn volgens VELAERS immers niet noodzakelijk gelijk te 

schakelen, en al zeker niet m.b.t. een zo fundamenteel grondrecht als het recht op leven en diens 

strafrechtelijke bescherming. Volgens deze auteur bestaat het gevaar dat de geneesheer, vanuit zijn 

vorming, verantwoordelijkheid en professie, vooral oog zal hebben voor de waarde die het leven 

heeft voor het individu, en in (veel) mindere mate voor de waarde die het heeft voor de 

gemeenschap. Bovendien is ook de medische klasse verdeeld over wat nu precies die medisch-

ethische regels precies inhouden, wat de rechtsonzekerheid enkel maar doet toenemen. Het verdient 

volgens VELAERS dan ook ongetwijfeld aanbeveling om als rechter kennis te nemen van, en belang te 

hechten aan de heersende medisch-deontologische maatstaven, maar de beoordeling van medisch 

handelen bij het levenseinde uitsluitend daarvan laten afhangen, is een stap te ver.146  

96. Men ziet dus dat de wetgever wat euthanasie en medische hulp bij zelfdoding betreft, ten 

behoeve van de rechtszekerheid maar moeilijk zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen. Het staat 

boven enige twijfel dat deze gediend zou zijn met een uitdrukkelijke, wettelijke regeling, waardoor 

tevens diverse vormen van misbruik kunnen worden voorkomen.147 Een wet kan immers op 

duidelijke en exhaustieve wijze de voorwaarden formuleren waaronder medische hulp bij zelfdoding 

wordt toegestaan, en daarbij voorzien in procedurele voorwaarden, die de naleving van de materiële 

voorwaarden moeten waarborgen.148 

97. Ook VAN DEN ENDEN verklaarde zich, reeds vóór de totstandkoming van de 

euthanasiewetgeving, voorstander van een wettelijke regeling. Heldere regelgeving biedt volgens 

hem tal van voordelen: artsen hoeven niet langer hypocriet, clandestien of illegaal te handelen, het 

recht wordt niet langer uitgehold, de handelingen worden doorzichtig en controleerbaar, zowel arts 

als patiënt wordt rechtszekerheid geboden, het medisch paternalisme en de medische willekeur 

wordt een halt toe geroepen, etc.149  

98. VANSWEEVELT legt eveneens – zij het in de context van euthanasie – het belang uiteen van de 

rechtszekerheid, niet alleen voor de arts, maar ook voor de patiënt. Zonder wettelijk kader zullen 

artsen verzoeken weigeren omdat het onduidelijk is in welke mate men zich anders blootstelt aan 
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strafrechtelijke vervolging. Enkel een mogelijk beroep op de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond 

om te ontsnappen aan strafrechtelijke veroordeling maakt dat de arts vooraf niet weet of hij al dan 

niet rechtmatig heeft gehandeld. Voor patiënten betekent een wettelijk kader daarenboven dat hulp 

bij zelfdoding bespreekbaar wordt, en dat met hun verzoek rekening kan worden gehouden. Op die 

manier kent de patiënt meer gemoedsrust en minder angst voor de dood of het lijden. Het scheppen 

van een wettelijk kader, zou gepaard gaan met een grotere bereidheid bij de arts om tegemoet te 

komen aan een verzoek tot medische hulp bij zelfdoding.150 

99. De onzekerheid die bij Belgische artsen bestond omtrent hun wettelijke situatie ingeval van 

levensbeëindigende handelingen, leidde reeds eerder tot het besef dat een wetgevend ingrijpen 

noodzakelijk was. Dit bewustzijn kreeg in België slechts in beperkte mate haar beslag door de 

totstandkoming van de euthanasiewet.151 Met deze euthanasiewet heeft men volgens 

VANSWEEVELT de patiënt tevens willen beschermen tegen een te grote medische macht, dat zich 

uitte in levensbeëindigingen zonder verzoek en therapeutische hardnekkigheid. De wetgever wenste 

zicht te hebben op het aantal levensbeëindigende handelingen en de modaliteiten ervan, wilde 

m.a.w. meer transparantie, openheid en informatie om zo meer eenvormigheid en 

verantwoordelijkheidszin na te streven en maatschappelijke controle uit te oefenen.152 Ook dit gaat 

in even grote mate op voor medische hulp bij zelfdoding. Door de handeling expliciet in een wet te 

reguleren, geeft men volgens VANSWEEVELT ten slotte ook blijk van een groter respect voor het 

zelfbeschikkingsrecht van deze patiënt en de zorg om een menswaardig leven(seinde).153 

100. Hiernaast wijst DIERICKX op een voor de arts niet te onderschatten bijkomend voordeel van een 

wettelijke toelating van levensbeëindigend handelen. Indien de arts zich op een 

rechtvaardigingsgrond als de noodtoestand dient te beroepen, komt het aan hem toe voldoende 

geloofwaardig bewijs aan te voeren dat hij aan de toepassingsvoorwaarden daartoe voldoet. 

Wanneer de levensbeëindiging echter wordt gerechtvaardigd door een wettelijke toelating, wordt 

volgens DIERICKX vermoed dat aan de voorwaarden van die machtiging werd voldaan op grond van 

het vermoeden van onschuld. Het is dan de opdracht van het openbaar ministerie om te bewijzen 

dat de wet werd overtreden.154 
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101. Tegenover deze voordelen werden en worden, naast de contra-argumenten tegen de 

handelingen op zich die aan het begin van deze Masterproef (zie supra nr. 56 e.v.) werden 

aangehaald, ook veel argumenten geformuleerd tegen een wettelijke regeling van euthanasie of 

medische hulp bij zelfdoding.  

102. Vooreerst uiten tegenstanders de vrees dat, door levensbeëindigende handelingen expliciet te 

legaliseren, er een gewijzigde perceptie zou ontstaan in de eerbied die principieel voor het leven 

moet worden opgebracht. Het creëren van de wettelijke mogelijkheid zou volgens VELAERS in zekere 

zin het aanbod en de vraag stimuleren, waardoor sommige mensen het bespoedigen van hun 

levenseinde als een reële en misschien zelfs verplichtende mogelijkheid zouden ervaren. Artsen 

zouden de verzoeken daarenboven op een onpersoonlijke en haast routineuze wijze beginnen 

inwilligen, zonder zorgzame, grondige en geïndividualiseerde aandacht te besteden aan elk 

verzoek.155  

103. Daarnaast heersen volgens VELAERS ook ernstige twijfels of een complexe problematiek als 

euthanasie en medische hulp bij zelfdoding wel in een algemene wet kunnen worden geregeld. 

Dergelijke handelingen zijn immers per definitie situatiegebonden, en komen daarom dan ook 

moeilijk in aanmerking voor legalisering. Niet toevallig heeft men volgens tegenstanders van een 

wettelijke regeling in Nederland vroeger gekozen voor de ‘noodtoestand’ om euthanasie en 

medische hulp bij zelfdoding toe te laten (zie infra nr. 208 e.v.). De noodtoestand laat zich immers 

niet omschrijven of reglementeren. De arts wordt geval per geval voor tegenstrijdige plichten 

geplaatst, en het gevaar bestaat er dan in dat de in abstracto geformuleerde criteria hetzij te ruim, 

hetzij te eng zullen zijn.156 DIERICKX merkt hierbij op dat de noodtoestand echter ook kan gelden als 

een welgekomen aanvulling op een expliciete wet, omdat deze nooit in die mate kan zijn afgestemd 

op het concrete geval en zodoende nooit volledig aan de intentie van de wetgever recht kan doen.157 

104. Ook voorstanders van een legalisering van euthanasie hebben volgens VELAERS overigens 

twijfels over de wenselijkheid van een uitdrukkelijke wet, omdat zij vrezen dat een wet die in 

abstracto bepaalde voorwaarden bepaalt, in concreto geen antwoord zal bieden aan de vele 

uiteenlopende situaties die zich in de praktijk voordoen. Deze zien meer heil in een beroep op de 

noodtoestand, waarbij het gerecht soepel genoeg zou kunnen optreden t.a.v. bepaalde 

verantwoorde beslissingen omtrent euthanasie of medische hulp bij zelfdoding. Criteria en 

zorgvuldigheidsnormen die de geneesheer in acht zal moeten nemen, zouden dan kunnen worden 
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gedistilleerd uit de rechtspraak, hoewel die eerder – onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk – erg 

casuïstisch zal zijn.158 

105. Ten slotte  rijst de vraag of, eenmaal de voorwaarden van medische hulp bij zelfdoding wettelijk 

worden vastgelegd, het beroep op een begrip als de noodtoestand in andere gevallen (bvb. wanneer 

niet alle voorwaarden werden vervuld) zal uitsluiten. Sommigen houden volgens VELAERS voor dat, 

in het licht van de algemene regel ‘lex specialis derogat generali’,  er van uit moet worden gegaan dat 

daarmee de toepassing van de noodtoestand impliciet wordt uitgesloten, tenzij men uitdrukkelijk 

anders zou bepalen.159  
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Afdeling 2. Medische hulp bij zelfdoding in België 

106. Wat medische hulp bij zelfdoding betreft, is de situatie in België allerminst duidelijk. In België 

worden dienaangaande twee stellingen verdedigd.  

Enerzijds zijn er auteurs die menen dat er in België geen expliciete regeling geldt voor medische hulp 

bij zelfdoding. Dit werpt noodzakelijkerwijze de vraag op of medische hulp bij zelfdoding dan als een 

illegale praktijk moet worden aanzien. Hierna wordt nagegaan onder welke vorm medische hulp bij 

zelfdoding dan zou kunnen worden strafbaar gesteld.  

Anderzijds menen velen dat de euthanasiewetgeving analoog van toepassing is op medische hulp bij 

zelfdoding. In wat volgt wordt dan ook bestudeerd wie van deze overtuiging is en waarom, alsook 

hoe deze wet kan worden toegepast en welke voorwaarden en procedures zij oplegt.  

Alvorens ten slotte een besluit te formuleren, wordt de eerder geformuleerde mogelijkheid om zich 

te kunnen beroepen op de noodtoestand nader onderzocht, en wordt kort ingegaan op de 

zogenaamde ‘medische exceptie’.  

1. Illegale praktijk 

1.1 Deelname of medeplichtigheid 

107. Hoewel deelname aan zelfdoding in het oorspronkelijke ontwerp-Sw. volgens VELAERS wel als 

afzonderlijk misdrijf werd opgenomen, omdat het beschouwd werd als een strikt immorele handeling 

waarbij de maatschappij het grootste belang had die te verhinderen, werd de tekst uiteindelijk toch 

verworpen in de Kamer.160 Hulp bij zelfdoding wordt in België dus niet als afzonderlijk misdrijf 

strafbaar gesteld.161  

108. Aangezien zelfdoding op zich eveneens geen misdrijf uitmaakt, volgt hieruit logischerwijze dat 

men zich niet schuldig kan maken aan mededaderschap of medeplichtigheid aan enig misdrijf. Wie 

betrokken is bij een zelfdoding, bvb. door werktuigen, informatie of middelen te verschaffen om de 

zelfdoding te voltrekken, is bijgevolg niet strafbaar als mededader of medeplichtige aan zelfdoding, 

aangezien het feit waaraan medewerking wordt verleend niet strafbaar is. Deze redenering gaat op 

zich ook op voor de arts die hulp zou hebben verschaft bij het plegen van een zelfdoding, 

bijvoorbeeld door het verstrekken van aanwijzingen i.v.m. de noodzakelijke dosis geneesmiddelen of 
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door het verstrekken van deze geneesmiddelen.162 Dit vormt een groot verschil met bijvoorbeeld 

Nederland, waar hulp bij zelfdoding wel expliciet werd strafbaar gesteld (zie infra 215 e.v.).  

109. SCHOTSMANS stelt dat sommigen dan zouden kunnen argumenteren dat de niet-

strafbaarstelling van (medische) hulp bij zelfdoding, waardoor het strikt genomen geen misdrijf 

uitmaakt, juist de reden is waarom (medische) hulp bij zelfdoding geen expliciete regeling behoeft, 

hetzij door het onder de euthanasiewet te ressorteren, hetzij door een aparte wet te voorzien. Een 

regeling zou dan immers overbodig zijn.163  

1.2 Schuldig hulpverzuim 

110. Het is niet noodzakelijk zo dat, omdat hulp bij zelfdoding niet uitdrukkelijk strafbaar werd 

gesteld, hiertegen niets kan worden ondernomen. Zo menen sommigen dat het meerbepaald 

mogelijk zou zijn als arts veroordeeld te worden wegens ‘schuldig hulpverzuim’: het – wetens en 

willens – niet verlenen van hulp aan een persoon, van wie men heeft vastgesteld dat die in groot 

gevaar is, of van wie het groot gevaar is beschreven door degenen die de hulp van de arts 

inroepen.164  

111. Art. 422bis, dat een dergelijk verzuim strafbaar stelt, bepaalt het volgende: 

Art. 422bis. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 
vijftig frank tot vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij 
die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar 
verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is 
beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. 

Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor 
zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld 
waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op 
grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat 
het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was. 

De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die 
in groot gevaar verkeert, minderjarig is. 

112. NYS stelt daartegenover dat geen enkele rechter totnogtoe schuldig hulpverzuim heeft aanvaard 

in geval van medische hulp bij zelfdoding, en stelt zich dan ook vragen bij de toepasbaarheid ervan.165 

VERMEERSCH meent dat er daarentegen wel een traditie bestaat bij de parketten om niet-medische 
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hulp bij zelfdoding te vervolgen wegens het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood, d.i. op 

grond van art. 422bis Sw.166   

Groot gevaar 

113. Het is duidelijk dat, als men de arts bij het verlenen van hulp bij zelfdoding een inbreuk op art. 

422bis Sw. verwijt, men hierbij in de eerste plaats uitgaat van de vooronderstelling dat een persoon 

die zelfmoord wenst te plegen in groot gevaar verkeert, en hiervan moet worden weerhouden.167 

Hier rijst echter de vraag of het verzoek van een persoon om (medische) hulp bij zelfdoding reeds 

aangeeft dat deze in groot gevaar is. Het ‘groot’ gevaar houdt een gevaar voor het leven of een 

ernstig gevaar op de fysieke of psychische gezondheid in.168 Het eenvoudig opgeven van de plannen 

tot zelfdoding heft deze gevaarssituatie echter meteen op. Zolang de betrokkene nog in staat is om 

van zijn voornemen om zelfmoord te plegen af te zien, is er volgens sommigen dan ook geen sprake 

van een gevaarssituatie. Heeft men hier geen controle meer over, dan verkeert de betrokkene reeds 

in dit stadium in gevaar, ook al blijft het bij plannen. Het is de mate van controle die een persoon nog 

heeft over de uitvoering van zijn zelfdoding, die bepaalt of een kandidaat-zelfdoder zich door het 

bestaan van het voornemen alleen reeds in groot gevaar bevindt.169 Wanneer men dan aanvaardt dat 

degene die wenst over te gaan tot zelfdoding zich in groot gevaar bevindt, zou de arts die op de 

hoogte is van dit voornemen en niets onderneemt om de uitvoering ervan te verhinderen, onder de 

toepassing van art. 422bis Sw. kunnen vallen.170 

114. Indien men aanneemt dat het gevaar zich manifesteert wanneer uitvoering wordt gegeven aan 

het voornemen, of wanneer men in de mogelijkheid wordt gesteld eraan uitvoering te geven nadat 

daartoe de nodige aanwijzingen en hulpmiddelen werden verschaft (en men hierbij dus nalaat hulp 

te verlenen om de uitvoering te voorkomen), zou op dat moment eveneens een beroep op art. 

422bis Sw. openstaan.171  
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115. Naast het groot gevaar, vereist art. 422bis Sw. ook dat het gevaar reëel en actueel is, dat er met 

andere woorden in casu een reëel en actueel risico bestaat dat de persoon zich van zijn leven zal 

beroven. Een schijngevaar of een mogelijk, eventueel gevaar of bedreiging volstaat niet.172 De 

oorzaak van de gevaarssituatie is zonder belang.173 Ook wanneer een persoon zichzelf in groot gevaar 

heeft gebracht, bijvoorbeeld door een zelfmoordpoging te ondernemen, moet met andere woorden 

in principe hulp worden geboden.174 

116. De beoordeling van het ernstig karakter van het gevaar  moet op een objectieve wijze 

geschieden en moet gebeuren op het ogenblik van de weigering van de tussenkomst.175  

Hulpverzuim 

117. Indien de persoon in kwestie in groot gevaar verkeert, is men vervolgens strafbaar indien men 

wetens en willens geen hulp verleent. Wetens en willens houdt hier in dat men, hoewel men zich 

bewust is van de ernst van het gevaar en dus werkelijk op de hoogte is van het gevaar, toch – uit vrije 

wil – beslist niet op te treden. Men weigert te handelen, daar waar het handelen zich nochtans 

opdrong. Schuldig hulpverzuim is in die zin een ‘opzettelijk’ misdrijf. Een loutere nalatigheid of 

gebrek aan voorzorg volstaat niet.176 

118. Zo kan men, aldus DU JARDIN, uit een louter passieve of lakse houding van iemand die zich 

bewust is van een zelfmoordproces en niets doet om het te voorkomen, bezwaarlijk dit moreel 

bestanddeel (d.i. de wilsvrijheid) afleiden. Het feit dat men geen rekening heeft gehouden met de 

onmiddellijke eventualiteit van een zelfmoord die te voorzien was, levert volgens hem dan eerder 

het gebrek in vooruitzicht op, in de zin van art. 418 Sw. (onopzettelijke doodslag).177 De grens tussen 

een enkele onachtzaamheid of gebrek aan vooruitzicht enerzijds, en een schuldig hulpverzuim 

anderzijds lijkt mijns inziens echter zeer moeilijk te bepalen.  
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119. Anderen stellen dat, wanneer men weet dat een persoon op het punt staat zelfmoord te plegen, 

deze persoon in groot gevaar verkeert en men bijgevolg hulp moet verlenen.178 Uit het verstrekken 

van de nuttige inlichtingen aan een persoon die zijn vastberadenheid heeft doen kennen zelfmoord 

te plegen, kan daarenboven het opzet geen hulp te verlenen worden afgeleid.179  

120. Men neemt aan dat art. 422bis Sw. zonder twijfel van toepassing is op de arts. Meer zelfs, 

aangezien de hulp subjectief wordt gemeten, wordt concreet rekening gehouden met de 

eigenschappen, middelen en (beroeps)geschiktheid van degene die moet optreden. Aangezien 

hulpverlening tot de dagelijkse taken van een arts behoort, wordt van hem in noodsituaties dus meer 

verlangd dan van een gewone burger, wiens vorming noch beroepsuitoefening zijn toegespitst op 

(medische) hulpverlening.180 Wel moet men voor ogen houden dat een arts bezwaarlijk medische 

hulp met geweld kan opdringen, tenzij de hulpbehoevende persoon niet meer bij machte is zijn wil 

duidelijk te uiten.181 

121. De hulpverlening die dit art. 422bis Sw. in casu in eerste instantie van de arts verlangt, bestaat 

volgens VELAERS dan niet uit het ‘helpen bij zelfdoding’, maar uit het daadwerkelijk helpen de 

persoon ervan te weerhouden deze fatale daad te stellen. Men verwacht van de arts dat hij luistert 

naar de patiënt, aandacht schenkt aan de problemen die hij heeft, hem verzorgt en op andere 

gedachten tracht te brengen. VELAERS meent dat iemand die op dat moment aanwijzingen geeft 

voor de zelfdoding, of zelfs middelen daartoe ter beschikking stelt, de persoon volgens sommigen in 

een nog groter gevaar stelt en strafbaar kan worden gesteld omdat hij nagelaten heeft de zelfdoding 

te voorkomen.182  

122. In tweede instantie verplicht art. 422bis Sw. de arts er volgens VELAERS toe diegene te helpen 

die reeds een poging tot zelfdoding heeft ondernomen, bijvoorbeeld door deze te reanimeren of 

diens maag leeg te pompen, opnieuw rekening houdend met het feit dat art. 422bis Sw. niet vereist 

dat men de hulp desnoods met hulp opdringt. De stelling dat de poging tot zelfdoding op zich zoniet 

expliciet, dan toch minstens impliciet aangeeft dat de betrokkene wenst te sterven en zich verzet 
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tegen (medische) hulp, acht VELAERS onjuist of toch minstens ongenuanceerd. Hier komt het volgens 

VELAERS op aan om noodkreten en handelingen uit zinsverbijstering te onderscheiden van een uiting 

van de vrije wil, waarbij de minste twijfel moet leiden tot hulpverlening.183 

123. Concreet omvat (medische) hulp bij zelfdoding het actief verlenen van hulp vooraleer een 

(poging tot) zelfdoding wordt ondernomen, met het oog op het slagen ervan.184 Indien men 

aanneemt dat men zich schuldig maakt aan het misdrijf ‘schuldig hulpverzuim’ wanneer men nalaat 

hulp te verlenen aan een kandidaat-zelfmoordenaar, menen sommigen dat het actief verlenen van 

hulp, m.n. hulp van die aard dat het een zelfmoord juist mogelijk maakt, a fortiori strafbaar is.185 Art. 

422bis Sw. kan in deze visie dus  bij uitbreiding toepassing vinden. De arts die aan een patiënt die 

zelfdodingsneigingen heeft hetzij concrete inlichtingen verschaft, hetzij middelen ter beschikking 

stelt, hetzij een aanzet geeft tot de uitvoering van de zelfdoding, kan dan worden vervolgd wegens 

miskenning van art. 422bis Sw.186 DIERICKX wijst erop dat, gelet op het algemeen karakter van het 

vereiste opzet,  de ‘menslievende intenties’ in hoofde van de hulpverstrekker hierbij irrelevant zullen 

zijn.187 

124. NYS haalt aan dat er veel kritiek is op deze stelling. Men leidt uit een misdrijf dat een bepaald 

nalaten strafbaar stelt, zonder meer de strafbaarheid van een bepaald handelen met hetzelfde 

gevolg af, wat niet evident is.188 Deze a fortiori redenering is volgens sommigen echter zelfs niet eens 

nodig om art. 422bis Sw. te kunnen toepassen, indien het voornemen van een patiënt om zelfmoord 

te plegen al wordt aanvaard als ‘groot gevaar’. Het klopt dat men, door de letale middelen ter 

beschikking te stellen die de zelfdoding mogelijk maken, de gevaarssituatie voor de patiënt enkel 

maar vergroot, en de mogelijkheid dat de betrokkene alsnog beslist van zijn voornemen af te zien 

verkleint. Tegelijk laat men echter sowieso na hulp te bieden aan de persoon die men door zijn 

handelen in een nog grotere gevaarssituatie heeft gebracht.189 

125. Het artikel houdt ten slotte een rechtvaardigingsgrond in voor de verzuimer indien de hulp een 

ernstig gevaar voor zichzelf of anderen inhoudt. Dit is mijns inziens in deze context niet van 
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toepassing, en wordt dan ook niet verder behandeld. Daarenboven kan men zich volgens DU JARDIN 

in elk geval beroepen op de noodtoestand.190  

126. Wat de toepassing van art. 422bis Sw. op medische hulp bij zelfdoding betreft, mag men mijns 

inziens vooral niet uit het oog verliezen dat in zekere zin hulp wordt geweigerd door de betrokkene. 

Het verzoek van de patiënt maakt – minstens impliciet – duidelijk dat de patiënt geen andere hulp 

meer wenst dan de medische hulp bij zijn zelfdoding. Het komt er dan voornamelijk op aan de 

rechter te overtuigen van dit bewuste verzoek, de vrijwilligheid en weloverwogenheid ervan, en het 

feit dat in eerste instantie andere hulp wel degelijk werd aangeboden.191 Zeker indien men aanneemt 

dat de euthanasiewet van overeenkomstige toepassing is (zie infra nr. 138 e.v.), worden voldoende 

waarborgen voorzien om zekerheid te verwerven omtrent de echtheid en zekerheid van dit verzoek. 

Dat hulp kan worden geweigerd en niet kan worden opgedrongen, wordt overigens uitdrukkelijk 

voorzien door de patiëntenrechtenwet (zie supra nr. 30). Hiermee rekening houdend, lijkt een 

beroep op art. 422bis Sw. mijns inziens al heel wat moeilijker, zij het dat men dan wel een zeer 

verregaande invulling geeft aan de wil van de patiënt. Deze laatste verlangt immers van de arts dat 

hij hem voorziet van de letale middelen of deze voorschrijft, teneinde zijn handeling te kunnen 

stellen. 

127. Daarnaast blijft het volgens mij koffiedik kijken of de rechter in geval van medische hulp bij 

zelfdoding wel zal aanvaarden dat er sprake is van een ‘groot gevaar’. De rechter zal ongetwijfeld in 

aanmerking nemen dat deze handeling in essentie een medische beslissing bij het levenseinde 

uitmaakt, waar de arts niet al te snel over gaat en naast het verzoek van de patiënt, ook factoren als 

‘medische zinloosheid’ van het handelen, het lijden en het ‘aanschijn van de dood’ een grote rol 

spelen. Het zal dan ook aan de rechter toekomen om, rekening houdend met de feitelijke 

omstandigheden, geval per geval te beoordelen. 

1.3 Doodslag/Moord/Vergiftiging  

128. Tijdens de wetsvoorbereidingen voorafgaand aan de euthanasiewet is veel gediscussieerd over 

welk misdrijf euthanasie kan zijn. Velen grijpen, althans wat euthanasie betreft, terug naar 
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‘doodslag’, ‘moord’192 of ‘vergiftiging’, wanneer de door de euthanasiewet gestelde voorwaarden 

niet worden nageleefd. Anderen menen dat euthanasie een misdrijf op zich uitmaakt.193  

Art. 392. Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel met 
het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die zal worden aangetroffen of 
ontmoet, aan te randen, ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige 
omstandigheid of van enige voorwaarde en zelfs al heeft de dader zich vergist 
omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is geworden. 

Art. 393. Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd. Hij wordt 
gestraft met opsluiting van twintig tot dertig jaar.  

Art. 394. Doodslag met voorbedachten rade wordt moord genoemd. Hij wordt 
gestraft met levenslange opsluiting.  

Art. 397. Vergiftiging wordt genoemd de doodslag gepleegd door middel van stoffen 
die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook 
aangewend of toegediend zijn. Zij wordt gestraft met levenslange opsluiting.  

129. Het is in het licht van deze strafbaarstellingen en delictsomschrijvingen van moord en doodslag 

volgens DIERICKX in beginsel irrelevant of de persoon die werd gedood hierom verzocht, vroeg, 

hierin toestemde of hiertoe het bevel gaf. Aan de eventuele bestaande wil van de betrokkene om te 

sterven, werd volgens haar bij de opstelling van het Strafwetboek immers geen belang gehecht. Het 

algemeen opzet als constitutief delictsbestanddeel van deze misdrijven, het wetens en willens 

handelen, blijft in principe aanwezig. Kwaadwilligheid is daarbij niet vereist.194  

130. De ‘wil van de betrokkene’ en het ‘handelen uit medelijden’ worden volgens DIERICKX echter 

wel sinds lang als verzachtende omstandigheden aanzien, wegens de aanzienlijk lichtere morele 

verwijtbaarheid en strafrechtelijke schuld in hoofde van de actor. Omdat deze verzachtende 

omstandigheden voldoende individualisering toelieten, en men aannam dat anders afbreuk zou 

worden gedaan aan het fundamentele, principiële respect voor het menselijke leven, werd het 

doden van een persoon op diens verzoek volgens haar dan ook nooit als afzonderlijk misdrijf in het 

Strafwetboek opgenomen.195 Wat euthanasie betreft, omschrijft de  euthanasiewet duidelijk de 

voorwaarden waaraan moet voldaan worden om de opzettelijke levensbeëindiging door een andere 

dan de betrokkene op diens verzoek, niet als moord of doodslag te aanzien. De wil van de 

betrokkene maakt hier slechts een onderdeel van uit. 
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131. Waar men – los van de mijns inziens overdreven en disproportionele strafmaat – bij 

onrechtmatige euthanasie nog enigszins begrip kan opbrengen voor de kwalificatie ‘moord’, 

‘doodslag’ of ‘vergiftiging’, gaat dit volgens mij niet op wat medische hulp bij zelfdoding betreft. De 

handeling zelf blijft in principe immers een zelfdoding, waarbij de arts – weliswaar uit medische en 

menselijke overwegingen – hulp heeft verleend. Het is niet omdat de wetgever heeft nagelaten om 

hulp bij zelfdoding expliciet strafbaar te stellen, dat daarom kan worden teruggegrepen naar de 

zware strafbaarstellingen van moord, doodslag of vergiftiging. Waar bij euthanasie de 

levensbeëindigende handeling nog een actieve en finale inbreng vergt van de arts die tot de dood zal 

leiden van de patiënt, is dit bij medische hulp bij zelfdoding niet het geval. Het is de patiënt zelf die 

uit eigen beweging de letale middelen tot zich zal nemen, waardoor de arts mijns inziens geen 

moord, doodslag of vergiftiging kan worden verweten, noch een medeplichtigheid of 

mededaderschap daarbij. De arts doodt niet, de patiënt doodt zichzelf, waardoor volgens mij het 

materiële element ontbreekt om hulp bij zelfdoding als moord, opzettelijke doodslag of vergiftiging 

te kwalificeren. 

132. Strikt genomen kan men zich bovendien de vraag stellen of het morele element, met name het 

‘oogmerk’ om te doden wel aanwezig is in hoofde van de arts die medische hulp bij zelfdoding 

verleent, daar het eigenlijke oogmerk van de arts er normaliter in bestaat de patiënt toe te laten 

waardig te sterven. Aangezien bijkomende beweegredenen of motieven van de dader geen afbreuk 

doen aan het bestaan van het misdrijf (“ook al was dit oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid 

of van enige voorwaarde”) lijkt mij dat dit ‘oogmerk om te doden’ vanuit juridisch oogpunt toch moet 

worden aangenomen. De arts heeft alleszins de dood van zijn patiënt voor ogen wanneer hij hulp bij 

zelfdoding verleent.  

133. Hierbij aansluitend lijkt een beroep op de rechtsfiguur ‘commissie door omissie’ (het verzuim als 

middel om een bepaald misdrijf te verwezenlijken) mij eveneens een brug te ver. Zo kan iemand 

bijvoorbeeld worden gedood door na te laten hem een levensnoodzakelijk geneesmiddel te 

verstrekken. Deze rechtsfiguur wordt volgens VAN DEN WYNGAERT in de praktijk weinig toegepast, 

zeker sinds de strafbaarstelling van het schuldig hulpverzuim. Art. 422bis Sw. wordt dan als 

substituut voor de rechtsfiguur ‘commissie door omissie’ toegepast. De straffen die op basis van dit 

artikel kunnen worden opgelegd, zijn echter wel veel lager dan indien via de rechtsfiguur commissie 

‘commissie door omissie’ zou besloten worden tot doodslag, moord of vergiftiging, wat het beroep 

op deze rechtsfiguur in sommige zaken volgens haar wel nog kan verantwoorden.196   
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134. Nog andere auteurs menen dat ‘onopzettelijke doodslag’ als mogelijk misdrijf in aanmerking zou 

kunnen komen in geval van medische hulp bij zelfdoding.  

Art. 418. Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel 
is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar 
zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen. 

Art. 419. Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank 
tot duizend frank. (…) 

135. Onopzettelijke doding veronderstelt dus een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Dit gebrek 

aan voorzorg of onvoorzichtigheid hoeft hierbij niet de enige oorzaak van de dood geweest te zijn: 

het volstaat dat deze de hoofdzakelijke voorwaarde van de dood is geweest.197 Zonder de 

onvoorzichtigheid zouden de feiten niet gebeurd zijn, zoals ze zich in concreto hebben voorgedaan.198 

Er is dus met name een oorzakelijk verband noodzakelijk tussen het gebrek aan voorzichtigheid of 

voorzorg en iemands dood.199 Om het bestaan te beoordelen van dit oorzakelijk verband, moet de 

rechter rekening houden met de concrete toestand zoals deze voorkomt, zonder te gissen wat zich 

misschien zonder de fout voorgedaan zou hebben.200 Het door de wetgever gebruikte woord 

‘onopzettelijk’ (art. 418 Sw.) houdt geen volledige afwezigheid van wil in, maar wel de afwezigheid 

van het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.201 

136. Volgens mij is ook de toepassing van dit artikel niet vanzelfsprekend. Het ligt namelijk, zoals 

hierboven werd gesteld,  uitdrukkelijk in de bedoeling van de arts de patiënt toe te staan over te 

gaan tot zelfdoding en hem hierbij zelfs te helpen. Een zeker opzet is hier dan ook aanwezig, zij het 

dan dat de arts zelf enkel een faciliterende rol vervult bij de uitvoering, die per definitie door de 

patiënt zelf gebeurt. Mijns inziens ontbreekt hier dus niet alleen (net zoals bij doodslag, moord en 

vergiftiging) het materiële element, namelijk het toebrengen van de dood door de arts, maar staat 

daarenboven het oogmerk om te doden de onopzettelijkheid in de weg. Veel zal echter afhangen van 

hoe men het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid invult.  

137. Het is tevens gepast hier even te wijzen op het mijns inziens bizarre verschil met art. 422bis Sw. 

dat dan zou ontstaan. Waar een schuldig hulpverzuim, waarbij men – zoals in casu eigenlijk het geval 

is – bewust de keuze maakt om niet in te grijpen, maximaal kan worden bestraft met 1 jaar 

gevangenisstraf, krijgt men hier – wegens gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid – potentieel een 
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maximale gevangenisstraf van twee jaar (art. 419 Sw.). Men kan dan als arts dus maar beter duidelijk 

maken dat men bewust naliet in te grijpen.  

2. Euthanasiewet 

2.1 Algemeen 

138. In België geldt, in tegenstelling tot Nederland (zie infra nr.220 e.v.), geen specifieke regeling voor 

medische hulp bij zelfdoding. Toch zijn er velen die menen te kunnen terugvallen op de regeling die 

voor euthanasie geldt. Het feit dat de euthanasiewet niet als dusdanig preciseert hoe euthanasie 

moet worden uitgevoerd, sterkt sommigen in de gedachte dat medische hulp bij zelfdoding impliciet 

ook is toegestaan onder de voorwaarden van de euthanasiewet.202 Dat medische hulp bij zelfdoding 

niet uitdrukkelijk onder deze euthanasiewet werd geplaatst, wekt trouwens verbazing op, aangezien 

algemeen wordt aanvaard dat de verschillen die bestaan tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding 

ethisch irrelevant of ten minste minimaal zijn. Het quasi enige verschil tussen beide betreft de 

uitvoering: bij medische hulp bij zelfdoding is het de patiënt zelf die de finale handeling stelt, bij 

euthanasie is het de arts. Medische hulp bij zelfdoding verlangt van de arts dus zelfs een minder 

verregaand optreden dan bij euthanasie.203 Dat medische hulp bij zelfdoding niet uitdrukkelijk onder 

de euthanasiewet werd ingeschreven, wordt dan ook vaak beschouwd als een gemiste kans.204  

139. ADAMS en NYS menen dat hoven en rechtbanken in deze kwestie een oplossing kunnen 

aanreiken. Als een rechter immers een constructieve, meer teleologische interpretatie van de 

euthanasiewetgeving volgt en hierbij inspiratie zoekt bij de voorbereidende documenten, zal hij 

volgens deze auteurs tot de conclusie komen dat er een vergissing is gebeurd. Men had niet zozeer 

de bedoeling om (medische) hulp bij zelfdoding op zich, maar eerder een compleet vrije euthanasie 

uit te sluiten. Een arts die dan hulp bij zelfdoding heeft aangeboden en hierbij de 

euthanasievoorwaarden heeft gevolgd zal bijgevolg, op grond van een dergelijke interpretatie, vrijuit 

gaan. Als een rechter echter van mening is dat de euthanasiewet naar de letter dient te worden 

geïnterpreteerd, zal een arts die medische hulp bij zelfdoding biedt zich blootstellen aan 

strafrechtelijke vervolgingen, ook al volgt hij hierbij identiek dezelfde voorwaarden als deze die voor 
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euthanasie gelden. Volgens ADAMS en NYS mag zonder meer vaststaan dat de keuze die werd 

gemaakt door de Belgische wetgever allerminst overtuigend is.205   

140. Tegenstanders van medische hulp bij zelfdoding hangen echter de letterlijke interpretatie van de 

euthanasiewet aan, en zijn dan ook van de overtuiging dat hulp bij zelfdoding niet kan worden 

gerechtvaardigd door de wettelijke toelating om euthanasie uit te voeren, aangezien euthanasie 

levensbeëindigend handelen door een derde veronderstelt.206 Bij hulp bij zelfdoding gebeurt het 

uiteindelijke levensbeëindigend handelen per definitie door de betrokkene zelf. Men meent dan ook 

dat de Belgische wetgever de keuze om euthanasie wel en hulp bij zelfdoding niet te regelen bewust 

heeft gemaakt, ondanks het feit dat de Raad van State deze keuze streng heeft bekritiseerd.207 

2.2 Parlementaire debatten  

141. Volgens ADAMS en NYS is de uitsluiting van medische hulp bij zelfdoding in grote mate te wijten 

aan de ideologische en politieke context ten tijde van de debatten die hebben geleid tot de 

totstandkoming van de euthanasiewet. Meerbepaald heerste volgens deze auteurs van in het begin 

van het parlementair proces een vijandige sfeer tussen meerderheidspartijen en oppositie. In deze 

vijandige context, waarbij voor- en tegenstanders niet nalieten elkaar af te schilderen als 

extremisten, kreeg ‘hulp bij zelfdoding’ voor veel parlementairen al snel de invulling mensen letterlijk 

te doden, zonder bijkomende voorwaarden. ADAMS en NYS stellen dat het voor zich spreekt dat 

voorstanders van de euthanasiewetgeving, met de bezorgdheid om de politieke beeldvorming in het 

achterhoofd, er allerminst van beschuldigd wensten te worden een dergelijke handeling te 

ondersteunen. Het feit dat het verschil tussen beide handelingen slechts is gelegen in degene die de 

finale handeling stelt (arts dan wel patiënt), werd op een gegeven moment zelfs niet meer relevant 

bevonden, en leidde tot een spijtige begripsverwarring. Politici die deze ontstane verwarring 

opmerkten en daartoe amendementen indienden, werden teruggefloten, en de amendementen stuk 

voor stuk verworpen. De regering meende dat de tijd om keuzes te maken voorbij was, en dat de 

goedkeuring van de wet niet langer op zich kon laten wachten.208 Ook DIERICKX wijst erop dat de 

wetgever duidelijk niet de intentie had om het toepassingsgebied van de euthanasiewet te 
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verruimen tot hulp bij zelfdoding, en stelt dat alle voorstellen die hiervan tevens een regulering 

betrachtten, systematisch werden afgewezen.209  

142. VANSWEEVELT meent dat meerderheidspartijen een verschillende behandeling tussen 

euthanasie en medische hulp bij zelfdoding wel gerechtvaardigd achtten, omdat beide handelingen 

zouden verschillen op het vlak van begeleiding en de verantwoordelijkheid van de arts. Deze auteur 

poneert dat men er van uit ging dat de patiënt in geval van medische hulp bij zelfdoding aan zijn lot 

zou worden overgelaten en de interactie met de arts zou worden belet. Een te groot aantal gevallen 

van hulp bij zelfdoding zou mislukken, zodat de arts alsnog zou moeten tussenkomen. Deze opvatting 

heeft het uiteindelijk gehaald, zodat hulp bij zelfdoding niet onder het toepassingsgebied van de 

euthanasiewet valt.210 De keuze werd gemaakt om enkel euthanasie te regelen.211 

2.3 Raad van State 

143. Bij de totstandkoming van de euthanasiewetgeving heeft de Raad van State tevergeefs gewezen 

op de noodzaak om rekening te houden met de grondwettelijke gelijkheids- en non-

discriminatiebeginselen, zoals gewaarborgd door artt. 10 en 11 van de Grondwet.212 Het is volgens 

ADAMS en NYS dan ook goed mogelijk dat het Belgisch Grondwettelijk Hof deze ongrondwettigheid 

ooit veroordeelt.213 

144. Immers, indien de medische hulp bij zelfdoding verloopt met naleving van de voorwaarden die 

in het toenmalige wetsvoorstel werden bepaald (of soortgelijke voorwaarden), bestaat er volgens de 

Raad van State op zich quasi geen verschil tussen euthanasie en medische hulp bij zelfdoding, wat de 

aard van het bedoelde gedrag en van de bedoelingen van de persoon die bijstand verleent aan een 

persoon met zelfdodingsneigingen betreft.214 De Raad van State acht het dan ook allerminst duidelijk 

waarom de euthanasiewet geen betrekking zou hebben op het gedrag van de arts die letale 

middelen ter beschikking stelt van de patiënt op diens verzoek, waarbij men hem de keuze laat van 

het ogenblik van zijn overlijden en de finale handeling laat stellen.215 
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145. Daarnaast creëert men volgens de Raad van State, door medische hulp bij zelfdoding niet te 

laten vallen binnen de werkingssfeer van de euthanasiewet, onzekerheid ten aanzien van de 

strafbaarheid van deze handeling. Zelfdoding op zich is immers niet strafbaar, dus kan degene die 

hulp verleent bij iemands zelfdoding niet als medeplichtige of mededader worden gekwalificeerd en 

in principe niet worden vervolgd. Het is naar de mening van de Raad van State evenwel niet 

uitgesloten dat medische hulp bij zelfdoding in sommige gevallen wordt beschouwd als het niet 

bijstaan van een persoon in gevaar, dat wordt bestraft door de art. 422bis Sw. (zie supra nr. 110 

e.v.).216  

2.4 Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek  

146. In haar advies aan de Kamer en Senaat tijdens de euthanasiedebatten, heeft het Raadgevend 

Comité voor Bio-Ethiek vier voorstellen uitgewerkt voor een regelgeving betreffende euthanasie.217 

Eén van deze voorstellen behelsde echter een regeling die zich niet enkel toespitste op euthanasie, 

maar op een hele reeks medische beslissingen rond het levenseinde, zo ook medische hulp bij 

zelfdoding. Meerbepaald bracht dit comité de mogelijkheid naar voor om een regeling op te zetten 

waar het strafrechtelijk verbod op moord en doodslag weliswaar onaangetast bleef, maar artsen – 

die een wettelijk verplichte procedure naleefden – toegelaten werden straffeloos een medische 

beslissing rond het levenseinde te nemen door zich te beroepen op de noodtoestand.218 

147. Met betrekking tot medische hulp bij zelfdoding stelt SCHOTSMANS, als toenmalig lid van het 

Raadgevend Comité, dat het argument dat zelfdoding niet illegaal is en daarom ook geen advies 

behoeft, voorwerp van discussie uitmaakte. Uiteindelijk maakte medische hulp bij zelfdoding op zich 

echter geen voorwerp uit van het advies.219  

2.5 Federale Controle- en Evaluatiecommissie  

148. De Federale Controle-en Evaluatiecommissie Euthanasie220 stelt in haar ‘Informatiebrochure 

voor artsen’ dat uit verschillende registratiedocumenten is gebleken dat de ‘euthanasie’ werd 

uitgevoerd door de patiënt buiten bewustzijn te brengen door toediening van een letale dosis 
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barbituraat die de patiënt zelf innam.221 Dergelijke handelingen worden echter niet beschouwd als 

euthanasie, maar als medische hulp bij zelfdoding.  

149. Zo werd in het evaluatieverslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie betreffende de 

euthanasiepraktijk in de jaren 2006 en 2007 melding gemaakt van in totaal 24 gevallen – of 3 procent 

van de in totaal 924 gemelde euthanasiegevallen – waarin de patiënt buiten bewustzijn werd 

gebracht door orale inname van barbituraat. In 21 gevallen overleed de patiënt in kwestie snel, 

zonder enige verdere ingreep. Het is deze handeling die de Commissie kwalificeert als medische hulp 

bij zelfdoding, maar wel toestaat. In 3 gevallen werd nog een spierverslapper ingespoten, en kwam 

de arts dus wel nog effectief tussen. In deze 3 gevallen gaat het dus wel om euthanasie.222 

In de jaren 2004 en 2005 werden 10 gevallen (of 1 procent van de in totaal 742 geregistreerde 

euthanasiegevallen) gemeld waarin de patiënt buiten bewustzijn werd gebracht door orale inname 

van barbituraat, waarvan 8 zonder verdere tussenkomst van de arts (d.i. medische hulp bij 

zelfdoding).223  

Over de periode van 22 september 2002 – d.i. de inwerkingtreding van de euthanasiewet – tot en 

met 31 december 2003 ten slotte werd in 6 (d.i. 2,5 procent) van de 259 gemelde gevallen van 

euthanasie de patiënt buiten bewustzijn gebracht door orale toename van barbituraat, waarvan 5 

patiënten overleden zonder verdere ingreep.224 

150. Omdat de wet niet voorschrijft hoe de euthanasie precies moet worden uitgevoerd, is de 

Federale Controle- en Evaluatiecommissie de mening toegedaan dat, als aan de voorwaarden van de 

euthanasiewet wordt voldaan, medische hulp bij zelfdoding moet kunnen plaatsvinden. Zij meent 

dus dat de wet deze handelswijze toelaat, mits de voorwaarden en wettelijke procedures 

betreffende de euthanasie worden gerespecteerd en de handeling plaatsvindt onder de 

verantwoordelijkheid van de aanwezige arts die, indien nodig, tijdig kan ingrijpen.225  

151. Eén lid van de Commissie heeft bij het eerste evaluatieverslag gesteld dat een wijziging van de 

wettekst wenselijk was om een op deze wijze uitgevoerde euthanasie desgevallend als ‘hulp bij 
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zelfdoding’ te omschrijven. De andere leden meenden echter dat dit meer verwarring dan klaarheid 

zou scheppen.226   

2.6 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren 

152. Hoewel medische hulp bij zelfdoding als zodanig niet expliciet wordt weerhouden in de 

euthanasiewet, deelt de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren de interpretatie van de 

Federale Controle- en Evaluatiecommissie. In haar advies van 22 maart 2003 zette de Nationale Raad 

dan ook uiteen dat hulp bij zelfdoding moet kunnen plaatsvinden, aangezien “hulp bij zelfdoding 

deontologisch gelijkgesteld kan worden met euthanasie voorzover alle voorwaarden van euthanasie 

zoals bepaald in de wet vervuld zijn”.227  

153. Meer concreet stelt Nationale Raad hierbij het volgende: 

“Hulp bij zelfdoding is enkel aanvaardbaar indien arts en patiënt voorafgaandelijk 
alle eventualiteiten bespreken, de arts zelf het euthanaticum verstrekt dat in zijn 
aanwezigheid en volgens zijn aanwijzingen moet geabsorbeerd worden. De arts dient 
gedurende heel het stervensproces aanwezig te blijven om op elk ogenblik conform 
de gemaakte afspraken de nodige hulp te bieden. Gezien de strikte indicatie en de 
gestelde voorwaarden voor zijn toepassing is hulp bij zelfdoding als hoger 
gedefinieerd niet te onderscheiden van euthanasie. Dit houdt dan ook in dat alle 
door de wet betreffende de euthanasie gestelde voorwaarden moeten vervuld zijn en 
de bij wet voorziene procedure dient nageleefd te worden (ondraaglijk lijden dat niet 
gelenigd kan worden, raadpleging van tweede of derde arts, schriftelijk verzoek, in 
voorkomend geval een maand wachttijd, aangifte bij de Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie, enz.). Alle zogezegde vormen van hulp bij zelfdoding die niet 
voldoen aan de hoger uiteengezette criteria zijn deontologisch onaanvaardbaar. Ten 
overvloede wijst de Nationale Raad erop dat actieve levensverkorting zonder 
voorafgaande toestemming van de patiënt deontologisch niet te tolereren is en dat 
het onverantwoord is op verzoek van de familie daartoe over te gaan.”  

154. Dit uitgangspunt van de Orde van Geneesheren is vooral opvallend als men het bekijkt 

tegenover de oorspronkelijke houding die de Orde  in haar Code van geneeskundige plichtenleer 

innam tegenover hulp bij zelfdoding (en euthanasie). Voor de wijziging van 18 maart 2006, bepaalde 

art. 95 van deze Code immers uitdrukkelijk dat de geneesheer niet met opzet de dood van zijn 

patiënt mocht veroorzaken, noch hem helpen zich te doden. Nog eerder werd in dit artikel zelfs 

expliciet gesteld dat bewust de dood veroorzaken van een zieke, om welke redenen ook, een 

misdaad uitmaakte.228  
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155. Actueel bevat Hoofdstuk IX van de Code van geneeskundige plichtenleer algemeen nadere 

bepalingen omtrent het naderende levenseinde, waaronder ook een gewijzigd art. 95, dat mijns 

inziens getuigt van een grotere openheid en bewustwording van de verantwoordelijkheid van de arts 

aan het levenseinde.229 

156. Zo beschrijft art. 95 de verplichting van de behandelende arts om de patiënt tijdig te informeren 

over diens naderende levenseinde en de bijstand die hem daarbij kan worden verleend.230 Hierbij 

houdt de arts rekening met de klinische toestand van de patiënt, zijn draagkracht, filosofische en 

godsdienstige overtuiging, en de mate waarin hij geïnformeerd wil worden. Bij elke vraag omtrent 

het levenseinde wordt van de arts verwacht dat hij uitlegt welke initiatieven de patiënt kan nemen, 

zoals het aanstellen van een vertegenwoordiger of het opstellen van een weigering tot toestemming 

voor een welomschreven tussenkomst of een wilsverklaring tot euthanasie. De arts dient 

daarenboven op grond van art. 97, vierde alinea behulpzaam te zijn bij het opstellen en bewaren van 

deze verklaringen. Verder moet de arts op grond van art. 95 de patiënt ook altijd wijzen op zijn recht 

op palliatieve zorgen. De arts wordt tevens opgelegd de patiënt tijdig op de hoogte te stellen over de 

medische bijstand die hij bereid is hem bij het naderende levenseinde te verstrekken. Ten slotte 

voorziet art. 95 dat de patiënt over de nodige tijd dient te beschikken om een tweede medisch advies 

in te winnen, en bepaalt het dat arts en patiënt zich akkoord moeten stellen over de te informeren 

personen en de informatie die hen wordt verstrekt.  

157. Art. 96 zet het belang uiteen van de toestemming van de patiënt die voor elke tussenkomst bij 

het naderende levenseinde wordt vereist, en stelt daarnaast dat de arts erover dient te waken dat 

deze met kennis van zaken, vrij en onafhankelijk wordt gegeven.231 Indien de patiënt volgens de arts 

niet in staat is om toestemming te geven, wendt de arts zich tot de wettelijke vertegenwoordiger. De 

minderjarige patiënt dient betrokken te worden bij beslissingen omtrent het levenseinde in functie 

van diens leeftijd en maturiteit en de aard van de tussenkomst. Art. 96 stelt dat het aangewezen is de 

mening van een collega en van het behandelend team in te winnen.  

158. Art. 97 van de Code bepaalt daarnaast dat de arts de patiënt bij diens naderende levenseinde 

medisch en moreel dient bij te staan, en dat therapeutische verbetenheid vermeden dient te 

worden. Indien de arts niet over voldoende kennis beschikt betreffende deze bijstand, wint hij de 

nodige adviezen in en/of consulteert hij een competente collega. De arts moet zich aan de tegenover 

                                                           
229

 Zie in dit kader ook: T. GOMBEER, “Naderend levenseinde”, supra noot 16, 12.  
230

 Zie met betrekking tot de informatieplicht in het algemeen ook: art. 7 van de patiëntenrechtenwet.  
231

 Zie met betrekking tot het belang van de toestemming in het algemeen ook: art. 8 van de 
patiëntenrechtenwet. 



 

56 

de patiënt aangegane verbintenissen houden, en dient erover te waken dat de wet zowel door 

hemzelf als door de patiënt wordt nageleefd. Op art. 98 wordt hier niet ingegaan.  

159. Tot slot dient nog kort te worden gewezen op de eerder passieve rol die de Orde van 

Geneesheren volgens ADAMS en NYS heeft ingenomen bij de totstandkoming van de euthanasiewet. 

De Nationale Raad wenste volgens deze auteurs geen standpunt voor of tegen wetgevend initiatief in 

te nemen, en stelde zich uitdrukkelijk de vraag of een wetgevend optreden de artsen wel grotere 

rechtszekerheid zou bieden. Ook was de Nationale Raad bezorgd over de eventuele ondermijning 

van de belangrijke arts-patiëntrelatie door de nieuwe connotatie van de arts als brenger van de 

dood, een rol waaraan, aldus de Nationale Raad, de artsen zich niet gewoon zijn.232 

2.7 Toepassing euthanasiewet  

160. In België wordt dus, volgens velen althans, medische hulp bij zelfdoding geassimileerd met 

euthanasie, waardoor de euthanasiewet – in werking getreden op 22 september 2002 – ook zou 

gelden voor medische hulp bij zelfdoding. 

161. Indien de arts een aantal criteria, voorwaarden en procedures respecteert zal dit op grond van 

art. 3 §1 van deze euthanasiewet geen misdrijf uitmaken en zal hij hiervoor bijgevolg niet worden 

vervolgd of gestraft. Deze voorwaarden worden in de euthanasiewet helder geformuleerd, en zijn in 

grote mate gebaseerd op de criteria die gelden in Nederland, waar een dergelijke regelgeving eerder 

dan in België het licht zag. In wat volgt worden de door deze wet gestelde voorwaarden parallel 

toegepast op medische hulp bij zelfdoding. 

Arts  

162. Indien hulp bij zelfdoding wordt geassimileerd met euthanasie en dus onder het 

toepassingsgebied van deze wetgeving valt, kan enkel een arts – in het bezit van het recht de 

geneeskunde uit te oefenen233 – rechtmatig overgaan tot hulp bij zelfdoding. In België worden geen 

verdere vereisten gesteld wat diens bekwaamheid betreft: het hoeft niet de behandelende arts te 

zijn, noch is er enige bijzondere expertise vereist (bvb. in palliatieve zorg). Toch kan men stellen dat, 
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wil men tot een goede evaluatie komen van de wettelijke vereisten die gesteld worden aan het 

verzoek, een zekere vertrouwdheid met de patiënt en diens symptomen gewenst kan zijn.234 

163. Of men het uitvoeren van euthanasie, en in dit kader medische hulp bij zelfdoding, als een 

(normale) medische handeling beschouwt in België, is onduidelijk. Er heersen uiteenlopende 

opvattingen over de vraag of deze handeling enerzijds onder één van de categorieën van art. 2 §1, 

tweede lid van het KB nr. 78235 valt, en of anderzijds een wet de uitvoering van deze handeling 

voorbehoudt aan artsen, in welk geval men volgens sommigen zou mogen aannemen dat het een 

medische handeling betreft.236 Volgens NYS is euthanasie in elk geval geen medische handeling in de 

zin van het KB nr. 78.237 DE KEYSER meent dat ook andere argumenten spelen om tot een medische 

handeling te besluiten, en ziet euthanasie alvast wel als een medische handeling.238 

164. De arts is, ingevolge art. 14 van de euthanasiewet, in elk geval niet verplicht in te gaan op een 

verzoek van zijn patiënt, wat betekent dat er niet zoiets bestaat als een subjectief recht op medische 

hulp bij zelfdoding. De arts kan altijd weigeren op grond van gewetensbezwaren of op medische 

gronden.239 In dergelijk geval dient de arts de patiënt  of de eventuele vertrouwenspersoon binnen 

een redelijke periode daarvan op de hoogte te stellen en de redenen van zijn weigering uit te leggen. 

Als medische gronden hieraan ten grondslag liggen, dient dit in het medisch dossier van de patiënt te 

worden opgenomen. Bij een weigering moet de arts eveneens, op verzoek van de patiënt of de 

vertrouwenspersoon, het medisch dossier overbrengen aan de arts die door de patiënt of de 

vertrouwenspersoon wordt aangeduid.240  

165. Indien een arts weigert over te gaan tot medische hulp bij zelfdoding, bestaat in diens hoofde 

geen doorverwijsplicht. Dat is nochtans niet zo evident. De patiënt zelf kan immers zodanig verzwakt 

zijn, dat hij niet meer op eigen krachten op zoek kan gaan naar een bereidwillige arts.241 De medische 

deontologie (artt. 113 en 114 van de Code van geneeskundige plichtenleer) alsook art. 8 §1 van het 

KB nr. 78 vereisen dan weliswaar dat de arts instaat voor de continuïteit van de zorg, maar de 
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praktijk leert dat veel vragen tot hulp bij zelfdoding genegeerd worden en opgevangen worden door 

het opdrijven van pijnstillers of palliatieve sedatie.242 DE KEYSER meent echter dat, op basis van de 

zojuist aangehaalde gronden, van de arts wel kan worden verlangd dat hij op zoek gaat naar een 

andere geneesheer met dezelfde kwalificatie.243 

166. De vereiste dat de arts ‘behoorlijke medische zorg’ moet aanwenden wanneer hij overgaat tot 

hulp bij zelfdoding of euthanasie, werd overbodig geacht, aangezien een arts altijd wordt verwacht 

een dergelijke zorg aan te wenden. Het is volgens ADAMS en NYS nog maar de vraag of deze 

opvatting terecht is, omdat kan worden verwacht dat in zaken van hulp bij zelfdoding of euthanasie 

enkele specifieke vereisten kunnen worden gesteld.244  

Het verzoek en de gezondheidstoestand van de patiënt 

167. Het verzoek kan in principe enkel uitgaan van een meerderjarige of ontvoogde minderjarige 

patiënt die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van dat verzoek (art. 3 §1, eerste 

streepje). Het bewustzijn veronderstelt dat de betrokkene zijn wil kenbaar kan maken.245 De 

handelingsbekwaamheid houdt in dat men zich in de mogelijkheid bevindt om zelf en zelfstandig zijn 

subjectieve rechten te kunnen uitoefenen.246 Niet-ontvoogde minderjarigen worden over het 

algemeen uitgesloten van de Belgische euthanasiewetgeving. Een nationaliteitsvereiste wordt er niet 

gesteld.247 

168. Opdat de patiënt zich op het ogenblik van het verzoek goed bewust zou zijn van zijn 

gezondheidstoestand, zijn levensverwachting en de resterende therapeutische en palliatieve 

mogelijkheden en hun gevolgen, komt het aan de arts toe de patiënt hierover in begrijpelijke taal te 

informeren en met de patiënt overleg te plegen over zijn verzoek (art. 3 §2, 1°). Het is niet vereist dat 

de patiënt de resterende mogelijkheden ook daadwerkelijk ondergaat.248 Samen met de patiënt dient 

de arts tot de overtuiging te komen dat er voor de situatie waarin de patiënt zich bevindt geen 

redelijke andere oplossing is en dat zijn verzoek berust op volledige vrijwilligheid (art. 3 §2, 1°).  
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169. De arts gaat na of het verzoek van de patiënt vrijwillig, vrij van enige externe druk, overwogen 

en herhaaldelijk tot stand is gekomen (art. 3 §1, tweede streepje). Dit veronderstelt onder andere 

dat de patiënt het verzoek zelf formuleert, over de vereiste wilsbekwaamheid beschikt, de werkelijke 

bedoeling heeft om over te gaan tot zelfdoding en voldoende wordt geïnformeerd.249 De arts zal ook, 

gespreid over een redelijke periode en rekening houdend met de ontwikkeling van de 

gezondheidstoestand van de patiënt, enkele gesprekken moeten hebben met de patiënt teneinde 

een bepaalde zekerheid te verwerven omtrent het duurzaam karakter van het verzoek (art. 3 §2, 

2°).250  

170. Bovendien dient dit verzoek door de patiënt zelf op schrift te worden gesteld, gedateerd en 

ondertekend (art. 3 §4).  Mocht de patiënt zelf niet in staat zijn het verzoek neer te schrijven, dan 

kan hij hiertoe een meerderjarige aanwijzen om het in zijn plaats te doen. Deze persoon mag echter 

geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt. In het document wordt dan meteen 

ook melding gemaakt dat de patiënt zelf het verzoek niet schriftelijk kon opstellen en worden de 

redenen daarvoor opgegeven. In dat geval gebeurt de opschriftstelling in bijzijn van de arts, en wordt 

de naam van die arts op het document genoteerd. Het document wordt bij het medisch dossier 

gevoegd. 

171. Ook zal de behandelende arts dit verzoek bespreken met (leden van) het verplegend team dat in 

regelmatig contact staat met de patiënt (art. 3 §2, 4°) en, indien de patiënt dit wenst, met de naasten 

die hij aanwijst (art. 3 §2, 5°). De arts verzekert zich er tevens van dat de patiënt de gelegenheid 

heeft gehad om over zijn verzoek te spreken met de personen die hij wenste te ontmoeten (art. 3 §2, 

6°). 

172. De patiënt in kwestie dient zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en 

ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden te bevinden, dat het gevolg is van 

een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening (art. 3 §1, derde 

streepje). Het komt aan de arts toe zich ervan te verzekeren dat de patiënt zich in deze wettelijk 

vereiste gezondheidstoestand bevindt, o.m. door gesprekken te voeren met de patiënt die over een 

redelijke periode worden gespreid, opnieuw rekening houdend met de ontwikkeling van diens 

gezondheidstoestand (art. 3 §2, 2°).  

173. De eis van ‘aandoening’ houdt in dat er een medische grondslag is voor de medische hulp: het 

toepassingsgebied van de wet wordt dus beperkt tot een medisch te objectiveren toestand. Andere 
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dan medische redenen (bijvoorbeeld ‘levensmoeheid’) worden niet aanvaard.251 Het ernstig en 

ongeneeslijk karakter van de aandoening als oorzaak van het lijden heeft dan eveneens een objectief 

karakter, dat door de arts wordt beoordeeld.252 Het betekent dat de arts oordeelt dat – in de huidige 

stand van de wetenschap – elke curatieve handeling tot niets leidt, en (eventueel) enkel nog 

handelingen mogelijk zijn die de symptomen van de aandoening kunnen verzachten.253 Weinig 

zwaarwegende ziekten die de patiënt geacht wordt te kunnen dragen, worden uitgesloten.254 

Anderen menen dat de ongeneeslijkheid van de aandoening of ziekte alleszins objectief te 

beoordelen is, maar dat de ernst ervan een subjectief element bevat, waarover de patiënt 

voornamelijk zelf dient te oordelen.255 

174. Wat de ondraaglijkheid van het fysiek of psychisch lijden betreft, moet de arts overtuigd 

geraken door de patiënt, die in eerste instantie zelf bepaalt wat hij al dan niet kan dragen.256 Het 

lijden is dus bij uitstek een subjectief gegeven.257 Het is moeilijk uit te maken of het ‘lijden dat niet 

gelenigd kan worden’ samenvalt met de vereiste van ongeneeslijkheid, m.a.w. of zij ook de betekenis 

krijgt dat er geen curatieve handeling meer mogelijk is. Als lijden immers een subjectief gegeven is, 

zou het ook aan de patiënt moeten toekomen uit te maken of zijn lijden al dan niet gelenigd kan 

worden.258  

175. Het aanhoudend karakter van het lijden houdt in dat het niet mag gaan om lijden van een 

tijdelijke en voorbijgaande aard.259 

176. Van de medisch uitzichtloze toestand neemt men in het algemeen aan dat deze vereiste in grote 

mate samenvalt met het niet te lenigen lijden.260 Men meent dat wie zich in een toestand bevindt 

waarin enerzijds het objectieve element ‘aandoening’ voorhanden is, en anderzijds het subjectieve 

element ‘lijden’, elk in de vorm zoals de wet vooropstelt en tussen dewelke een oorzakelijk verband 
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bestaat, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt.261 Volgens VANSWEEVELT vormt de 

medische uitzichtloze toestand een objectieve voorwaarde, waarover de arts in redelijkheid dient te 

oordelen op basis van de huidige stand van de wetenschap. Hij gaat niet alleen na of er nog een 

behandeling bestaat die de toestand van de patiënt kan verbeteren, maar onderzoekt ook of er een 

redelijke verhouding bestaat tussen de te verwachten resultaten en de nadelen en belasting van de 

behandeling voor de patiënt. Daarnaast houdt hij op redelijke wijze rekening met het 

tijdsperspectief.262  

177. De behandelende arts moet tevens een collega raadplegen over de ernstige en ongeneeslijke 

aard van de aandoening en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging (art. 3 

§2, 3°). Deze tweede arts zal daartoe het medisch dossier en de patiënt onderzoeken om zich zo te 

vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan 

worden, en vervolgens van zijn bevindingen een verslag uitbrengen. Over de deugdelijkheid van de 

zorg, de verstrekte behandelingen en de voorwaarden waaraan het verzoek dient te beantwoorden 

dient deze arts zich niet uit te spreken.263 Deze arts moet onafhankelijk zijn, zowel in relatie tot de 

arts die zich tot hem richt als in relatie tot de patiënt zelf, en bevoegd om over de aandoening in 

kwestie te oordelen.264 Aan de hand van het verslag stelt hij de behandelende arts op de hoogte van 

zijn oordeel, die op zijn beurt dit verslag regelmatig optekent in het medisch dossier en de patiënt op 

de hoogte stelt van de resultaten van deze raadpleging. In de eerste plaats wil men hiermee een 

garantie creëren voor de patiënt, doordat op die manier de medische uitzichtloosheid van de 

pathologie wordt bevestigd, maar tevens ook voor de behandelende arts die zich ondersteund ziet in 

zijn beoordeling.265 Noch de patiënt, noch de behandelende arts zijn verplicht de conclusies van deze 

arts te volgen, maar er gaat toch enig gezag van uit. De verantwoordelijkheid al dan niet op het 

verzoek in te gaan, blijft voor de behandelende arts.266  

178. Omdat ter zake vanuit de praktijk maar moeilijk een degelijke expertise kan worden 

opgebouwd, werd in Vlaanderen een forum van artsen opgericht die werden bijgeschoold in de 
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problematiek van het levenseinde: het ‘Levenseinde Informatie Forum’ (LEIF).267 Dit forum werd 

opgericht vanuit een streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, met het respect voor 

de wil van de patiënt voorop. Het raadplegen van een LEIF-arts als onafhankelijke arts biedt voor de 

patiënt en de behandelende arts een nog grotere waarborg dat met de problematiek van het 

levenseinde nauwgezet en met zorg wordt omgegaan. Het is belangrijk erop te wijzen dat LEIF-artsen 

enkel steun en advies verlenen, maar de euthanasie of hulp bij zelfdoding principieel niet zelf 

uitvoeren.268 Daarnaast biedt het inschakelen van een LEIF-arts nog een bijkomend voordeel: van hen 

weet men dat ze akkoord gaan met het principe van euthanasie of medische hulp bij zelfdoding.269  

179. Wanneer het overlijden volgens de behandelende arts kennelijk niet binnen afzienbare tijd 

wordt verwacht, d.i. wanneer de patiënt niet terminaal ziek is en zich dus nog niet in de 

‘stervensfase’ bevindt, moet nog een tweede arts – een psychiater of een specialist in de aandoening 

in kwestie – geraadpleegd worden, die door de behandelende arts op de hoogte wordt gesteld van 

de redenen voor deze raadpleging (art. 3 §3, 1°). Deze arts moet onafhankelijk zijn van de 

behandelende arts, de eerst geraadpleegde arts en de patiënt. Deze arts zal dan het medisch dossier 

inkijken, de patiënt onderzoeken en zich zowel verzekeren van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek 

of psychisch lijden dat niet kan worden gelenigd, als van het vrijwillig, overwogen en herhaald 

karakter van het verzoek van de patiënt, waarover een verslag wordt opgesteld. Ook de conclusies 

van deze arts zijn niet bindend.270 De behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de 

resultaten van deze raadpleging. Bij niet-terminale patiënten moet daarenboven ten minste één 

maand wachttermijn worden gerespecteerd tussen het schriftelijk verzoek en de daadwerkelijke 

uitvoering van de medische hulp bij zelfdoding (art. 3 §3, 2°). 

180. Wat het verzoek tot euthanasie betreft, bestaat tevens de mogelijkheid voor een patiënt om 

een ‘voorafgaande wilsverklaring’ op te stellen (art. 4). Daarin wordt door de patiënt op voorhand 

bepaald dat, wanneer hij ooit onomkeerbaar buiten bewustzijn zou geraken, de arts euthanasie mag 

toepassen. Enkel in dit geval is een dergelijke voorafgaande wilsverklaring toegestaan. Omdat het 

eigen is aan medische hulp bij zelfdoding dat de patiënt zelf de finale handeling stelt, verliest een 

voorafgaande wilsverklaring voor deze vorm van levensbeëindiging haar nut. 

181. Alle verzoeken, geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen van de behandelende arts 

en hun resultaat, met inbegrip van het verslag of de verslagen van de geraadpleegde arts(en), 
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worden regelmatig opgetekend in het medisch dossier van de patiënt (art. 3 §5).  Het verzoek zelf 

kan te allen tijde worden herroepen, waarna het document dat het verzoek schriftelijk bevestigt uit 

het medisch dossier wordt gehaald en aan de patiënt wordt teruggegeven (art. 3 §4, laatste lid).  

Aangifte en controle 

182. Uit wat voorafging, is duidelijk dat de arts die medische hulp bij zelfdoding verleent geen 

misdrijf begaat wanneer hij die hulp verleende in overeenstemming met de voorwaarden en 

procedures die de euthanasiewet oplegt. Teneinde toezicht uit te oefenen op deze naleving van de  

euthanasiewet, werd een Federale Controle- en Evaluatiecommissie in het leven geroepen (art. 6 §1). 

In zekere zin vervult deze Commissie een rol die normaal wordt toebedeeld aan het openbaar 

ministerie. Wat dus oorspronkelijk een uitsluitend strafrechtelijk oordeel inhield, maakt plaats voor 

een meer professioneel en maatschappelijk oordeel, zij het dan nog steeds met het strafrecht op de 

achtergrond. De bedoeling hiervan is artsen – die begrijpelijkerwijze op hun hoede zijn voor het 

strafrechtssysteem – aan te moedigen hun handelingen bij het levenseinde van hun patiënten te 

rapporteren. Niet alleen zal dit een beter inzicht in de praktijk van de medische hulp bij zelfdoding 

toelaten, maar tevens een verbetering van de sociale controle en de praktijk zelf.271 De Commissie 

bestaat uit zestien leden, waarvoor ook plaatsvervangers worden voorzien: acht leden zijn doctor in 

de geneeskunde, van wie er minstens vier hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit, vier leden 

zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat, en vier leden komen uit 

kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten (art. 6 §2).  

183. Concreet dient een arts die medische hulp bij zelfdoding heeft verleend een 

registratiedocument in te vullen dat binnen de vier werkdagen bezorgd dient te worden naar de 

Federale Controle- en Evaluatiecommissie (artt. 5 en 7).272 Deze rapportageplicht wordt als een 

noodzakelijke voorwaarde beschouwd voor de rechtmatigheid van het handelen.273 Wie bijvoorbeeld 

niet rapporteert of het registratiedocument niet volledig invult, stelt zich dus in beginsel in even 

grote mate bloot aan vervolging en bestraffing als wie zich niet aan de eerder besproken en als 

fundamenteler ervaren grondvoorwaarden voor euthanasie houdt.274 
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184. Het document bestaat uit twee vertrouwelijke delen: een anoniem gedeelte en een niet-

anoniem, door de arts verzegeld gedeelte (art. 7). Het komt in eerste instantie toe aan de Commissie 

om aan de hand van het anoniem gedeelte uit te maken of de geboden hulp in overeenstemming 

met de voorwaarden en procedures van de euthanasiewet werd verleend (art. 8, eerste lid). Als dit 

het geval is, wordt aan de zaak geen verder gevolg gegeven. Indien de Commissie hierover echter 

twijfels heeft, kan zij bij gewone meerderheid beslissen de anonimiteit op te heffen, waardoor de 

Commissie toegang verwerft tot het niet-anonieme deel.275 De Commissie mag hierbij aan de arts elk 

deel opvragen van het medisch dossier met betrekking tot de medische hulp bij zelfdoding. In de 

parlementaire voorbereiding wordt volgens VANSWEEVELT duidelijk gesteld dat de arts die dit op 

grond van het beroepsgeheim (art. 458 Sw.) zou weigeren het medisch dossier over te maken, zich 

buiten het toepassingsgebied van de wet plaatst en opnieuw onder de strafwet valt.276 Deze 

constructie doet echter een zekere spanning ontstaan met het nemo tenetur-principe: het recht om 

zichzelf niet te incrimineren.277 

185. De Commissie moet over de kwestie oordelen binnen de twee maanden (art. 8, tweede lid). Als 

de Commissie, met een twee derde meerderheid, meent dat de voorzieningen van de euthanasiewet 

niet werden vervuld, dan moet zij het dossier verwijzen naar het openbaar ministerie van de plaats 

waar de patiënt is overleden (art. 8, derde lid). De Commissie vervult aldus een soort rol van buffer 

tussen de arts en het openbaar ministerie. Wel dient erop gewezen te worden dat het openbaar 

ministerie nog steeds gemachtigd is – op eigen initiatief of na een klacht – een onafhankelijk 

onderzoek te starten en te vervolgen, in overeenstemming met haar gezagsonafhankelijkheid en 

onafhankelijk van de beslissing van de Commissie.278 Ook als de Commissie een negatief oordeel velt, 

is het openbaar ministerie er niet toe gehouden hieraan gevolg te geven. De procureur kan het 

dossier van de Commissie opvragen of zelfs in beslag laten nemen.279 

186. Tevens bestaat in hoofde van de Commissie de plicht om ten behoeve van de Wetgevende 

Kamers tweejaarlijks een statistisch verslag op te stellen waarin de informatie is verwerkt uit de 

anonieme gedeeltes van de door de artsen overgezonden registratiedocumenten, alsook een verslag 
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waarin de toepassing van de wet wordt aangegeven en geëvalueerd (art. 9). In voorkomend geval 

doet de Commissie ook aanbevelingen die kunnen leiden tot een wetgevend initiatief en/of andere 

maatregelen inzake de uitvoering van de wet. Deze verslagen zijn van groot belang om een zicht te 

hebben op de (gerapporteerde) praktijk van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding, en bieden 

een verduidelijking bij de interpretatie van de door de euthanasiewet gestelde voorwaarden. Zo 

maken de verslagen van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ons bijvoorbeeld duidelijk dat 

geen enkele zaak tot nog toe werd doorverwezen naar justitie, ook niet na het bekomen van 

bijkomende informatie.280  

187. Het is opvallend dat de Belgische euthanasiewet niet specificeert welk misdrijf precies wordt 

gepleegd door de arts wanneer deze niet blijkt te handelen volgens de in de wet gestelde 

voorwaarden en procedures, zeker omdat de Belgische wetgever noch euthanasie, noch medische 

hulp bij zelfdoding als afzonderlijk misdrijf erkent.281 Wat euthanasie betreft, grijpen velen, zoals 

eerder werd aangehaald (zie supra nr. 128 e.v.), terug naar moord of doodslag, waarbij het vervullen 

van de door de euthanasiewet gestelde voorwaarden de strafbaarheid op grond van de art. 393 e.v. 

Sw. zou uitsluiten. Anderen menen dat euthanasie een misdrijf op zich uitmaakt.282 Er dient ook te 

worden gewezen op het feit dat de niet-naleving van eender welke voorwaarde, of dit nu een eerder 

procedurele dan wel een inhoudelijke voorwaarde betreft, er zonder onderscheid toe leidt dat er 

sprake zal zijn van strafbare euthanasie.283  

188. Sommige artsen hebben nog steeds schrik voor welke vorm van controle of vervolging ook, en 

deinzen ervoor terug om hun handeling te registreren.284 Nochtans beschikken ze nu over de 

mogelijkheid op een legale manier te verrichten wat vroeger clandestien moest gebeuren. Ook 

bestaan naast euthanasie of medische hulp bij zelfdoding andere mogelijkheden om – zonder 

controle – met het levenseinde om te gaan, waaraan artsen vaak de voorkeur geven.285   

189. Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat een persoon die overlijdt ten gevolge van 

euthanasie – die we hier extrapoleren naar medische hulp bij zelfdoding –, uitgevoerd met 

toepassing van de door de euthanasiewet gestelde voorwaarden, geacht wordt een natuurlijke dood 

te zijn gestorven wat betreft de uitvoering van de overeenkomsten waarbij hij partij was, en met 
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name de verzekeringsovereenkomsten (art. 15). Over wat deze bepaling betekent voor de aangifte 

van het overlijden aan de burgerlijke stand, heerst heel wat onduidelijkheid.286 BALTHAZAR stelt vast 

dat de euthanasiewet immers geen expliciete bepalingen bevat betreffende de wijze waarop de arts 

die de levensbeëindigende handeling heeft uitgevoerd, het overlijden moet of mag melden aan 

andere personen of overheden dan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.287 

190. Volgens sommigen valt uit deze bepaling a contrario af te leiden dat voor andere 

aangelegenheden het overlijden ten gevolge van euthanasie geen natuurlijk overlijden is, waardoor 

art. 81 BW van toepassing is bij het opmaken van de akte van overlijden: de teraardebestelling zal 

pas geschieden nadat een officier van politie, bijgestaan door een arts, een proces-verbaal heeft 

opgemaakt van de staat van het lijk en van de daarop betrekking hebbende omstandigheden. Ook 

met art. 44 Sv. zou dan in principe rekening moeten worden gehouden, waarin werd bepaald dat 

ingeval van ‘gewelddadige’ dood of een dood waarvan de oorzaak ‘onbekend’ is en ‘verdacht’, de 

Procureur des Konings zich laat bijstaan door één of twee geneesheren, die verslag zullen uitbrengen 

over de oorzaak van de dood en de staat van het lijk. Deze bepalingen doen de vraag rijzen naar hun 

verhouding tot de verplichte aangifte aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.288  

191. VANSWEEVELT kan deze redenering volgen, maar signaleert ook argumenten om een overlijden 

als gevolg van – in zijn bijdrage – euthanasie als een natuurlijke dood te beschouwen. Vooreerst stelt 

hij zich de vraag wat een andere kwalificatie zou verantwoorden in vergelijking met die voor de 

uitvoering van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast blijkt volgens VANSWEEVELT dat ook de 

parlementaire besprekingen duiden op eenzelfde mening, en zou het systeem – ingeval van aangifte 

als niet-natuurlijk overlijden – een zekere spanning doen ontstaan met de anonieme rapportering 

aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.289 De Nationale Raad van de Orde van 

Geneesheren stelt dat art. 15 van de euthanasiewet, dat bepaalt dat een persoon die overlijdt ten 

gevolge van euthanasie wordt geacht een natuurlijke dood te zijn gestorven, ook geldt voor 
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overlijdensattesten ten aanzien van de burgerlijke stand.290 Ook COSYNS is van mening dat de arts – 

in geval van euthanasie – op de overlijdensaangifte dient aan te duiden dat er geen gerechtelijk-

geneeskundig bezwaar is tegen begrafenis of crematie, en dat er sprake is van een natuurlijk 

overlijden.291 

3. Noodtoestand? 

192. Er dient te worden nagegaan of, indien niet aan alle voorwaarden van de euthanasiewet werd 

voldaan, of indien medische hulp bij zelfdoding toch niet onder de euthanasiewet zou ressorteren, de 

arts zich zou kunnen beroepen op de noodtoestand als rechtvaardigingsgrond. Zo sluiten DIERICKX 

en DE KEYSER niet uit dat levensbeëindigingen die niet worden gerechtvaardigd door de 

euthanasiewet, dat wel worden op grond van de noodtoestand.292 

193. Algemeen erkent het Belgische Hof van Cassatie de noodtoestand in principe als een autonome 

rechtvaardigingsgrond. Deze rechtsfiguur heeft in België (nog) geen wettelijke basis, en werd op 

jurisprudentiële basis ingevoerd.293 Een noodtoestand veronderstelt een conflict tussen twee 

rechtsgoederen, waarbij wordt aanvaard dat de strafwet wordt overtreden ter vrijwaring van een 

rechtsgoed dat ‘hoger’ (of minstens van gelijke waarde) wordt geacht dan de door de overtreden 

strafbepaling beschermde waarde. Men geeft met andere woorden bewust voorrang aan het 

‘hogere’ rechtsgoed, ook al moet de strafwet hierbij worden geschonden. Het door de noodtoestand 

gerechtvaardigde feit is geen misdrijf meer.294  

194. Men neemt aan dat de vrijwaring van het beschermde rechtsgoed ‘onmiddellijk noodzakelijk’ 

moet zijn: de aantasting van het beschermde rechtsgoed moet met andere woorden ‘zeker, actueel 

en noodzakelijk’ zijn, en de bescherming van het betrokken rechtsgoed mag niet op een andere wijze 

kunnen worden gevrijwaard.295 De bescherming van het rechtsgoed kon niet anders dan door het 

overtreden van de strafwet.296 De afweging tussen twee rechtsgoederen waartussen wordt gekozen 

en waarbij de voorrang enkel kan uitgaan naar het ‘hogere’ rechtsgoed, gebeurt essentieel door de 

                                                           
290

 Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, “Advies betreffende medische beslissingen omtrent het 
levenseinde”, supra noot 15.  
291

 M. COSYNS, “De euthanasieprocedure in de medische praktijk: een voorlopige aanpak – een voorlopig 
standpunt” in M. COSYNS et al., De Euthanasiewet doorgelicht, Mechelen, Kluwer, 2003, 19.  
292

 A. DIERICKX, “Als sterven ‘leven’ is…”, supra noot 16, 15; E. DE KEYSER, “Respect voor het 
zelfbeschikkingsrecht”, supra noot 66, 388.  
293

 Voor de voornaamste rechtspraak dienaangaande, zie: Cass. 5 april 1996, Arr. Cass. 1996, 247 en Pas. 1996, 
I, 283; Cass. 28 april 1999, Arr. Cass. 1999, 581 en Bull. 1999, 598; Cass. 24 januari 2007, JLMB 2007, 281 en 
Rev. dr. pén. 2007, 385.  
294

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, supra noot 178, 247-248; A. DE NAUW, Inleiding tot 
het Algemeen Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 92 (hierna: A. DE NAUW, Algemeen Strafrecht). 
295

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, supra noot 178, 250; A. DE NAUW, Algemeen 
Strafrecht, supra noot 294, 93.  
296

 G. BILLIOUW, “De visie van een penalist”, supra noot 20, 32.  



 

68 

dader, op het ogenblik van de feiten, maar het is uiteindelijk de rechter die zich uitspreekt over het 

belangenconflict. Hij moet hierbij uitgaan van een objectieve rangschikking van de met elkaar in 

conflict staande rechtsgoederen. De objectiviteit die deze rechtvaardigingsgrond vereist, maakt dat 

niet enkel de strafbaarheid van de gedraging als dusdanig wordt opgeheven, maar impliceert tevens 

een algemene toelaatbaarheid ervan. Er ontstaat m.a.w. een precedentenwerking t.a.v. toekomstige 

gelijkaardige gevallen. Dit maakt de toepassing van deze rechtsfiguur tot een zeer delicate 

aangelegenheid waarmee met de nodige voorzichtigheid moet worden omgegaan. Het maakt 

immers dat de rechter, in de concrete situatie die voorligt, de schending van de strafwet gedoogt. 

Een te brede toepassing van deze rechtsfiguur zou ertoe leiden dat de rechter de strafwet naast zich 

neer zou leggen.297  

195. Om de noodtoestand te aanvaarden bij medische hulp bij zelfdoding, moet de Belgische rechter 

dus aannemen dat de arts zich bij een dergelijk verzoek geconfronteerd ziet met een 

belangenconflict tussen tegenstrijdige verplichtingen die hij niet (gelijktijdig) kan naleven. Het verbod 

te doden en de eerbied voor het menselijke leven tekenen zich lijnrecht af tegenover de menselijke 

waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene. Hieruit kan het recht voortvloeien voor 

de arts om het ‘hogere belang’ te vrijwaren, ook al overtreedt hij hierbij een strafrechtelijke norm.298 

196. In de context van levensbeëindiging op verzoek was voor de inwerkingtreding van de 

euthanasiewet een succesvol beroep op de noodtoestand volgens DIERICKX trouwens niet 

uitgesloten.299 De Nationale Raad van de Orde van Geneesheren heeft deze – weliswaar onzekere – 

mogelijkheid zelfs naar voor geschoven als rechtvaardiging bij uitstek.300 Ook tijdens de 

euthanasiedebatten werd door de christen-democratische fractie teruggegrepen naar de figuur van 

de noodtoestand ter rechtvaardiging van levensbeëindiging, en indien dan toch een wettelijke 

regeling tot stand zou komen, diende deze een wettelijke concretisering van de criteria van de 

noodtoestand in te houden.301 Deze mogelijkheid werd volgens VANSWEEVELT door de 

meerderheidspartijen verworpen, deels omdat een dergelijke constructie het gevaar inhoudt dat de 
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arts zich niet meer in andere gevallen op noodtoestand zou kunnen beroepen.302 Deze verwerping 

betekent mijns inziens een extra bevestiging van de visie dat het beroep op de noodtoestand nog 

steeds ten minste openstaat, hetzij indien medische hulp bij zelfdoding niet onder de euthanasiewet 

zou vallen, hetzij indien medische hulp bij zelfdoding wel onder de euthanasiewet zou vallen, maar 

niet alle voorwaarden werden nageleefd. Of het beroep op de noodtoestand ook effectief zal worden 

aanvaard, is een andere vraag, en zal afhangen van feitelijke omstandigheden.  

197. Het is perfect denkbaar dat een rechter weigert de constructie van de noodtoestand te 

hanteren, en oordeelt dat het de wetgever toekomt om in het strafrecht een opening te creëren voor 

een delicate kwestie als medische hulp bij zelfdoding.303 Daarnaast kan men zich vragen stellen bij de 

vereiste van het ‘ogenblikkelijk’ of ‘actueel’ gevaar. De noodtoestand wordt aanzien als een dermate 

specifiek begrip dat een zekere directe nood vereist, waar sommige rechters een thema als medische 

hulp bij zelfdoding misschien moeilijk onder kunnen plaatsen. DIERICKX meent dat het niet 

ondenkbaar is dat de arts een voorafgaande fout zou worden verweten, omdat deze de vraag naar 

de levensbeëindiging doorgaans zou (moeten) zien aankomen, en dus niet ‘plots’ wordt 

geconfronteerd met een keuze tussen twee conflicterende rechtswaarden.304 Ook de vraag of de 

beëindiging van het leven als het enige alternatief overbleef, en of de aantasting van het rechtsgoed 

‘leven’ wel zou opwegen tegen het recht doen aan de persoonlijke autonomie, zouden volgens deze 

auteur factoren van onzekerheid kunnen zijn.305 

4. Medische exceptie? 

198. Het is gepast nog even te wijzen op de zogenaamde ‘medische exceptie’. Door bepaalde 

handelingen als ‘medisch’ en ‘chirurgisch’ te erkennen wanneer ze een geoorloofde oorzaak hebben, 

wijkt de wetgever impliciet af van wettelijke strafbepalingen die de fysieke integriteit beschermen. 

Deze geoorloofde oorzaak, die de strafrechtelijke immuniteit met zich meebrengt voor de arts in het 

kader van de uitoefening van de geneeskunde, mag echter slechts worden gezocht in de finaliteit van 

medische handelingen, namelijk in het curatief of preventief aspect ervan.306  

199. Ook BILLIOUW stelt dat vandaag de uitoefening van de geneeskunde penaal wordt verantwoord 

op grond van een ‘impliciet wettelijk voorschrift’, namelijk de wettelijke reglementering van de 

uitoefening van de geneeskunde.307 De strafrechtelijke immuniteit van de arts wordt volgens deze 
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auteur evenwel slechts aanvaard voor zover daarbij aan een bijkomende dubbele voorwaarde is 

voldaan: de ingrepen, die preventief of curatief van aard moeten zijn, dienen te  gebeuren door een 

arts met de toestemming van de patiënt, en moeten een therapeutisch oogmerk hebben. De arts 

moet m.a.w. de regels van de geneeskunde naleven. Voor foutief handelen blijft de arts uiteraard 

aansprakelijk.308  

200. Een beroep op de ‘medische exceptie’ lijkt mij in geval van medische hulp bij zelfdoding eerder 

uitgesloten. Hoewel steeds meer medische tussenkomsten geoorloofd worden geacht, die zelfs niet 

langer curatief of preventief zijn,309 behoeft een handeling die er specifiek toe strekt het leven te 

beëindigen mijns inziens een uitdrukkelijke, wettelijke toelating, zoals die onder strikte voorwaarden 

werd gecreëerd met betrekking tot euthanasie. Daartoe is de assimilatie van medische hulp bij 

zelfdoding met euthanasie mijns inziens een goede oplossing. Daarnaast rijst hier eveneens de vraag 

of medische hulp bij zelfdoding wel als een (normale) medische handeling wordt aanzien (zie supra 

nr.  163). Of de arts overigens zelf in geval van medische hulp bij ‘zelfdoding’ wel een ‘inbreuk op de 

fysieke integriteit’ pleegt, is mijns inziens ook twijfelachtig.  

5. Besluit 

201. Uit dit hoofdstuk mag duidelijk blijken dat de arts zich in België op vlak van medische hulp bij 

zelfdoding in een juridisch onzekere situatie bevindt. Of de handeling nu wel of niet onder de 

euthanasiewet kan worden geplaatst, is een eerste factor van onzekerheid. Indien dit het geval is, 

maar niet alle door de wet gestelde voorwaarden werden nageleefd, rijst daarenboven de vraag welk 

misdrijf men dan als arts precies begaat. Hetzelfde geldt indien medische hulp bij zelfdoding wordt 

geacht niet onder de euthanasiewet te ressorteren, ook al worden daarbij de door deze wet gestelde 

voorwaarden in acht genomen. Een beroep op een rechtvaardigingsgrond als de noodtoestand staat 

ongetwijfeld open, maar ook hiervan is de uitkomst dubieus. Een beroep op de ‘medische exceptie’ 

lijkt eerder uitgesloten.  

202. In de praktijk blijkt deze discussie echter eerder symbolisch, zelfs bijna overbodig. Voor 

belangrijke instanties als de Orde van Geneesheren en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie 

is het immers een uitgemaakte zaak. Zij schakelen medische hulp bij zelfdoding gelijk aan euthanasie, 

en achten de handeling dan ook terecht toelaatbaar indien de criteria worden vervuld die de 

euthanasiewet vooropstelt. Dit uitgangspunt en de samenstelling van de Federale Controle- en 

Evaluatiecommissie in acht genomen, maken dat een arts die medische hulp bij zelfdoding verleent 
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en hierbij de euthanasiewet naleeft, niet zal worden doorverwezen naar het openbaar ministerie en 

dus hoogst onwaarschijnlijk zal worden vervolgd. Indien een arts de euthanasiewet met de voeten 

treedt, is vervolging wel mogelijk, maar de euthanasiepraktijk leert dat dit uiterst zelden tot nooit 

gebeurt. Niet alleen vloeit uit de beroepsethiek van de arts voort dat deze uiterst nauwgezet en 

voorzichtig handelt, maar ook blijven waarschijnlijk veel beslissingen bij het levenseinde binnen de 

intieme arts-patiëntrelatie, waardoor deze nooit aan het licht komen. 

203. Mijns inziens verdient het, ten behoeve van de rechtszekerheid voor zowel arts als patiënt, 

aanbeveling om medische hulp bij zelfdoding ook expliciet onder de euthanasiewet te laten 

ressorteren.310 Deze wet voorziet voldoende waarborgen om medische hulp bij zelfdoding slechts in 

die strikt omschreven omstandigheden te laten plaatsvinden waarin men het toegelaten acht een 

patiënt bij te staan bij diens zelfdoding. Deze gelijkschakeling vergt slechts een kleine wetgevende 

ingreep, en zou een bevestiging betekenen van de praktijk. Uiteraard kan dit tegelijk als opportuniteit 

worden aangewend om zich opnieuw te buigen over eventuele knelpunten waarmee de 

euthanasiepraktijk vandaag te kampen heeft. Zo kan men onder meer overwegen of medische hulp 

bij zelfdoding bij minderjarigen onder bepaalde omstandigheden niet kan worden toegelaten, en of 

niet uitdrukkelijk moet worden voorzien in een doorverwijsplicht indien een arts weigert medische 

hulp bij zelfdoding te verlenen.  

204. Ook dient de wetgever zich volgens mij af te vragen of en hoe hulp bij zelfdoding, die niet wordt 

gerechtvaardigd door de euthanasiewet, moet worden strafbaar gesteld. Het lijkt mij althans 

ondenkbaar dat men hulp bij zelfdoding ongebreideld kan toestaan, en op dit moment is, volgens mij 

althans, geen enkele bepaling uit het Belgische Strafwetboek overtuigend genoeg van toepassing op 

deze handeling. Een uitdrukkelijke strafbaarstelling van ‘hulp bij zelfdoding’, waarbij de 

euthanasiewet de voorwaarden vooropstelt waaronder men als arts deze handelingen straffeloos 

kan stellen, lijkt mij dan ook aangewezen.    

205. Hierbij aansluitend is het mijns inziens trouwens gepast zich voldoende mild op te stellen. In dit 

opzicht is de tussenschakel in hoofde van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, samen met 

het feit dat een gedeelte van de rapportering anoniem gebeurt, mijns inziens van groot belang. Het 

kan onmogelijk de bedoeling zijn om de arts, die in geval van euthanasie en hulp bij zelfdoding al 

verzwaarde voorwaarden en procedures dient na te leven, af te schrikken door het strafrecht als een 
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al te dreigende en strenge stok achter de deur te bewaren. Uit angst voor strafrechtelijke procedures 

kan de arts dan immers het zekere voor het onzekere kiezen, en zijn handelen niet melden, of zijn 

toevlucht nemen tot handelingen die aanzien worden als normaal medisch handelen met weliswaar 

hetzelfde resultaat, maar zonder dergelijke restrictieve voorwaarden, noch de meldingsplicht. Dit is 

uiteraard niet wat de wet beoogt, en vaak niet in overeenstemming met wat de patiënt wil. 
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Afdeling 3. Medische hulp bij zelfdoding in Nederland 

206. In tegenstelling tot België, heeft Nederland specifieke wetgeving betreffende medische hulp bij 

zelfdoding uitgevaardigd. De regelgeving van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is in 

Nederland, na een omweg via het beroep op de noodtoestand, hoofdzakelijk uitgewerkt in het 

Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Sr.), de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding311 (Wtl) en de Wet op de lijkbezorging312 (Wlb). 

207. In dit hoofdstuk wordt bestudeerd hoe men oorspronkelijk voor artsen in bepaalde gevallen van 

hulp bij zelfdoding een oplossing zocht bij de noodtoestand als tegengewicht voor de principiële 

strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding. Daarnaast wordt onderzocht hoe in Nederland hulp bij 

zelfdoding dan wel expliciet strafbaar wordt gesteld, waarna vervolgens wordt uiteengezet wat de 

wettelijke regeling vandaag de dag inhoudt die in Nederland geldt voor medische hulp bij zelfdoding. 

Ten slotte wordt nog even stil gestaan bij de niet te onderschatten rol van de Koninklijke 

Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst.   

1. Noodtoestand 

208. Teneinde in bepaalde gevallen voor artsen een antwoord te bieden op de principiële 

strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding en euthanasie (zie supra nr. 215 e.v.), werden vanaf de jaren 

zeventig in de Nederlandse rechtspraak de eerste schuchtere pogingen ondernomen om  

voorwaarden te formuleren waaronder levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding 

straffeloos zou kunnen zijn. Meerdere rechtszaken volgden elkaar op, en stukje bij beetje begonnen 

deze zorgvuldigheidscriteria voor toelaatbare euthanasie en hulp bij zelfdoding vorm te krijgen, en 

werden de fundamenten gelegd voor de latere aanvaarding van noodtoestand in hoofde van de 

arts.313 

209. In de jaren tachtig werden door het openbaar ministerie of door rechtbanken en hoven 

respectievelijk zaken geseponeerd en artsen ontslaan van rechtsvervolging, indien voldaan was aan 

de zorgvuldigheidseisen die op basis van rechtspraak geleidelijk tot stand waren gekomen.314 De 

                                                           
311
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Nederlandse Hoge Raad, het hoogste Nederlandse rechtscollege, bevestigde deze gang van zaken en 

vond in haar eerste arresten – net als sommige rechtbanken en hoven in hun vonnissen en arresten – 

inspiratie bij de (overmacht in de zin van) noodtoestand (art. 40 Sr.),315 een theorie die ook in het 

Belgische strafrecht gekend is.316 Bij een noodtoestand neemt men in Nederland aan dat de 

betrokkene wordt geconfronteerd met een actuele concrete nood, zijnde een conflict van 

rechtsbelangen, waarbij men zich redt – en zich rechtens redden mag – door het plegen van een 

strafbaar feit. De strafwet wordt met andere woorden geschonden ter vrijwaring van een rechtsgoed 

dat – hoewel ongeschreven – geacht wordt zwaarder door te wegen dan het door de overtreden 

strafbepaling beschermde rechtsgoed. Voor zover de delictuele gedraging het enige en minst 

verregaande middel was, geëigend om het hogere rechtsgoed te vrijwaren, en de artsen zich hielden 

aan de zorgvuldigheidseisen, handelden zij niet wederrechtelijk en werden zij bijgevolg ontslagen van 

rechtsvervolging. Bij de toepassing van de noodtoestand zijn proportionaliteit en subsidiariteit 

bijgevolg van groot belang. 317 

210. In 1984 werd het feit dat de arts in dergelijke kwesties tot een ‘conflict van verplichtingen’ kan 

komen te staan, voor de eerste maal door de Nederlandse Hoge Raad bevestigd.318 De Hoge Raad 

stelde hierbij het volgende: “een arts kan in noodtoestand komen te verkeren, wanneer hij gesteld 

wordt voor de noodzaak te kiezen tussen enerzijds de plicht tot behoud van het leven en anderzijds de 

plicht om als arts al het mogelijke te doen om ondraaglijk en uitzichtloos lijden van een aan zijn 

zorgen toevertrouwde patiënt te verlichten.”319 

211. Het is in datzelfde jaar, juist voor dit arrest, dat het hoofdbestuur van de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) heeft geponeerd dat voor 

artsen op vlak van euthanasie en hulp bij zelfdoding een verantwoordelijke rol is weggelegd. Hierbij 

verspreidde het hoofdbestuur van de KNMG tevens een overzicht van de zorgvuldigheidseisen die in 

acht moesten worden genomen. Er wordt verondersteld dat dit zogenaamde ‘euthanasiestandpunt’ 
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voor de Hoge Raad heeft gefunctioneerd als aanbeveling van de beroepsgroep. In 1995, en laatst in 

2003, werd dit standpunt geactualiseerd. Nog in 1984 kwam een wetsvoorstel tot stand om 

euthanasie en hulp bij zelfdoding niet langer te kwalificeren als strafbare handeling, voor zover deze 

werd toegepast door een arts die zich liet leiden door deze zorgvuldigheidseisen. Dit voorstel zou het 

beginpunt vormen voor jarenlange debatten.320  

212. In de jaren negentig bleef de Nederlandse rechtspraak de theorie van de noodtoestand 

hanteren. Zo komt het aan de rechter toe, aldus de Hoge Raad in de Chabot-zaak (1994) “te 

onderzoeken (…) of de arts (…) volgens wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en 

overeenkomstig in de medische ethiek geldende normen uit onderling strijdige plichten een keuze 

heeft gedaan die, objectief beschouwd en tegen de achtergrond van de bijzondere omstandigheden 

van het geval, gerechtvaardigd is te achten”.321  

213. De Nederlandse rechters en de beroepsorganisatie voor artsen  hebben hier m.a.w., bij gebrek 

aan een wet die afdoende bepaalde in welke concrete omstandigheden artsen de plicht om het lijden 

te verlichten kunnen laten voorgaan op de plicht tot levensbehoud, rechtscheppend werk verricht.  

214. Het zou uiteindelijk tot 2001 duren eer dit rechtscheppend werk werd vertaald in specifieke 

wetgeving. Een verder beroep op de algemene strafuitsluitingsgrond (overmacht in de zin van) 

noodtoestand (art. 40 Sr.) zal zich na de inwerkingtreding van deze wetgeving dus pas voordoen in 

omstandigheden waarin niet aan alle wettelijke voorwaarden werd voldaan.322  

2. Art. 293 Sr. en art. 294 Sr.  

215. In Nederland, in tegenstelling tot België, is hulp bij zelfdoding uitdrukkelijk strafbaar op grond 

van art. 294, tweede lid Sr. Tegelijk wordt echter voorzien in een strafuitsluitingsgrond voor hulp bij 

zelfdoding, uitgevoerd door een arts. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zal in principe 

geen vervolging meer plaatsvinden. Dit betekent met andere woorden dat het misdrijf op zich blijft 

bestaan, maar dat de arts in bepaalde gevallen niet strafbaar is. Hetzelfde geldt voor euthanasie, en 

dit op grond van art. 293 Sr. Beide artikels werden gewijzigd door de eerder vernoemde Wtl van 12 

april 2001, en traden in hun ‘nieuwe gedaante’ in werking op 1 april 2002.  

                                                           
320

 H. WEYERS, “Wettelijke erkenning”, supra noot 313, 21; H. WEYERS, Euthanasie, supra noot 313, 185-189 en 
199-204. Zie: het initiatiefvoorstel ‘Wessel-Tuinstra’ (Voorstel van wet van het lid Wessel-Tuinstra tot wijziging 
van de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht, Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, bijl. 18 
331) en het recentste euthanasiestandpunt van de KNMG van 2003 (KNMG, Standpunt Federatiebestuur 
KNMG inzake euthanasie 2003, 16 september 2003, raadpleegbaar op: http://knmg.artsennet.nl/ (hierna: 
KNMG, Standpunt inzake euthanasie 2003).  
321

 J. VELAERS, “Het leven, de dood en de grondrechten”, supra noot 35, 504; HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656.  
322

 J.L. DE WIJKERSLOOTH, “Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” in B. SLUIJTERS 
et al. (eds.), Gezondheidsrecht – Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2008, 1244 (hierna: J.L. DE 
WIJKERSLOOTH, “Wtl”).   

http://knmg.artsennet.nl/


 

76 

216. De artikels in kwestie stellen letterlijk het volgende: 

Artikel 293 – 1. 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.  

– 2. 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 mededeling 
doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de 
Wet op de lijkbezorging. 

Artikel 294 – 1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de 
zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of 
geldboete van de vierde categorie.  

– 2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen 
daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 
Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. (eigen onderlijning) 

217. Het is vanuit de bekommernis dat zelfdoding op zich, net als in België, niet strafbaar is en 

bijgevolg ook geen ‘deelneming’ mogelijk is, dat in Nederland art. 294 Sr. werd ingevoerd, waarmee 

dan ook een zelfstandig misdrijf in het leven werd geroepen. Het strafbare karakter van het gedrag 

wordt beheerst door de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid: de zelfdoding. Dit houdt in dat, 

indien de zelfdoding niet wordt gerealiseerd, het delict dan ook niet is voltooid is en er in geen enkel 

geval sprake kan zijn van een strafbare poging.323  

218. Voor vervulling van het misdrijf is een opzet vereist, dat zowel gericht is op het eigen handelen 

als op het begunstigen van de zelfdoding. Aan de middelen waarmee de dader het gedrag van de 

ander kan begunstigen zijn geen beperkingen gesteld, en voor de strafbaarheid zou het overigens 

niet noodzakelijk zijn dat er een causaal verband bestaat tussen de gepleegde gedragingen en de 

gerealiseerde zelfdoding.324 De bewijslast blijft, net als in België trouwens, op het openbaar 

ministerie rusten, die dient aan te tonen dat in dergelijke zaken een misdrijf werd gepleegd.325 

219. De twee voorwaarden waaraan aldus moet voldaan worden om als arts beroep te kunnen doen 

op de strafuitsluitingsgrond, zijn de naleving van de zorgvuldigheidseisen, zoals gesteld in art. 2 Wtl 

(zie infra nr. 224 e.v.) en de mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig art. 7, 
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tweede lid van de Wlb (zie infra nr. 240 e.v.). Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is vervolging 

op grond van art. 293 Sr. of art. 294 Sr. mogelijk. Indien daarenboven een valse verklaring van 

natuurlijk overlijden werd afgelegd, is vervolging tevens mogelijk op grond van valsheid in geschrifte 

(art. 228 Sr.) of overtreding van art. 81 eerste onderdeel Wlb voor het opmaken van een valse 

overlijdensverklaring.326  

2.1 Zorgvuldigheidsvereisten 

220. In Nederland heeft men er, in tegenstelling tot België, uitdrukkelijk voor gekozen om hulp bij 

zelfdoding en euthanasie onder dezelfde wet te laten ressorteren, m.n. de Wet toetsing 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl), in werking getreden op 1 april 2002. De 

wet wordt algemeen beschouwd als de codificatie van tot dan toe aanvaarde rechtspraak die de 

zorgvuldigheidsvereisten had gecreëerd die artsen dienden na te leven, wilden zij hun hulp 

rechtvaardigen.327 Hulp bij zelfdoding wordt in deze wet aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen 

als euthanasie onderworpen. Het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding werd immers niet 

altijd even duidelijk geacht, wat tot tal van diverse juridische problemen zou leiden mocht hulp bij 

zelfdoding niet toegelaten zijn en euthanasie wel, of omgekeerd.  

221. Hulp bij zelfdoding wordt als volgt geformuleerd in art. 1 b. Wtl: 

Artikel 1 b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam 
zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, 
tweede volzin, Wetboek van Strafrecht. 

222. Nu valt reeds op te merken dat de Wtl niet op zichzelf staat: zij is onderdeel van een coherent 

geheel van regels, waarvan ook bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (Sr.) (zie supra nr. 215 

e.v.) en de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) (zie infra nr. 240 e.v.) deel uitmaken.328  

223. De Wtl geeft in hoofdzaak nadere uitwerking aan de eerder vermelde artt. 293, tweede lid en 

294, tweede lid Sr. Deze wet stelt, naast de in art. 2 Wtl omschreven zorgvuldigheidsvereisten die 

van belang zijn voor de opheffing van de strafbaarheid van de arts in geval hij hulp bij zelfdoding 

verleent, ook tal van procedure- en toetsingsregels vast (zie infra nr. 243240 e.v.).329  
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224. Art. 2 Wtl omvat volgende zorgvuldigheidseisen:  

“Artikel 2. – 1. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid, Wetboek 
van Strafrecht, 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. ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt 
heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, 
bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en ; 

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

– 2. Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te 
uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van zijn 
belangen terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende 
een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek 
gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

– 3. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de zestien en achttien 
jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake 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 de het gezag over hem 
uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken. 

– 4. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de twaalf en zestien 
jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden 
geacht, kan de arts, indien een ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent 
of 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. Het tweede 
lid is van overeenkomstige toepassing.” 

225. Deze zorgvuldigheidseisen zijn, zoals eerder vermeld, voornamelijk ontleend aan de rechtspraak 

en richtlijnen uit de tijd waarin men toevlucht zocht tot art. 40 Sr., m.n. de toepassing van de 

noodtoestand. Deze rechtspraak en vormen van zelfregulering blijven echter hun belang behouden 

wat de nadere invulling betreft van de – zeker in vergelijking met de Belgische euthanasiewetgeving 

– erg bondig omschreven wettelijke zorgvuldigheidsvereisten.330   
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Arts 

226. Aan het werkingsbereik van de Wtl worden, door de verbinding ervan aan de 

strafuitsluitingsgrond van artt. 293, tweede lid en art. 294, tweede lid Sr., grenzen gesteld. Zo is deze 

bijzondere strafuitsluitingsgrond enkel voorbehouden aan artsen. Een euthanasie of hulp bij 

zelfdoding, uitgevoerd door een persoon die geen arts is (bvb. een familielid, een verpleegkundige, 

…), kan bijgevolg niet worden onderworpen aan de toetsingsprocedure van de Wtl.331 Het is een 

verpleegkundige weliswaar toegestaan voorbereidende handelingen te stellen, maar uitvoerende 

handelingen zijn uit den boze. Dit onderscheid is niet altijd gemakkelijk te maken, en geeft dan ook 

soms aanleiding tot discussie.332  

227. De arts waarvan sprake in art. 2 Wtl houdt de arts in die uiteindelijk overgaat tot de medische 

hulp bij zelfdoding. Het is deze arts die de zorgvuldigheidsvereisten dient te vervullen en op wie de 

meldingsplicht en de verplichting tot het uitbrengen van een beredeneerd verslag rust (zie infra nr. 

240 e.v.).333 

228. Net als in België wordt in Nederland geen speciale deskundigheid vereist van deze arts, 

bijvoorbeeld in de palliatieve zorg, maar er wordt wel algemeen aanvaard dat de arts die de hulp bij 

zelfdoding uitvoert in principe de behandelende arts is. Voor dit algemeen aanvaard principe kan 

echter geen uitdrukkelijke rechtsgrond worden aangewezen, en het heeft volgens ADAMS en NYS 

dan ook het ontstaan niet kunnen voorkomen van artsen die specifiek hulp bij zelfdoding of 

euthanasie aanbieden, die voornamelijk op de voorgrond treden wanneer de eigen arts weigert.334  

229. Op te merken valt dat euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland duidelijk niet als een 

normale medische handeling worden gekwalificeerd, maar eerder als een maatschappelijk 

gereguleerde handeling waar artsen bij worden betrokken.335 Immers, mochten euthanasie en hulp 

bij zelfdoding een normale medische handeling zijn, zou een weigering in te gaan op een verzoek van 

de patiënt ingeval alle wettelijke vereisten zijn vervuld, in conflict treden met de professionele plicht 

van de arts.336 Een arts heeft echter, hoewel dit in tegenstelling tot België niet uitdrukkelijk in de wet 

werd opgenomen, het recht te weigeren in te gaan op een dergelijk verzoek. Wel heeft hij de plicht 

open te staan voor vragen die een patiënt mogelijk heeft omtrent levensbeëindiging, en kan van hem 

worden verwacht dat hij zijn weigering in een vroeg stadium aan de patiënt meedeelt en deze in de 
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gelegenheid stelt in contact te treden met een andere arts.337 Men achtte een erkenning van hulp bij 

zelfdoding als normale medische handeling in de zin van het gezondheidsrecht bovendien niet 

wenselijk, omdat een arts die ex lege artis zou hebben gehandeld op grond van de medische exceptie 

buiten het bereik van de strafwet zou vallen.338 

Het verzoek van de patiënt en de gezondheidstoestand van de patiënt 

230. Art. 2, eerste lid, a Wtl stelt dat de arts de overtuiging moet hebben gekregen dat  er sprake was 

van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Verdere formele vereisten worden 

daarbij niet bepaald, zij het dat dit uiteraard nader wordt ingevuld door allerlei adviesinstanties, 

gezondheidszorgsinstanties, rechtspraak en rechtsleer.339 Zo wordt aangenomen dat onder de 

vrijwilligheid van het verzoek  wordt verstaan dat die wordt uitgedrukt door de patiënt zelf, zonder 

enige externe druk of invloed van anderen, op een moment dat hij ook in staat is zijn wil te bepalen. 

Eventueel kan de arts, indien hij dit nodig acht, een ter zake deskundige collega (psychiater of 

geriater) raadplegen betreffende de wilsbekwaamheid van de patiënt, teneinde een psychiatrische 

stoornis of beginnende dementie uit te sluiten.340 

231. De weloverwogenheid van het verzoek houdt in dat er een zorgvuldige afweging heeft 

plaatsgevonden op basis van volledige informatie en een helder ziekte-inzicht.341 Dit verzoek, dat 

volgt op diverse raadplegingen, is meerbepaald de uiting van een bestendige, duurzame wens om het 

leven te beëindigen. Dit laatste kan worden aangetoond door het herhaald karakter van het verzoek 

over een bepaalde periode, en voorkomt dat een verzoek tot stand komt in een opwelling of een 

(tijdelijk) depressie. Toch werd dit bewust niet in de Nederlandse wetgeving opgenomen, teneinde 

tegemoet te komen aan noodsituaties.342 Vanuit de bekommernis om zich te verzekeren van dit 

weloverwogen verzoek, bepaalt art. 2, eerste lid, c Wtl uitdrukkelijk dat de arts de 

verantwoordelijkheid heeft de patiënt volledig in te lichten over de situatie waarin hij zich bevindt en 

zijn vooruitzichten. Het is in dit opzicht noodzakelijk dat de patiënt een volledig inzicht wordt 
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verleend in zijn ziekte, de diagnoses, de prognoses en eventuele resterende, reële 

behandelingsmogelijkheden.343  

232. Het is overigens niet verplicht het verzoek schriftelijk te doen. Een mondeling verzoek blijft 

mogelijk, maar het is duidelijk dat een schriftelijke registratie de voorkeur geniet. Aantekening van 

het verzoek en de gesprekken daarover is, zo niet onmisbaar, dan toch zeker gewenst.344  

233. In Nederland kan, in tegenstelling tot België, een minderjarige tussen zestien en achttien jaar die 

geacht wordt in staat te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, een legitiem 

verzoek indienen m.b.t. euthanasie of hulp bij zelfdoding waaraan de arts gevolg mag geven, 

tenminste als de ouder(s) of de voogd die gezag uitoefent over de minderjarige betrokken wordt in 

het beslissingsproces (art. 2, derde lid Wtl). Ook als een minderjarige tussen twaalf en zestien jaar 

geacht wordt zijn belangen  op een redelijke wijze te kunnen waarderen, kan de arts ingaan op een 

verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding als de ouder(s) of voogd die het gezag uitoefent over de 

minderjarige zich kan verzoenen met het verzoek en erin toestemt (art. 2, vierde lid Wtl). 

234. Wat meer specifiek de gezondheidstoestand betreft van de patiënt, wordt geponeerd dat de 

arts overtuigd moet zijn dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt (art. 2, eerste lid, b Wtl) en dat 

hij, samen met de patiënt, moet geloven dat er geen redelijke andere oplossing voorhanden is voor 

de situatie waarin de patiënt zich bevindt (art. 2, eerste lid, d Wtl). Niet alleen pijn als dusdanig, maar 

ook een toenemende afhankelijkheid, een steeds verdergaande ontluistering en het perspectief van 

een afschrikwekkende dood kunnen een lijden veroorzaken. Het is wel zo dat het lijden dient terug te 

voeren zijn op een medisch classificeerbare somatische of psychische ziekte of aandoening.345  Er 

moet m.a.w. een medische context of dimensie zijn. Louter ‘lijden aan het leven’ of ‘klaar zijn met 

leven’ volstaat niet.346 In Nederland wordt  volgens GRIFFITHS door rechters, politici, de KNMG e.a. 

stilzwijgend aangenomen dat in geval van psychisch lijden bij voorkeur medische hulp bij zelfdoding 

wordt verleend, en geen euthanasie wordt uitgevoerd.347 Een terminale ziekte wordt evenmin als in 

België vereist. Opvallend in dit opzicht is wel dat de Nederlandse wetgeving geen ‘verzwaarde’ 

vereisten stelt in geval van niet-terminale patiënten.  
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235. Voor de uitzichtloosheid van het lijden is het medisch oordeel bepalend: de arts moet oordelen 

dat naar gangbare en geobjectiveerde medische maatstaven een reëel behandelperspectief 

ontbreekt. Een reëel behandelperspectief is dan een – volgens het huidige inzicht van de wetenschap 

– adequate behandeling die binnen afzienbare termijn en met een redelijke verhouding tussen het 

verwachte resultaat en de belasting van de behandeling voor de patiënt zicht op verbetering kan 

bieden.348 Palliatieve zorg wordt daar niet onder begrepen, aangezien deze de uitzichtloosheid van 

het lijden niet beperkt.349  

236. De ‘ondraaglijkheid’ van het lijden heeft daarentegen een sterk subjectieve component, die in 

sterke mate wordt bepaald door wat de patiënt zelf psychisch en fysiek kan dragen. Toch wordt ook 

de ‘ondraaglijkheid’ niet alleen door de patiënt bepaald. Men verlangt immers dat de behandelende 

arts ‘in redelijkheid’ tot een ondraaglijk lijden kan oordelen.350 Waar de ‘ondraaglijkheid’ in 

Nederland dus in zekere mate deels werd geobjectiveerd door een vorm van ‘marginale toetsing’ in 

te voeren, lijkt het in België volgens ADAMS en NYS geheel subjectief te worden opgevat.351  

237. Dat arts en patiënt tot de overtuiging moeten komen dat er geen redelijke andere oplossing is 

voor de situatie waarin de patiënt zich bevindt, hangt nauw samen met deze ‘uitzichtloosheid’ en 

‘ondraaglijkheid’. Eigenlijk wil men er alleen mee benadrukken dat euthanasie of hulp bij zelfdoding 

echt de ‘ultimum remedium’ is, de enige resterende oplossing.352  

238. Ook in Nederland wordt de raadpleging door de arts van ten minste één andere 

onafhankelijke353 arts voorgeschreven (art. 2, eerste lid, e Wtl). Deze arts moet een schriftelijke 

beoordeling maken van de zorgvuldigheidsvereisten zoals die worden opgelegd door punt (a) tot en 

met punt (d). Hij vormt dit oordeel op basis van meerdere elementen, m.n. een bezoek aan de 

patiënt, de door de behandelende arts verstrekte informatie, het medisch dossier en eventueel 

gesprekken met naasten van de patiënt, verpleeg- en verzorgingspersoneel. Een bezoek van de 

consulent aan de patiënt kan in uitzonderlijke situaties achterwege blijven, maar dit dient dan nader 
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onderbouwd te worden in het verslag.354 Op te merken valt dat het oordeel van de geconsulteerde 

arts niet bindend is, maar indien het advies van deze arts niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot ‘extra 

aandacht’ bij de toetsing van het handelen achteraf.355  In het kader van het SCEN-project (Steun en 

Consultatie bij Euthanasie in Nederland) werd een netwerk van bijzonder opgeleide consultatieartsen 

opgebouwd. Men heeft er niet voor gekozen een dergelijke SCEN-arts verplichtend voor te schrijven 

als consultatiearts. Dit zou een te verregaande beperking inhouden op de principiële vrijheid van de 

behandelende arts om zelf een consulent te kiezen.356 Het is bij dit project dat het LEIF-forum in 

België haar inspiratie heeft gehaald. 

239. De medische hulp bij zelfdoding moet op een medisch zorgvuldige manier worden verleend (art. 

2, eerste lid, f). Uitgangspunt is onder meer dat hiervoor de geëigende middelen worden aangewend, 

en dat de arts aanwezig dan wel in de directe nabijheid van de patiënt bereikbaar blijft tijdens de 

inname van de letale middelen, voor het geval iets fout zou lopen. Men neemt bovendien aan dat de 

arts aanwezig blijft totdat de patiënt is overleden. Slechts heel uitzonderlijk en op basis van goede 

gronden, kunnen hierop voorgaande afwijkende afspraken worden gemaakt.357  

2.2 Aangifte en controle 

240. Ook de Nederlandse regelgeving kent een speciale meldingsprocedure. Om zich als arts in geval 

van hulp bij zelfdoding te kunnen beroepen op de strafuitsluitingsgrond, dient men, naast art. 2 Wtl, 

immers ook art. 7, tweede lid Wlb na te leven. Dit artikel verlangt meerbepaald van de arts dat hij in 

geval van hulp bij zelfdoding geen verklaring van overlijden afgeeft, maar door invulling van een 

formulier onverwijld aan de gemeentelijke lijkschouwer mededeling doet van de oorzaak van het 

overlijden. Samen met dit meldingsformulier moet de arts een beredeneerd verslag inzake de 

inachtneming van de zorgvuldigheidseisen overleggen aan deze gemeentelijke lijkschouwer. Deze 

begeeft zich ter plaatse, verricht een uitwendige schouwing, en zal vervolgens op grond van art. 10, 

eerste lid Wlb, door invulling van een formulier, onverwijld aan de officier van justitie verslag 

uitbrengen van de niet-natuurlijke dood. De gemeentelijke lijkschouwer waarschuwt ook onverwijld 

de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op grond van het tweede lid van art. 10 Wlb brengt de 

lijkschouwer ten slotte onverwijld verslag uit aan de regionale toetsingscommissie (zie infra nr. 243 
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e.v.), waarbij hij ook het beredeneerd verslag van de arts meestuurt.358 De lijkschouwer wijst deze 

commissie hierbij op bepaalde aspecten die zijns inziens niet blijken uit de stukken, maar wel dienstig 

kunnen zijn voor de commissie.359 

241. Dat de officier van justitie wordt geïnformeerd, is nodig omdat er – ingevolge het niet-natuurlijk 

overlijden – een overlijdensverklaring ontbreekt van de behandelende arts of de gemeentelijke 

lijkschouwer. Dit gebrek aan overlijdensverklaring maakt dat, opdat de ambtenaar van de burgerlijke 

stand toch verlof tot begraving of verbranding van het stoffelijk overschot zou kunnen verlenen, de 

officier van justitie daartoe een ‘verklaring van geen bezwaar’ moet afleveren (artt. 11 en 12 Wlb). 

Het ligt in de opdracht van de lijkschouwer om de officier van justitie hierin te adviseren en deze te 

waarschuwen indien hij ‘ernstige onregelmatigheden’ vaststelt.360 Indien de officier van justitie 

vervolgens meent dat hij deze verklaring niet kan afgeven en nader onderzoek zich opdringt, stelt hij 

de gemeentelijke lijkschouwer en de regionale toetsingscommissie hiervan onverwijld in kennis (art. 

12 Wlb). Dit doet zich bijvoorbeeld voor in het geval de gemeentelijke lijkschouwer melding heeft 

gemaakt van ernstige onregelmatigheden bij de euthanasie, of als bij politie of justitie aangifte is 

gedaan van een strafbaar feit. Een verklaring van geen bezwaar kan al worden afgegeven terwijl de 

toetsingscommissie nog onderzoek verricht.361  

242. Het zij opgemerkt dat de officier van justitie zich hierbij normaliter beperkt tot de afgifte van 

een verklaring van geen bezwaar, en niet overgaat tot het instellen van een opsporingsonderzoek, 

tenzij er op het moment van de melding al concrete aanwijzingen zouden zijn dat de arts in kwestie 

geen beroep kan doen op een bijzondere rechtvaardigingsgrond of overmacht in de zin van 

noodtoestand, of tenzij er door een gebrek aan relevante informatie op dat moment in het geheel 

geen oordeel kan worden gegeven over het al dan niet bestaan van een rechtvaardigingsgrond.362  

243. Het is belangrijk in te zien dat in Nederland zogenaamde ‘regionale toetsingscommissies 

euthanasie’ zich dus over de gevallen van medische hulp bij zelfdoding buigen (art. 3, eerste lid Wtl). 

Deze commissies, vijf in totaal, bestaan uit één rechtsgeleerd lid als voorzitter, één arts en één 

deskundige inzake ethische of zingevingsvraagstukken, alsmede plaatsvervangers (art. 3, tweede lid 

Wtl). Zij verklaren zich slechts onbevoegd bij een compleet gebrek aan verzoek tot levensbeëindiging 
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of hulp bij zelfdoding. Hieraan wordt gelijkgesteld het geval van een verzoek van een persoon, jonger 

dan twaalf jaar. Ook wanneer sprake is van normaal medisch handelen (d.i. in geval van niet-

behandelbeslissingen, doorgedreven pijn-en symptoombestrijding of palliatieve sedatie) verklaren de 

toetsingscommissies zich onbevoegd, omdat in deze gevallen geen sprake is van ‘opzettelijke 

levensbeëindiging’.363 In geval de toetsingscommissie zich onbevoegd verklaart, wordt de zaak 

teruggestuurd naar de gemeentelijke lijkschouwer met het verzoek de melding door te geleiden naar 

de officier van justitie.364 

244. Indien de commissie zich bevoegd acht, zal zij op basis van het verslag dat haar werd bezorgd, 

oordelen of de arts die hulp bij zelfdoding heeft verleend, heeft gehandeld in overeenstemming met 

de in art. 2 Wtl vooropgestelde zorgvuldigheidsvereisten (art. 8, eerste lid Wtl). Dit oordeel wordt 

door de commissie bij gewone meerderheid vastgesteld, en kan slechts plaatsvinden indien alle 

leden van de commissie aan de stemming hebben deelgenomen (art. 12 Wtl). Indien dit voor een 

goede beoordeling van het handelen noodzakelijk is, kan de commissie de arts verzoeken zijn verslag 

schriftelijk of mondeling aan te vullen (art. 8, tweede lid Wtl) alsook inlichtingen inwinnen bij de 

gemeentelijke lijkschouwer, de consulent of de betrokken hulpverleners (art. 8, derde lid Wtl).  

245. Binnen zes weken na ontvangst van het beredeneerd verslag zal deze commissie haar 

gemotiveerde oordeel schriftelijk ter kennis stellen van de arts (art 9, eerste lid Wtl).365 Deze termijn 

kan ten hoogste eenmaal worden verlengd voor eenzelfde duur (art. 9 Wtl, derde lid). De commissie 

kan het door haar gegeven oordeel mondeling tegenover de arts nader toelichten, hetzij op eigen 

verzoek, hetzij op verzoek van de arts (art. 9, vierde lid Wtl). Beoordeelt de toetsingscommissie het 

handelen van de arts als zorgvuldig, dan is de zaak daarmee in principe gesloten en wordt enkel de 

arts op de hoogte gesteld. In dit geval is immers geen sprake van een ‘redelijk vermoeden van schuld’ 

aan de zijde van de arts. In dit geval verstrekt de toetsingscommissie ook geen verdere informatie 

over de zaak aan het openbaar ministerie of de Inspectie voor de gezondheidszorg.366 Is het oordeel 

van de commissie echter negatief, of heeft de officier van justitie initieel een verklaring van geen 

bezwaar tegen begraving of verbranding van het stoffelijk overschot geweigerd, dan dient de 

                                                           
363

 J.L. DE WIJKERSLOOTH, “Wtl”, supra noot 322, 1244-1245.  
364

 Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij 
zelfdoding) van 11 september 2006, Stcrt. 2007, 46. 
365

 De commissie kan enkel concluderen tot zorgvuldig of onzorgvuldig handelen. Enige nuance kan wel worden 
aangebracht in de motivering (J.L. DE WIJKERSLOOTH, “Wtl”, supra noot 322, 1253). Ook bij een positief 
oordeel kan de commissie een opmerking maken, waarbij het de bedoeling is dat de arts er naar de toekomst 
toe rekening mee houdt (M. VAN DIJK, G.A.M. WIDDERSHOVEN en A.M. MEERSHOEK, “Reporting Euthanasia: 
Physicians’ Experiences With a Dutch Regional Evaluation Committee” in P. SCHOTSMANS en T. MEULENBERGS, 
T. (eds.), Euthanasia and Palliative Care in the Low Countries, Leuven, Peeters, 2005, 74). 
366

 J.L. DE WIJKERSLOOTH, “Wtl”, supra noot 322, 1245; C.P.M. CLEIREN, “Misdrijven tegen het leven gericht”, 
supra noot 323, 1234. 



 

86 

toetsingscommissie, naast de arts, ook het College van procureurs-generaal en de regionaal 

inspecteur voor de gezondheidszorg over het oordeel te informeren (art. 9, tweede lid Wtl). Deze 

zullen dan, elk binnen de grenzen van de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, beslissen 

welk vervolg aan de zaak moet worden verbonden.367  

246. Op te merken valt dat ook in Nederland de beslissing om al dan niet tot vervolging over te gaan 

bij het openbaar ministerie blijft berusten. Het vervolgingsmonopolie blijft, net als in België, intact, 

en wordt dan ook geenszins beperkt door het oordeel van de toetsingscommissie. De officier van 

justitie blijft de beslissingen in het kader van de opsporing en vervolging nemen, en richt zich daarbij 

naar aanwijzingen van het College van procureurs-generaal. Een voor de arts positief oordeel van de 

commissie schept voor de arts dus strikt juridisch geen waarborg, al dient erop gewezen te worden 

dat met een dergelijk positief oordeel de discussie in beginsel gesloten is, en geen vervolging zal 

plaatsvinden.368 De toetsingscommissies vervullen dus ook in Nederland een niet te onderschatten 

rol van buffer tussen het werkveld en het gerecht, aangezien deze commissie enkel verdachte zaken 

zal doorverwijzen naar het openbaar ministerie.369 Het oordeel van de commissie vormt in die zin 

een ernstige aanwijzing van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.370 Een 

doorverwijzing door de commissie naar het openbaar ministerie gebeurt slechts zelden, en in de 

gevallen waarin het gebeurt, beslist het College van Procureurs-Generaal quasi altijd tot niet-

vervolging, hetzij na verhoor, hetzij onder voorwaarden.371 

247. Betreffende hulp bij zelfdoding (en levensbeëindiging op verzoek) is het overigens zo dat het 

openbaar ministerie via richtlijnen expliciet een bepaald vervolgingsbeleid heeft vooropgesteld, 

waarin wordt uiteengezet hoe zij omgaat met dergelijke gevallen.372 Indien de arts bijvoorbeeld alle 

zorgvuldigheidsvereisten heeft nageleefd, maar enkel naliet een tweede arts te consulteren, zal op 

grond van deze richtlijnen normaliter een sepotbeslissing volgen. Ook als alle voorwaarden zijn 

voldaan, maar enkel de melding ontbreekt, zal niet zonder meer vervolging op grond van art. 293 Sr 

of art. 293 Sr plaatsvinden. Eventueel wordt dan wel een vervolging overwogen op grond van 
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valsheid in geschrifte (art. 228 Sr.) of het opmaken van een valse overlijdensverklaring en/of het 

achterwege laten van een beredeneerd verslag (art. 81 Wlb).373  

248. Er dient hierbij nog te worden gewezen op de plicht van de commissie om in drie mogelijke 

gevallen aan de officier van justitie desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken die hij nodig heeft ter 

beoordeling van het handelen van de arts (art. 10 Wtl). Dit is hetzij na een initiële weigering van de 

afgifte van een verklaring van geen bezwaar, hetzij na een negatief oordeel van de regionale 

toetsingscommissie, hetzij ten behoeve van een opsporingsonderzoek. De betrokken arts wordt 

hiervan op de hoogte gesteld. 

249. Het moet duidelijk zijn dat, net als in het Belgische systeem, de rapportage een noodzakelijke 

voorwaarde vormt voor de rechtmatigheid van het handelen en dus het beroep op de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond.374 Indien een arts een euthanasie of hulp bij zelfdoding niet rapporteert, zal hij 

zich ook niet op de strafuitsluiting kunnen beroepen die de wet voorziet en stelt hij zich bijgevolg 

bloot aan vervolging en bestraffing, zelfs al heeft hij alle overige zorgvuldigheidsvereisten nageleefd. 

Uiteraard is het wel zo dat een niet-gerapporteerd geval normaal niet onder de aandacht komt van 

de autoriteiten, waardoor de arts ook vrijuit gaat. Het is dan ook niet geweten hoe vaak artsen 

euthanasie uitvoeren of hulp bij zelfdoding verlenen zonder te rapporteren, en wat hun redenen zijn 

voor het niet-rapporteren.375  

250. De specifieke taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bestaat er op grond van art. 36 van 

de Nederlandse Gezondheidswet376 in toezicht te houden op de naleving en de opsporing van 

overtreding van wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid. Deze Inspectie wordt 

dus eveneens op de hoogte gesteld van een negatief oordeel van de toetsingscommissie, of kan (net 

als het openbaar ministerie trouwens) via derden worden ingelicht over onzorgvuldig of 

onrechtmatig levensbeëindigend handelen van de arts.  De Inspectie kan zich tevreden stellen met 

een corrigerend gesprek met de betrokken arts of op haar beurt het openbaar ministerie op de 

hoogte stellen en/of de zaak (op grond van art. 65 Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg377) aanhangig maken bij een tuchtcollege. Dit laatste gebeurt slechts uiterst 

zelden.378  
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251. Uit wat voorafging mag niet de conclusie worden getrokken dat een arts die euthanasie uitvoert 

of hulp bij zelfdoding verleent zonder aan alle gestelde voorwaarden te voldoen – en dus niet meer 

als euthanasie of hulp bij zelfdoding is te kwalificeren – zich onder bepaalde omstandigheden niet op 

een strafuitsluitingsgrond voor zijn of haar handelen zou kunnen beroepen. Deze 

strafuitsluitingsgrond vindt haar oorsprong dan weliswaar niet in de artt. 293 en 294 Sr., maar wel in 

art. 40 Sr. (overmacht door noodtoestand).379 

252. Om af te sluiten wordt nog kort gewezen op de verplichting in hoofde van de regionale 

toetsingscommissies  om jaarlijks voor één april een gezamenlijk verslag van werkzaamheden over 

het afgelopen kalenderjaar uit te brengen aan de regering (art. 17, eerste lid Wtl). Dit verslag 

vermeldt in elk geval het aantal gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding waarover de commissie een oordeel heeft uitgebracht, de aard van deze gevallen, de 

oordelen en de daarbij gemaakte afwegingen (art. 17, tweede lid Wtl). Dit betreffen de zogenaamde 

jaarverslagen. Deze jaarverslagen, alsook de richtlijnen die uitgaan van de toetsingscommissies, zijn 

tevens bijzonder nuttig ter verduidelijking en interpretatie van de zorgvuldigheidsvereisten.380 

3. KNMG 

253. Het is gepast te wijzen op de belangrijke rol die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 

bevordering van de Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse beroepsorganisatie voor artsen, heeft 

gespeeld in de maatschappelijke en professionele aanvaarding van medische hulp bij zelfdoding. 

Waar de Belgische Orde van Geneesheren zich in zekere mate kenmerkte door een bepaalde 

passiviteit, terughoudendheid en zelfs verzet tegen de uitdrukkelijke legalisering van euthanasie, 

heeft de KNMG de euthanasie- en hulp bij zelfdodingspraktijk altijd in grote mate op een 

constructieve manier ondersteund. Reeds in de jaren zeventig en tachtig propageerde de KNMG een 

bepaalde openheid, waardoor de rechterlijke macht de mogelijkheid werd gegeven een meer 

vormende rol te spelen in het creëren van rechtspraak dienaangaande.381  

254. De KNMG stelde in de lijn van toonaangevende rechtspraak bepaalde zorgvuldigheidsrichtlijnen 

op, en reeds vanaf 1990 kwam zelfs een afspraak tot stand tussen de minister van Justitie en de 

KNMG, waarbij artsen die euthanasie of medische hulp bij zelfdoding hadden verleend, hun 

                                                           
379

 C.P.M. CLEIREN, “Misdrijven tegen het leven gericht”, supra noot 323, 1236. Zie ook: HR 9 november 2004, 
NJ 2005, 217.   
380

 Zie onder meer: Regionale toetsingscommissies euthanasie, Richtlijnen betreffende de werkwijze van de 
regionale toetsingscommissies euthanasie, 21 november 2006; Regionale toetsingscommissies euthanasie, 
Jaarverslag 2008, april 2009; Regionale toetsingscommissies euthanasie, Jaarverslag 2007, april 2008. Alle (en 
andere) raadpleegbaar op: www.euthanasiecommissie.nl.  
381

 J. LEGEMAATE, “Vergelijking tussen Nederland en België”, supra noot 316, 186; M. ADAMS en H. NYS, 
“Rechtsvergelijkend perspectief”, supra noot 59, 55-56.  

http://www.euthanasiecommissie.nl/


 

89 

handeling dienden te melden aan de gemeentelijke lijkschouwer die vervolgens verslag uitbracht aan 

de officier van justitie. Daarbij kreeg men – mits de richtlijnen werden nagevolgd –  de garantie niet 

te worden vervolgd. Op die manier wenste men vooral de frequentie van verschillende 

levensbeëindigende  handelingen na te gaan.382 Deze meldingsprocedure en zorgvuldigheidseisen 

kregen in 1993 – met inwerkingtreding vanaf 1 juni 1994 – uiteindelijk zelfs hun wettelijke 

verankering, zij het dan indirect en onder licht gewijzigde vorm.383 Ook op het daaropvolgende 

wetgevende proces heeft het de nodige invloed uitgeoefend, niet in het minst omdat de Nederlandse 

euthanasiewet in grote mate de zorgvuldigheidsvereisten die in rechtspraak en KNMG-regulering 

werden gecreëerd heeft overgenomen.384 De KNMG was hierbij overigens uitdrukkelijk van oordeel 

dat het wettelijk, medisch en moreel niet logisch zou zijn om hulp bij zelfdoding los van euthanasie te 

regelen. 385  

255. De KNMG heeft ook een belangrijk aandeel in het zogenaamde SCEN-project (Steun en 

Consultatie bij Euthanasie in Nederland). Het was immers de KNMG die het initiatief nam om 

bepaalde artsen een intensieve opleiding aan te bieden, teneinde als deskundige en onafhankelijke 

tweede arts bij een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding te kunnen optreden.386 

256. Zoals de Orde van Geneesheren in België adviezen opstelt omtrent het levensbeëindigend 

handelen, laat ook de KNMG vandaag de dag niet na om door middel van richtlijnen, standpunten en 

brochures artsen wegwijs te maken op vlak van medische hulp bij zelfdoding.387 

257. Het is belangrijk op te merken dat de KNMG artsen aanbeveelt om, als in het individuele geval 

een keuze tussen het verlenen van euthanasie of hulp bij zelfdoding praktisch mogelijk is, te opteren 

voor hulp bij zelfdoding. Hulp bij zelfdoding brengt volgens de KNMG immers de vastbeslotenheid en 

de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf duidelijker tot uiting.388 

258. Momenteel buigt de KNMG zich voornamelijk over de ‘klaar met leven’-problematiek. In 

Nederland stelt zich vandaag immers toenemend de vraag of een persoon die ‘klaar is met leven’, 
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‘levensmoe’ is, ‘lijdt aan het leven’ of ‘zijn leven heeft voltooid’, maar zonder dat dit enig verband 

houdt met een (fysieke of psychische) ziekte of aandoening, zijn toevlucht moet kunnen nemen tot 

een arts met het oog op hulp bij diens zelfdoding of euthanasie. Ook het debat omtrent de 

onderhand als vanzelfsprekend ervaren betrokkenheid van artsen bij deze handelingen wordt hierbij 

nieuw leven ingeblazen.389 

4. Besluit 

259. Het is de verdienste van de Nederlandse wetgever dat hij medische hulp bij zelfdoding deel 

heeft laten uitmaken van een helder en coherent geheel van regelgeving. Startend van een 

expliciete, principiële strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding in het Nederlandse Wetboek van 

Strafrecht, wordt tegelijk voorzien in een verwijzing naar bijzondere wetgeving waaraan moet 

worden voldaan om als arts toch straffeloos medische hulp bij zelfdoding te kunnen verlenen. Dankzij 

deze duidelijke regelgeving verwerft men in grote mate transparantie in de praktijk, wordt men in 

staat gesteld de kwaliteit van levensbeëindigende handelingen te bevorderen, en wordt de arts niet 

in het minst de nodige rechtszekerheid geboden.  

260. Hierbij kon de wetgever terugvallen op rechtsscheppende rechtspraak en richtlijnen die 

uitgingen van de beroepsorganisatie van artsen. De wetgeving mag dus beschouwd worden als een 

wettelijke  bevestiging van het groeiend inzicht vanuit de praktijk dat de noodzaak bestond om 

medische hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden toe te laten. Dat men kon bogen op 

rechtspraak en medisch-professionele richtlijnen, mag ook blijken uit de kernachtigheid en 

bondigheid van de Nederlandse regelgeving, zeker als men deze regelgeving vergelijkt met de 

Belgische euthanasiewetgeving die deze voorgeschiedenis van door rechtspraak aanvaarde praktijk 

niet had en bijgevolg ruimer en gedetailleerder is. Hieruit mag men mijns inziens tevens afleiden dat 

de Nederlandse wetgever, uitdrukkelijker dan de Belgische, voor de concrete invulling van bepaalde 

vereisten nog steeds een belangrijke rol weggelegd ziet voor rechtspraak, al dan niet disciplinair, en 

de medische deontologie.  

261. In hoofdzaak is de Nederlandse regeling van euthanasie en medische hulp bij zelfdoding niet erg 

verschillend van de Belgische euthanasiewetgeving. Dit hoeft niet te verwonderen, aangezien de 

Belgische wetgever bij de totstandkoming van deze regelgeving vaak inspiratie zocht bij de 

noorderburen. Wat voornamelijk in het oog springt, is dat in Nederland in meerdere 

toetsingscommissies werd voorzien, die tegelijk ook veel minder log zijn dan de Belgische Federale 
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Evaluatie- en Euthanasiecommissie (drie leden tegenover zestien). Ook het systeem van de 

overlijdensaangifte lijkt mij duidelijker te zijn geregeld in Nederland, en beter te zijn geïntegreerd in 

de hele registratieprocedure van medische hulp bij zelfdoding. Daarnaast is het opvallend dat 

medische hulp bij zelfdoding in bepaalde gevallen ook kan worden verleend aan minderjarigen, dat 

er geen bijkomende voorwaarden worden gesteld in geval van niet-terminale patiënten, en dat een 

mondeling verzoek – in principe – volstaat. Tot slot geeft ook het feit dat de gevallen van medische 

hulp bij zelfdoding volledig nominatief worden gerapporteerd, blijk van een grote openheid in 

Nederland op vlak van levensbeëindigend handelen. Of dit er niet toe leidt dat bepaalde artsen 

hierdoor worden weerhouden hun handelen te rapporteren, is een andere vraag. 

262. Net als in België lijken zich in Nederland geen noemenswaardige problemen te stellen wat 

betreft de toepassing van de wet, en worden artsen dan ook uiterst zelden tot nooit vervolgd. Het 

toevertrouwen van de toetsing van de zorgvuldigheidseisen aan zogenaamde ‘regionale 

toetsingscommissies’ heeft er dus ook in Nederland toe geleid dat de betrokkenheid van het 

openbaar ministerie tot het noodzakelijke minimum wordt beperkt.  
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Afdeling 4. Medische hulp bij zelfdoding in Zwitserland 

263. In deze afdeling wordt de bijzondere situatie die Zwitserland inneemt op vlak van hulp bij 

zelfdoding nader belicht. 

Deze afdeling start in de eerste plaats met een uiteenzetting over de basis van de regeling van hulp 

bij zelfdoding, met name het strafrecht. Vervolgens wordt onderzocht welke concrete rol en 

verantwoordelijkheid de arts hierbij wordt toebedeeld. Omwille van het gebrek aan expliciete 

federale wetgeving en uitgebreide rechtspraak hieromtrent, wordt – meer dan in de andere 

afdelingen – de nadruk gelegd op tal van richtlijnen en aanbevelingen. Daarnaast wordt het belang 

aangetoond van de zogenaamde ‘right to die’-organisaties die zo kenmerkend zijn voor de hulp bij 

zelfdodingspraktijk in Zwitserland. Alvorens af te sluiten, gaan we ook in deze afdeling dieper in op 

hoe de aangifte en controle van deze handeling wordt geregeld, en belichten we een actueel 

federaal wetgevingsinitiatief die strekt tot nadere regeling van de hulp bij zelfdoding die door deze 

‘right to die’-organisaties wordt verleend.  

1. Art. 115 Code Pénal  

264. Impliciet laat art. 115 van het Zwitserse Strafwetboek (Code Pénal, hierna: CP) hulp bij 

zelfdoding onder bepaalde voorwaarden toe. Hulp bij zelfdoding is in Zwitserland dus legaal en wordt 

er, zij het op behoedzame wijze, zelfs regelmatig toegepast.  

265. Het desbetreffende artikel bepaalt het volgende: 

Art. 115. Hij die, gedreven door een eigenbelang, een persoon heeft aangezet tot 
zelfmoord, of hem hulp heeft verleend met het oog op zelfmoord, zal, als de 
zelfmoord tot stand is gekomen of werd gepoogd, gestraft worden met maximaal 5 
jaar vrijheidsontneming of een geldboete.390 (eigen vertaling) 

266. Hulp bij zelfdoding wordt met andere woorden a contrario toegestaan, zolang degene die hulp 

biedt met het oog op zelfdoding dit doet op grond van altruïstische redenen, uit medelijden, 

belangeloos, onbaatzuchtig of onverschillig. Indien de ‘helper’ handelt vanuit eigenbelang, is er wel 

een misdrijf voorhanden.391 Hij die een persoonlijk voordeel nastreeft, of dit nu een materieel, ideëel 

dan wel affectief (bvb. financiële motieven, genoegdoening van wraakzucht, haat of woede) voordeel 
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betreft, wordt bewogen door eigenbelang. De zelfdoding, de finale handeling zelf, blijft ook hier in 

handen van de verzoeker.392  

267. In Zwitserland wordt dus, door een ‘loopje te nemen’ met de wet eerder dan ten gevolge van 

een liberale politieke consensus, hulp bij zelfdoding mogelijk gemaakt.393 Het is geen echte wettelijke 

uitzondering, maar eerder het ontbreken van een bepaalde motivatie dat hulp bij zelfdoding toelaat 

in Zwitserland.394 Op te merken valt dat pogingen om euthanasie te legaliseren in Zwitserland 

daarentegen hebben gefaald.395 Euthanasie blijft er strafbaar op grond van art. 114 CP. Wel wordt 

euthanasie als een minder ernstig misdrijf beschouwd dan wanneer geen verzoek voorhanden zou 

zijn.396 

268. Art. 115 CP werd oorspronkelijk in het leven geroepen voor personen die, vanuit motieven die 

eerder terug te voeren waren naar eervolle vriendendiensten of liefdeszaken, hulp verleenden aan 

anderen die de wens uitdrukten zelfmoord te plegen.397 Ook de situatie waarin men enkel in het 

belang van de zelfdoder handelt, uit medelijden of uit barmhartigheid, had men voor ogen.398 Het 

artikel is dus allerminst ontstaan in een medische context, en er wordt dan ook op zich geen enkele 

medische voorwaarde gesteld om hulp bij zelfdoding te begrenzen. Dit is meteen de grootste 

bijzonderheid aan de Zwitserse wetgeving, waar veel andere landen niet zelden problemen mee 

hebben.  Alleen de Zwitserse wetgeving vereist niet specifiek dat de hulp wordt geboden door een 

arts. Het artikel biedt met andere woorden iedere Zwitserse burger (en impliciet, maar niet 

noodzakelijk dus ook iedere Zwitserse arts) de mogelijkheid om hulp te verlenen bij een zelf gewilde 

levensbeëindiging, uitgezonderd wanneer men in eigenbelang zou handelen.399  

269. Het bestaan van een werkelijke ‘zelf’doding is essentieel: het slachtoffer moet zelf, uit eigen 

beweging, een einde maken aan zijn leven. Een vereiste die impliciet uit art. 115 CP voortvloeit om 
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daarbij straffeloos hulp te bieden, is dan ook het ‘vermogen des onderscheids’ (‘capacité de 

discernement’) in hoofde van de verzoeker: zonder deze bekwaamheid is immers geen vrijwillig, 

bewust en rechtsgeldig verzoek voorhanden en kan de handeling niet worden beschouwd als een 

zelfdoding.400 Dit oordeelsvermogen houdt meerbepaald in dat het slachtoffer werkelijk in staat was 

om de draagwijdte van zijn handeling in te schatten en te handelen overeenkomstig deze inschatting. 

Als dit vrijwillig en rechtsgeldig verzoek van een oordeelsbekwame persoon niet aanwezig is, of een 

derde de finale uitvoering in handen neemt, maakt men zich schuldig aan doodslag en zal men 

verantwoordelijk worden gesteld overeenkomstig artt. 111 e.v. CP.401 

2. Nadere invulling van hulp bij zelfdoding  

270. In Zwitserland geldt, los van art. 115 CP, geen specifieke federale reglementering betreffende 

hulp bij zelfdoding. Wat de betrokkenheid van artsen betreft, is het dan ook noodzakelijk terug te 

grijpen naar federale wetgeving die indirect de betrokkenheid van artsen hierbij kan reguleren. In 

wat volgt wordt onderzocht hoe, naast deze federale regelgeving, ook (beperkte) rechtspraak, 

medisch-ethische richtlijnen en aanbevelingen en ziekenhuisrichtlijnen nadere invulling geven aan de 

taak en de verantwoordelijkheid die artsen daarbij al dan niet te vervullen hebben, alsook criteria die 

daarbij in acht moeten worden genomen. 

271. Omwille van de typerende, belangrijke rol die verschillende ‘right to die’-organisaties zich 

hebben aangemeten bij de praktijk van hulp bij zelfdoding, wordt verder ook ingegaan op de 

vereisten en procedures die deze organisaties hanteren.  

272. Ook beschikken enkele kantons over nadere regelgeving betreffende hulp bij zelfdoding. In het 

kader van deze Masterproef worden deze ten slotte enkel kort aangehaald in de mate waarin zij 

bepalingen inhouden betreffende de aangifte van begeleide zelfdodingen en de controle erop.  
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2.1 Betrokkenheid van de arts 

Federale wetgeving 

273. Men komt tot de vaststelling dat de rol van de arts in geval van hulp bij zelfdoding in hoofdzaak 

ligt in het voorschrijven van Natrium-Pentobarbital (NaP), de drug die daarbij voornamelijk wordt 

gebruikt, in dosissen die duidelijk en exclusief zijn bestemd voor levensbeëindiging.402 Zwitserse 

wetgeving die, naast het EVRM en de Zwitserse Grondwet, in dit verband voornamelijk van belang is, 

betreffen de zogenaamde ‘LStup’, ‘OStup’ en ‘LPTh’.403  

274. Zo stelt art. 10 al. 1 juncto art. 9 LStup nadrukkelijk dat enkel erkende artsen 

verdovingsmiddelen mogen voorschrijven. Art. 26 LPTh is hierbij evenzeer van belang: dit artikel 

bepaalt ten eerste dat het voorschrijven en de afgifte van geneesmiddelen onderworpen is aan de 

‘erkende regelen van de medische en farmaceutische wetenschap’, en ten tweede dat een 

geneesmiddel enkel mag worden voorgeschreven voor zover de gezondheidstoestand van de patiënt 

bekend is. Art. 11 al. 1 LStup poneert dat artsen ertoe gehouden zijn om verdovingsmiddelen enkel 

te gebruiken, te verstrekken of voor te schrijven ‘in de mate waarin dit door de wetenschap wordt 

toegelaten’.  

275. Het is duidelijk dat deze laatste twee verwijzingen naar de gevestigde regels van de medisch-

wetenschappelijke praktijk een grote interpretatieruimte laten in de context van hulp bij 

zelfdoding.404 Het was dan ook noodzakelijk dat rechtspraak, beroepsinstanties en 

overheidsoptreden het laatste decennium de grenzen van de betrokkenheid van een arts in geval van 

hulp bij zelfdoding duidelijk hebben gesteld en dit nog steeds trachten te doen.  

276. Het is niet onbelangrijk tevens te wijzen op art. 43 al. 1 OStup dat stelt dat artsen verdovende 

middelen enkel mogen voorschrijven aan patiënten die ze zelf hebben onderzocht. Ook deze 

bepaling heeft verregaande consequenties voor begeleide zelfdoding. Men meent dat uit de functie 

van de arts in geval van hulp bij zelfdoding tevens voortvloeit dat hij de stervenswens van zijn patiënt 

eenduidig dient te diagnosticeren.405 
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277. Uit wat voorafging kan worden geconcludeerd dat geen enkele Zwitserse wet toelaat om NaP 

zonder medisch voorschrift af te geven aan een persoon die zelfmoord wenst te plegen. Nochtans 

bepaalt art. 24 al. 1, a LPTh dat apothekers geneesmiddelen die een voorschrift behoeven weliswaar 

enkel op voorschrift van een arts mogen afgeven, maar ook dat in uitzonderlijke gevallen – dit zijn 

noodsituaties – een dergelijk voorschrift niet wordt vereist. Een voorschrift van een arts mag enkel 

dan ontbreken, wanneer men in de tijdelijke onmogelijkheid verkeert een dergelijk voorschrift te 

bekomen. Dit houdt echter geenszins de gevallen in waarin een arts, bij gebrek aan enige medische 

indicatie, niet bereid is een voorschrift te verstrekken. Men dient deze uitzonderingsbepaling dus erg 

restrictief te interpreteren, waardoor hulp bij zelfdoding mijns inziens normaliter geen grond kan 

uitmaken om als apotheker zonder medisch voorschrift het letale middel te verstrekken.406  

278. Art. 48 OStup gaat verder in op deze eventuele noodsituaties, en bepaalt uitdrukkelijk dat een 

apotheker in noodgevallen en bij wijze van uitzondering, met name wanneer het onmogelijk is een 

voorschrift te verkrijgen, de kleinste in de handel verkrijgbare dosis verdovingsmiddel zonder 

voorschrift mag verstrekken. Het komt aan de apotheker toe hierover een ‘proces-verbaal’ op te 

stellen dat de naam en het adres vermeldt van de bestemmeling, evenals de reden waarom het 

verdovend middel werd verstrekt. Binnen de vijf dagen na de verstrekking moet de bevoegde 

kantonnale autoriteit op de hoogte worden gebracht, alsook de behandelende arts. Rechtspraak stelt 

dat het noodgeval en de onmogelijkheid een voorschrift te verkrijgen, cumulatieve voorwaarden zijn, 

en houdt voor dat uit de plicht om nadien de arts op de hoogte te brengen volgt dat enkel een 

medische noodzaak (bvb. een acute, levensbedreigende toestand) een dergelijke afgifte van 

verdovende middelen kan verantwoorden.407  

Rechtspraak 

279. Zwitserse rechtspraak heeft verduidelijkt dat hulp bij zelfdoding in principe niet onverzoenbaar 

is met regels van de medische praktijk. Benadrukt wordt wel dat artsen de verplichting hebben om 

zich te verzekeren van het oordeelsvermogen van hun patiënt, alvorens een letaal middel voor te 

schrijven. Dit vergt een persoonlijk onderzoek van de patiënt die om hulp verzoekt, en een 

beoordeling van de medische toestand die aanleiding geeft tot dit verzoek.408 

280. In een arrest van 3 november 2006 werd door het  Tribunal Fédéral (het hoogste Zwitserse 

rechtscollege) vastgesteld dat hulp bij zelfdoding steeds meer als vrijwillige opgave voor de arts 
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wordt aanzien, die weliswaar aan geen enkele arts kan worden opgedrongen, maar tevens niet 

uitgesloten lijkt te zijn.  Voor de overhandiging van het letaal middel is in het belang van de patiënt 

een medisch voorschrift vereist. De arts moet, in overeenstemming met zijn medische beroeps- en 

zorgvuldigheidsplichten, de patiënt onderzoeken, een diagnose stellen en de toestand bespreken 

met de patiënt. Ook de inschatting van het oordeelsvermogen, het bestuderen van het medisch 

dossier en de beoordeling of alle mogelijke behandelingsmaatregelen genomen werden dan wel 

zonder resultaat zijn gebleven, kan enkel door een arts gebeuren. De arts mag zich niet uitsluitend 

laten leiden door de stervenswens van zijn patiënt, zonder de medische gegrondheid van dit verzoek 

te onderzoeken.409  

281. In hetzelfde arrest merkt het Tribunal Fédéral op dat ook een ongeneeslijke, duurzame, ernstige 

psychische aandoening net als een somatische aandoening de oorzaak kan zijn van een lijden, 

waardoor de patiënt zijn leven niet meer als levenswaardig aanziet. In een dergelijk geval is volgens 

het Tribunal Fédéral op grond van ethische, juridische en medische inzichten een voorschrift van NaP 

niet noodzakelijk tegenaangewezen, noch wordt het algemeen als schending van de medische 

zorgvuldigheidsplichten aanzien. Wel is daarbij uiterste terughoudendheid geboden. Men moet 

onderscheid kunnen maken tussen een stervenswens die de uitdrukking vormt van een 

behandelbare psychische stoornis, en anderzijds een uit zelfbeschikking voortvloeiende, 

weloverwogen en duurzaam besluit van een oordeelsbekwame persoon dat moet worden 

gerespecteerd. Als de stervenswens op een dergelijk autonoom, de totaalsituatie omvattend besluit 

berust, kan men onder omstandigheden ook psychisch zieke personen NaP voorschrijven en op die 

manier hulp bij zelfdoding verlenen. Of de voorwaarden daartoe vervuld zijn, laat zich volgens het 

Tribunal Fédéral niet beoordelen los van medische – en in het bijzonder psychiatrische – 

deskundigheid, wat in de praktijk vaak moeilijk blijkt te zijn. De beoordeling vereist derhalve een 

deskundig, psychiatrisch getuigschrift, waaruit blijkt dat de stervenswens van de patiënt niet de 

uiting is van een geneeslijke, psychiatrische aandoening, maar een weloverwogen, aanhoudende en 

rationele beslissing inhoudt.410  

282. Dat voormeld oordeelsvermogen een grote rol speelt, in het bijzonder in geval van psychische 

stoornis, blijkt tevens uit een arrest van het Tribunal Fédéral van 11 juni 2009. Indien dit 
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oordeelsvermogen in geval van zogenaamde hulp bij zelfdoding ontbreekt, is men immers strafbaar 

op grond van al dan niet opzettelijke doodslag (artt. 111 en 117 CP).411  

283. Een lagere rechtbank oordeelde in 1999 ook dat, om als arts hulp te kunnen verlenen, er een 

toestand moet bestaan ‘die onbetwistbaar leidt tot de dood’.412 Welke toestand hiermee precies 

wordt gedekt, werd door de rechter niet verduidelijkt, en laat dan ook veel ruimte voor interpretatie. 

284. De weinige rechtspraak die er bestaat omtrent de betrokkenheid van artsen in geval van hulp bij 

zelfdoding, lijkt zich in grote mate te focussen op de taak van de arts bij het voorschrijven van het 

letaal middel, maar laat mijns inziens na om op heldere wijze de voorwaarden te formuleren waarin 

een persoon beroep kan doen op de arts met het oog op deze hulp. Zo kan laatst genoemd oordeel 

de indruk wekken dat een arts enkel hulp bij zelfdoding mag verlenen aan terminaal zieke patiënten. 

Toch blijft dit onduidelijk, en lijkt de praktijk dit alvast tegen te spreken. Ook het oordeel dat een arts 

de medische toestand moet beoordelen die aanleiding geeft tot een verzoek om hulp bij zelfdoding, 

sluit mijns inziens op zich niet uit dat het de arts in Zwitserland in beginsel ook vrij staat om hulp te 

bieden als factoren aan de basis liggen van het verzoek die minder medisch van aard zijn. Zo is het in 

Zwitserland volgens mij – althans in principe – goed mogelijk dat de arts, nadat hij verplicht op basis 

van wetgeving en rechtspraak de medische indicaties heeft geverifieerd, oordeelt dat medische 

indicaties ontbreken, en het desondanks toch opportuun acht om hulp te verlenen (bijvoorbeeld in 

geval van levensmoeheid). Het is deze vage rechtspraak (en wetgeving) die maakt dat allerhande 

richtlijnen en aanbevelingen bijzonder belangrijk worden, en in grote mate invulling geven aan wat 

de ‘medische praktijk’ bij dit levensbeëindigend handelen inhoudt.  

Medisch-ethische richtlijnen en aanbevelingen 

285. Het korte art. 115 van het Zwitserse strafwetboek zou – vanuit medisch-ethische overwegingen 

– (overdreven) permissief zijn, mocht medische hulp bij zelfdoding ook niet verder worden 

uitgewerkt en gereglementeerd door tal van richtlijnen. Deze richtlijnen moeten uiteraard in 

overeenstemming zijn met de wet, maar aangezien ze specifieker kunnen zijn en sneller in staat zijn 

om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, hebben ze een belangrijke impact op de medische 

praktijk en de interpretatie van deze wetgeving.413  
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ASSM  

286. Vooral de medisch-ethische richtlijnen van l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) 

spelen een belangrijke rol. Op te merken valt dat deze richtlijnen weliswaar juridisch niet bindend 

zijn, maar kantonnale gezondheidsreglementering en rechtspraak niet nalaten zich eraan te 

spiegelen of ernaar te verwijzen.414  

287. In 1995 verklaarde de ASSM nog dat begeleide zelfdoding geen deel uitmaakt van de activiteit 

van de arts, en dat diens taak erin bestaat de fysieke en morele pijn, die kan leiden tot 

zelfdodingsintenties, te verlichten, te verzorgen en te genezen.415 In de commentaar bij deze 

bepaling stelde de ASSM bovendien dat palliatieve maatregelen of pijnstillers die op bekwame wijze 

worden verstrekt, over het algemeen in staat zijn het lijden te verlichten en de angst te verminderen. 

Hoewel hulp bij zelfdoding op grond van art. 115 CP niet strafbaar is wanneer ze niet ingegeven is 

vanuit eigenbelang, meende de ASSM dat er vanuit medisch oogpunt allerhande voorbehouden 

moeten worden gesteld. Bovenop religieuze of ideologische motieven die de verantwoordelijke arts 

ertoe kunnen brengen hulp bij zelfdoding te weigeren, uitte de ASSM de vrees voor misbruik die uit 

een te algemene aanvaarding van deze handeling door artsen kan voortvloeien.416 

288. Dit standpunt werd volgens HURST en MAURON op verschillende wijzen geïnterpreteerd. 

Gewoonlijk werd eronder verstaan dat artsen in beginsel geen hulp bij zelfdoding zouden mogen 

verlenen, maar even goed werd er onder deze stellingname begrepen dat door artsen begeleide 

zelfdoding buiten het professionele toezicht werd geplaatst en artsen, net als andere burgers, onder 

de wet vielen. Artsen zouden dan, zelfs als de aanbeveling werd opgevat als een ontmoediging voor 

artsen om hulp bij zelfdoding te verlenen, even goed en op grond van de wet, hulp bij zelfdoding 

kunnen aanbieden, zolang het niet uit eigenbelang is.417  
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 J. GRIFFITHS et al., Euthanasia and law in Europe, supra noot 395, 465. Deze onafhankelijke organisatie buigt 
zich voornamelijk over ethische kwesties die voortvloeien uit de ontwikkeling van de geneeskunde en vaardigt 
hierover richtlijnen en aanbevelingen uit. Daarnaast tracht ze onder meer  wetenschap en medische praktijk 
met elkaar te verzoenen, wil ze wetenschappelijk en vooral klinisch onderzoek aanmoedigen, bekommert ze 
zich om de opleiding van jonge wetenschappers en geldt ze als raadgevende en deskundige organisatie voor tal 
van autoriteiten en politici. 
415

 ASSM, Directives médico-éthiques sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de 
troubles cérébraux extrêmes, 24 februari 1995, 2 (hierna: ASSM, Fin de vie 1995). Deze richtlijnen zijn 
raadpleegbaar op: www.samw.ch.  
416

 ASSM, Fin de vie 1995, supra noot 415, 5.  
417

 S.A. HURST en A. MAURON,”A role for non-physicians”, supra noot 391, 272.  

http://www.samw.ch/


 

100 

289. In 2001 heeft de ASSM in een persmededeling, in tegenstelling tot haar vroegere houding, 

geponeerd dat ze zich kan voorstellen dat hulp bij zelfdoding in bepaalde situaties ook een medische 

verantwoordelijkheid kan zijn.418  

290. In nieuwe medische-ethische richtlijnen van 2004, specifiek van toepassing op stervenden,419 

bracht de ASSM naar voor dat de voornaamste doelstelling van de arts erin moet bestaan een patiënt 

bij diens nakende levenseinde te begeleiden en diens lijden te verlichten, en niet om hulp bij 

zelfdoding voor te stellen.420  Toch nam zij tevens aan dat de arts zich in geval van een verzoek om 

hulp bij zelfdoding van een dergelijke patiënt soms voor een dilemma geplaatst kan zien. Enerzijds 

blijft de ASSM bij haar standpunt dat hulp bij zelfdoding geen deel uitmaakt van de medische 

activiteit, aangezien deze handeling indruist tegen de doeleinden van de geneeskunde, maar 

anderzijds is de eerbied voor de wil van de patiënt fundamenteel voor de arts-patiëntrelatie.421 Een 

dergelijk dilemma maakt dat de persoonlijke beslissing van een arts om, in overeenstemming met 

zijn geweten, een terminaal zieke patiënt te helpen bij diens zelfdoding, als zodanig moet worden 

gerespecteerd. De ASSM beklemtoont dat de arts in elk geval het recht heeft om te weigeren hulp bij 

zelfdoding te verlenen. Als de arts niettemin, in uitzonderlijke gevallen, toch beslist hulp bij 

zelfdoding te verlenen, rust op hem wel de verantwoordelijkheid om enkele belangrijke 

minimumvereisten te verifiëren. De arts moet meerbepaald nagaan of de ziekte waaraan de patiënt 

lijdt, toelaat om te besluiten dat het levenseinde nabij is. Daarnaast moeten alle 

behandelingsalternatieven worden voorgesteld en, indien gewenst door de patiënt, ook 

daadwerkelijk worden aangewend. De patiënt moet tevens over het vereiste oordeelsvermogen 

beschikken, en zijn stervenswens dient weloverwogen, onafhankelijk van enige externe druk en 

duurzaam tot stand zijn gekomen. Dit dient bovendien te worden bevestigd door een derde persoon, 

die niet noodzakelijk een arts hoeft te zijn. Hoe dan ook moet de laatste handeling die leidt tot de 

dood worden uitgevoerd door de patiënt zelf.  

291. Het lijkt er dus op dat de ASSM zelf hulp bij zelfdoding onverenigbaar blijft beschouwen met de 

rol van de geneesheer, maar het als een persoonlijke keuze van de arts kan aanvaarden in elk 

individueel geval.422 Onder meer omwille van het toenemende belang dat wordt gehecht aan de 

autonomie van de patiënt in de huidige samenleving, is het standpunt van de ASSM in de loop der 
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jaren geëvolueerd naar een meer open benadering. In tegenstelling tot het strafwetboek zelf lijken 

de ASSM-richtlijnen de categorie personen die hulp mag ontvangen van een arts wel meer te 

beperken. Het strafwetboek vereist immers niet dat de patiënt aan zijn levenseinde is gekomen om 

in aanmerking te komen voor hulp bij zelfdoding. De richtlijnen benadrukken ook uitdrukkelijk dat de 

finale, levensbeëindigende handeling altijd moet worden gesteld door de patiënt zelf.423  

CNE 

292. In haar ‘Prise de position n° 9/2005’, uitgevaardigd in 2005, ondersteunt de Commission 

Nationale d’Ethique pour la Médecine Humaine (CNE) de bestaande liberale benadering van hulp bij 

zelfdoding, en benadrukt deze Commissie dat hulp bij zelfdoding moet worden onderscheiden van 

euthanasie.424 Wel is de CNE zich bewust van het risico op misbruik dat een liberale bepaling als art. 

115 CP met zich meebrengt. Daarom is het ook volgens deze Commissie noodzakelijk om een aantal 

duidelijke, algemene minimumvoorwaarden te formuleren die de uitvoering van hulp bij zelfdoding 

garanderen in waardige omstandigheden.425 Op nauwgezette wijze dient onder meer te worden 

nagegaan dat de kandidaat zelfdoder over het vereiste vermogen des onderscheids beschikt, en dat 

diens verzoek overwogen, duurzaam en los van enige sociale druk tot stand komt.426 

293. Hoewel de CNE van mening is dat hulp bij zelfdoding geen deel uitmaakt van de medische 

activiteit, is ook zij overtuigd van de medische verantwoordelijkheid die uit een verzoek om hulp bij 

zelfdoding kan voortvloeien. Niet alleen is immers een medisch voorschrift noodzakelijk om een 

letaal middel te verkrijgen, maar ook vinden sterfgevallen in de huidige samenleving meer en meer 

plaats op gespecialiseerde plaatsen als ziekenhuizen en rusthuizen. Wanneer artsen met hulp bij 

zelfdoding worden geconfronteerd, aanvaardt ook de CNE specifieke problemen van ethische en 

deontologische aard in hoofde van de arts die resulteren uit een moreel conflict tussen de plicht om 

het leven te beschermen en hierbij hulp te bieden enerzijds, en het fundamenteel eerbied voor de 

zelfbeschikking van een ander anderzijds. Het komt aan de arts toe om hier in eer en geweten een 

oplossing voor te vinden. Hoe dan ook bestaat geen plicht om iemand bij te staan bij diens 

zelfdoding.427 
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294. Wat psychische ziektes betreft, houdt de CNE voor dat als de stervenswens de uitdrukking of 

een symptoom van de aandoening betreft, psychiatrische hulp moet worden aangeboden en 

onmogelijk hulp bij zelfdoding kan worden verleend. Indien dit echter niet het geval is, moet ook in 

deze situatie hulp bij zelfdoding mogelijk zijn.428 Volgens de meerderheid van de CNE moet hulp bij 

zelfdoding ook openstaan voor minderjarigen, voor zover deze over het vereiste vermogen des 

onderscheids beschikken. Een minderheid meent dat hulp bij zelfdoding bij minderjarigen moet 

worden uitgesloten.429 

FMH 

295. Tot slot dient nog melding te worden gemaakt van enkele bepalingen van de Code de 

déontologie van de Fédération des Médecins Suisses (FMH), d.i. het Zwitserse equivalent van de 

Belgische Orde van Geneesheren.430  

296. In art. 2 van deze Code wordt bepaald dat de arts tot doel heeft het leven van een menselijk 

wezen te beschermen, diens gezondheid te verbeteren en te onderhouden, zieken te verzorgen, 

lijden te verlichten en stervenden te begeleiden tot in hun laatste uur. Van belang is eveneens art 3 

dat bepaalt dat artsen elke handeling mogen weigeren die incompatibel is met hun geweten. Art. 17 

bepaalt dat als het uitstellen van een onafwendbare dood enkel maakt dat ondraaglijk leed wordt 

verlengd, de arts het recht heeft, voor zover de oordeelsbekwame patiënt hiertoe zijn toestemming 

heeft gegeven, om alle maatregelen in te trekken die ertoe strekken het leven te verlengen, en zich 

enkel te beperken tot het verlichten van het lijden. Euthanasie blijft echter onverzoenbaar met de 

medische ethiek. De arts dient overigens te handelen overeenkomstig de richtlijnen van de Académie 

Suisse des Sciences Médicales (zie supra nr. 286 e.v.). In art. 18 ten slotte worden de toepasselijke 

ASSM-richtlijnen, waaronder de hiervoor vermelde, opgesomd.  

Institutionele richtlijnen  

297. Er dient ook gewezen te worden op interne richtlijnen van hospitalen met betrekking tot hulp bij 

zelfdoding. Meer dan in andere landen, waar richtlijnen omtrent het levenseinde uiteraard ook 

bestaan,431 zijn deze richtlijnen van belang bij de nadere invulling van het beperkte art. 115 CP.  
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298. Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op een richtlijn met betrekking tot hulp bij 

zelfdoding die in 2006 werd uitgevaardigd door het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 

van Lausanne, op gunstig advies van diens ethisch comité. Het komt er in hoofdzaak op neer dat 

‘right to die’-organisaties of externe artsen worden toegelaten in haar instellingen om terminaal 

zieke patiënten te helpen die verzoeken om hulp bij zelfdoding, maar niet meer in staat zijn om het 

hospitaal te verlaten.432 Een verzoek tot hulp bij zelfdoding wordt er onderworpen aan een 

aangeduide ziekenhuiscommissie die, na het invullen van de ‘checklist’ door de arts, onderzoekt of 

de gestelde criteria effectief worden nageleefd om deze hulp binnen de instelling toe te staan. Wat 

meerbepaald moet worden geverifieerd, is het vermogen des onderscheids, het bestaan van een 

duurzaam en herhaald verzoek, een ernstige toestand zonder behandelingsalternatieven en de 

onmogelijkheid van terugkeer naar de eigen verblijfplaats of instelling, om medische of medisch-

sociale redenen. Ook wordt geëvalueerd of palliatieve zorgen en een psychiatrische beoordeling 

aangewezen zijn. Daarnaast wordt gepreciseerd dat het letale middel aan de patiënt wordt verschaft 

door hetzij een begeleider van een ‘right to die’-organisatie, hetzij een arts die niet verbonden is aan 

het hospitaal en door de patiënt zelf wordt gekozen. Om de vrijheid van het personeel te 

respecteren, garandeert de richtlijn dat geen enkele gezondheidswerker kan worden verplicht aan 

een dergelijke procedure mee te werken. De patiënt die voldoet aan alle criteria, krijgt ten slotte de 

toelating om een ‘right to die’-organisatie te contacteren, of een externe arts daartoe te 

raadplegen.433  

299. Hulp bij zelfdoding vergt dus een veelomvattende beoordeling van onder meer de bekwaamheid 

en fysieke en psychische staat van de patiënt. Door een richtlijn te hanteren voorziet men in een 

kader om verzoeken daartoe op een adequate wijze te behandelen.434 De voorwaarden die deze 

ziekenhuisrichtlijn vooropstelt zijn in overeenstemming met medisch-ethische richtlijnen en de 

aanbeveling van de CNE dat ieder acuut zorgziekenhuis een positie zou innemen betreffende dit 

onderwerp.435  

300. Als tweede voorbeeld kan worden verwezen naar de richtlijnen van de Hôpitaux Universitaires 

de Genève (HUG). Vanuit het standpunt dat een institutie die het recht op hulp bij zelfdoding 

beperkt, zich een wettelijk niet voorzien recht toekent, besloot deze instelling in september 2006 om 
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hulp bij zelfdoding toe te staan in haar instellingen. Opnieuw worden de voorwaarden gesteld dat de 

patiënt hetzij geen verblijfplaats heeft, hetzij in de onmogelijkheid verkeert terug te keren en dat 

geen enkele verzorger of arts van de eigen instelling direct mag tussenkomen in de realisatie van de 

hulp. Andere criteria die worden vooropgesteld zijn het lijden aan een ziekte met dodelijke afloop op 

korte termijn, aanhoudend verzoek, vermogen des onderscheids en het weigeren van voorgestelde 

alternatieven. Het verzoek zelf mag niet ingegeven zijn door een psychische pathologie. Door enkele 

zeer restrictieve voorwaarden wordt hulp bij zelfdoding binnen de instelling dus ernstig 

bemoeilijkt.436  

301. In het Universitätsspital Zürich (USZ) ten slotte werd in 2007 het absolute verbod op hulp bij 

zelfdoding binnen haar instellingen herbevestigd. Op grond van dit beleid mag geen enkele 

gezondheidswerker aan het ziekenhuis direct meewerken aan hulp bij zelfdoding. Een arts van het 

USZ mag in geen enkel geval een letaal voorschrift verstrekken, noch een getuigschrift opstellen dat 

het oordeelsvermogen van patiënten voor diens stervenswens bevestigt in de context van een 

terminale ziekte. Als een bekwame patiënt hulp wenst van een ‘right to die’-organisatie buiten de 

instelling, mag die er echter niet van worden weerhouden deze hulp op te zoeken. Zoals in alle 

andere omstandigheden, heeft deze patiënt dan recht op een medisch verslag (met o.m. diagnose en 

prognose) en desgewenst op ambulancevervoer naar waar men wil, inclusief een dergelijke 

organisatie.437  

302. Opgemerkt dient te worden dat patiënten die in een algemeen zorgziekenhuis worden 

opgenomen, slechts uiterst zelden beroep doen op de diensten van een ‘right to die’-organisatie, of 

op een andere wijze overgaan tot een verzoek om hulp bij zelfdoding. Als er al een verzoek tot stand 

komt, is dit in hoofdzaak in de context van een ernstige, terminale ziekte. Ziekenhuisrichtlijnen lijken 

daarmee eerder een belangrijke filter te vormen dan een incentive tot hulp bij zelfdoding, zoals vaak 

wordt beweerd.438  

303. Volgens BILLER-ANDORNO schijnt zich een zekere consensus af te tekenen in acute 

zorgziekenhuizen. Hulp bij zelfdoding wordt er meestal als ultima ratio aanzien, als een optie die 

enkel in aanmerking wordt genomen als het voornemen nergens anders kan worden gerealiseerd. 
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Bovendien wordt directe deelname van het eigen ziekenhuispersoneel meestal uitgesloten. Hulp bij 

zelfdoding wordt volgens BILLER-ANDORNO door de meeste hospitalen dus wel in haar legitimiteit en 

haar realiteit erkend, maar daarnaast trachten de verschillende regelingen toch een zekere afstand 

tussen de geneeskunde en hulp bij zelfdoding te behouden.439 

ASSM 

304. In 2004 stelde de ASSM reeds dat hulp bij zelfdoding binnen een zorginstelling aan het 

personeel kan worden verboden door de verantwoordelijken. Omgekeerd kan het personeel er niet 

toe worden verplicht. Daarnaast wijst de ASSM voornamelijk op het belang van een goede 

documentatie van het beslissingproces, en de plicht om een hulp bij zelfdoding te melden aan de 

autoriteiten als een overlijden met niet-natuurlijke oorzaak. De arts die hulp bij zelfdoding heeft 

verleend moet niet zelf het overlijdensattest invullen.440 

305. Wat specifiek instellingen van lang verblijf (rust- en verzorgingstehuizen) betreft, stellen ASSM-

richtlijnen van 2004 dat deze ten aanzien van oudere personen die zich in een 

afhankelijkheidssituatie bevinden en om hulp bij zelfdoding verzoeken bijkomende 

beschermingsplichten hebben, bovenop de criteria die uit andere richtlijnen voortvloeien. Naast de 

nadruk op het vereiste vermogen des onderscheids en de uitsluiting van externe druk, wordt meer 

concreet geponeerd dat de ‘gevoeligheid’ van personeel en andere verblijvers moet worden 

gerespecteerd. Onder meer omwille van de bijzonder sterke afhankelijkheidsrelatie acht het ASSM 

het ook niet opportuun dat het personeel van een instelling van lang verblijf actief deelneemt aan de 

zelfdoding van een verblijver.441 

306. Acute zorgziekenhuizen, in tegenstelling tot rust- en verzorgingstehuizen, zijn plaatsen waar 

patiënten in de regel slechts een beperkte tijd verblijven, alvorens terug naar huis of een tehuis te 

gaan. Het ASSM vertrekt in 2006 van de stelling dat een patiënt er eerder zeldzaam een verzoek tot 

zelfdoding zal uitdrukken. Niettemin kan het  voorvallen dat een patiënt in een dergelijk ziekenhuis 

zelfmoord wenst te plegen en hiertoe een weloverwogen en duurzaam verzoek uit, maar niet in staat 

is de instelling te verlaten.442 

307. De ASSM meent dat er vanuit ethisch oogpunt geen enkel overtuigend argument bestaat tegen 

hulp bij zelfdoding in acute zorgziekenhuizen. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met de 
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bijzonderheid van deze instellingen, waarvan het de prioriteit is te genezen en waar patiënten in de 

regel slechts kort verblijven. Zo is de ASSM onder meer geducht dat, door het toelaten van ‘right to 

die’-organisaties binnen de instelling, geen verkeerde of gevaarlijke signalen zouden worden 

gegeven. De ASSM is zich bewust van de ernstige gewetenskwestie die kan bestaan in hoofde van 

een zorgteam die wordt geconfronteerd met een patiënt die de wens uitdrukt te willen sterven. 

Enerzijds kan een zorgteam maar moeilijk aanvaarden dat iemand die men met veel energie heeft 

verzorgd wenst te sterven, anderzijds kan dit team, door een verbod op hulp bij zelfdoding binnen de 

instelling, het gevoel krijgen hun patiënt te laten vallen, precies op het moment waarop hij aan het 

einde van zijn leven is.443 

308. De ASSM meent dan ook dat het aan de ziekenhuisverantwoordelijken toekomt om uit te maken 

of hulp bij zelfdoding binnen de instelling al dan niet wordt toegestaan, rekening houdend met 

politiek-sociale factoren en beschouwingen onder het personeel. Als een instelling hulp bij zelfdoding 

toestaat, zullen procedureregels moeten worden vooropgesteld om het verzoek daartoe te 

evalueren. Indien de medewerking van het personeel bij de hulp bij zelfdoding niet wordt verboden, 

moeten de verantwoordelijke instanties er alleszins over waken dat de uitvoering van de hulp bij 

zelfdoding op de verantwoordelijke arts rust, en in geen geval wordt gedelegeerd aan de 

medewerkers (assistenten, verplegend personeel). Bovendien heeft, volgens de richtlijnen van de 

ASSM, eenieder het recht om te weigeren mee te werken aan deze handeling. De ASSM verlangt dus 

hoofdzakelijk dat elk ziekenhuis op heldere en transparante wijze reglementering uitwerkt met 

betrekking tot deze materie, zowel naar buiten toe als intern. In elk geval dient te worden vermeden 

dat hulp bij zelfdoding wordt voorgesteld als een medische handeling in de ruime zin.444 

CNE 

309. De CNE heeft zich, vanuit een bewustzijn dat ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen zich 

t.a.v. hulp bij zelfdoding in een moeilijke positie bevinden, in 2005 eveneens uitgesproken over hulp 

bij zelfdoding, en in dat verband aanbevelingen uitgebracht die ertoe strekken personen die een eind 

wensen te maken aan hun leven, te beschermen.445  
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310. Wat rust- en verzorgingstehuizen betreft, neemt de CNE aan dat een verblijver die om hulp bij 

zelfdoding verzoekt en niet over een andere leefplaats beschikt dan deze instelling, in staat zou 

moeten zijn deze handeling in de instelling te vervullen. Eventueel kunnen private instellingen 

specifiek en expliciet uitmaken dat ze enkel personen verwelkomen in hun instellingen die 

uitdrukkelijk aanvaarden dat hulp bij zelfdoding binnen de instelling niet wordt toegestaan. Hoe dan 

ook kan het personeel van deze tehuizen niet worden verplicht deel te nemen aan een dergelijke 

hulp. Indien hulp bij zelfdoding wordt toegelaten, moet de gewetensvrijheid van alle betrokkenen 

worden gerespecteerd, alsook de intimiteit van de verzoeker.446 

311. Acute zorgziekenhuizen moeten volgens de CNE duidelijk bepalen of hulp bij zelfdoding wordt 

toegestaan, en deze keuze rechtvaardigen ten aanzien van de patiënten. Indien deze hulp wordt 

toegestaan, moet ook alles in het werk worden gezet om dit in de best mogelijke omstandigheden te 

verwezenlijken. Als het ziekenhuis beslist deze handeling niet toe te staan, zou ze niettemin moeten 

de mogelijkheid bieden aan de patiënt om zich te richten tot of overgebracht te worden naar een 

andere instelling, organisatie of persoon die wel gevolg kan geven aan het verzoek.447 

312. In beide gevallen ondersteunt de CNE dus een helder beleid, en streeft ze een kwaliteitscontrole 

na van de procedure, alsook de psychologische opvolging van het personeel en de ondersteuning van 

de personen wiens verzoek niet kan worden ingewilligd.448 

2.2 Belang ‘right to die’-organisaties 

313. Waar Zwitserland substantieel in verschilt in vergelijking met gelijk welk ander Europees land, is 

de belangrijke betrokkenheid van verschillende ‘right to die’-organisaties. Zwitserse ‘right to die’-

organisaties spelen een veel grotere rol in het begeleiden van de zelfdoding dan in andere 

maatschappijen het geval is.449 Hulp bij zelfdoding wordt er immers niet zozeer gezien als een 

medische problematiek, maar eerder als een mensenrechtelijke kwestie. Juist daarom wordt hulp bij 

zelfdoding in de mate van het mogelijke afgescheiden van de gezondheidszorg. Niet-medische 

vrijwilligers (voornamelijk geestelijken, sociale werkers en verpleegkundigen) zijn dan ook van groot 

belang in de Zwitserse praktijk van hulp bij zelfdoding.450 De rol van de arts in Zwitserland bij de hulp 

bij zelfdoding die wordt uitgevoerd door ‘right to die’-organisaties beperkt zich vandaag bijna 
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uitsluitend tot het voorschrijven van de letale middelen.451 Ook om zich te vergewissen van de 

beslissingsbekwaamheid en de medische toestand van de patiënt die aanleiding geeft tot het verzoek 

om te sterven, hebben artsen een rol te vervullen (zie supra nr. 279).452  

314. In Zwitserland bestaan vier grotere ‘right to die’-organisaties die hulp bij zelfdoding 

vergemakkelijken voor hun leden: Exit Deutsche Schweiz, Exit ADMD (Association pour le Droit de 

Mourir dans la Dignité), Dignitas en Exit International.  

315. De grootste organisatie, Exit Deutsche Schweiz, werd voor het Duitstalige deel van Zwitserland 

opgericht in 1982 in Zürich, en heeft vandaag om en bij de 50.000 leden. In hetzelfde jaar zag de 

Franstalige zusterorganisatie Exit ADMD in Genève het levenslicht. Vandaag telt zij meer dan 15.000 

leden. Dignitas is een kleinere organisatie die is ontstaan uit groepen die zich in 1998 hebben 

losgescheurd van Exit Deutsche Schweiz, vandaag bij benadering 5.000 leden telt en hoofdkantoor 

heeft in Maur. Ook Exit International, opgericht in 1997, ontstond door zich af te scheuren van Exit 

Deutsche Schweiz. Van deze (kleinere) organisatie is geen ledenaantal beschikbaar.453  

Vereisten 

316. Gemakshalve wordt hier, tenzij anders vermeld, enkel ingegaan op de vereisten die Exit 

Deutsche Schweiz vooropstelt.  

317. Exit heeft als organisatie enkele voorwaarden en criteria vooropgesteld, die veel verder gaan 

dan wat de liberale Zwitserse wetgeving op zich vereist, en die vervuld moeten zijn alvorens Exit 

personen helpt bij hun zelfdoding:454 

- Lidmaatschap; 

- Vermogen des onderscheids; 

- Handelingsbekwaamheid; 

- Een weloverwogen, autonoom en duurzaam verzoek; 

- Hopeloze prognose, ondraaglijk lijden en/of onredelijke handicap;455  
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- Vereiste documenten: een recent diagnoseverslag van de behandelende arts, bevestiging van 

het vermogen des onderscheids door een arts, en een medisch voorschrift voor het letaal 

middel NaP.  

318. Exit aanvaardt enkel oordeelsbekwame, meerderjarige personen als lid, in zoverre deze de 

Zwitserse burgerrechten bezitten of als buitenlander in Zwitserland gehuisvest zijn.456 Op grond van 

art. 7.3 van de Exit-statuten moet elk lid jaarlijks lidgeld betalen, of een eenmalige bijdrage die voor 

het leven geldt. Om tegemoet te komen aan de problematiek van niet-leden die om hulp verzoeken, 

stelt Exit voorop dat men minimaal drie jaar lid moet zijn om recht te hebben op een kosteloze (met 

uitzondering van het lidgeld) begeleiding bij de zelfdoding. Indien men minder dan drie jaar lid is en 

hulp bij de zelfdoding wenst, dient men minstens het lidgeld voor een levenslang lidmaatschap te 

betalen.457 Exit gaat, in tegenstelling tot organisaties als Dignitas en Exit International, in principe niet 

in op verzoeken uit het buitenland.458  

319. Exit acht oordeelsbekwaam hij die in staat is een autonome beslissing te nemen en rekenschap 

af te leggen over de consequenties daarvan. De handelingsbekwaamheid houdt in dat de kandidaat-

zelfdoder in staat moet zijn de laatste, fatale handeling zelf te verrichten.459 Verzoeken van personen 

met een psychische stoornis worden niet zomaar en algemeen afgewezen. Exit neemt immers aan 

dat verzoeken om hulp bij zelfdoding van psychisch zieke personen in bepaalde gevallen ook als een 

wilsuiting van een oordeelsbekwame persoon te kwalificeren zijn, en derhalve dienen te worden 

gerespecteerd.460 Dementerende personen of personen die lijden aan Alzheimer kan Exit, omwille 

van de vereiste oordeelsbekwaamheid, slechts in een vroege fase van deze aandoeningen helpen.461 

320. De vereiste weloverwogenheid en duurzaamheid van de stervenswens houdt in dat men 

verlangt dat het verzoek grondig doordacht is en niet het resultaat van een depressieve 

momentopname of bui.462  

321. Wat de hopeloze prognose, het ondraaglijk lijden en/of de onredelijke handicap betreft, is het 

voor Exit van doorslaggevend belang dat de getroffen persoon, en enkel hij, besluit wat voor hem 

ondraaglijk of onredelijk is. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat Exit ook oudere mensen helpt die 
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om hulp verzoeken en die niet aan een ziekte lijden die binnen afzienbare tijd tot de dood leidt, maar 

die omwille van een samenspel aan lijden, pijn en gebreken aangeven niet verder te willen leven.463 

Concrete procedure 

322. Indien een Exit-lid zich in een door hem als uitzichtloos en zinloos ervaren situatie bevindt, dan 

wendt dit lid (of een verwant) zich tot de organisatie en verzoekt om hulp. Vervolgens wordt hem 

een medewerker toegewezen. Eens het vereiste diagnoseverslag en de medische bevestiging van het 

vermogen des onderscheids voorhanden zijn, bezoekt een Exit-medewerker het lid en voert met hem 

een persoonlijk gesprek over de situatie.464  

323. Als deze Exit-medewerker meent dat alle vereiste criteria vervuld zijn om hulp bij zelfdoding te 

kunnen verlenen, dan is het vervolgens nodig om, hetzij via de huisarts, hetzij via een met Exit 

samenwerkende arts, een medisch voorschrift van het door Exit gebruikte letale middel (NaP) te 

bekomen. De arts in kwestie zal geen letaal middel voorschrijven, alvorens hij zelf de patiënt heeft 

onderzocht en diens gezondheidssituatie en beslissingsbekwaamheid heeft beoordeeld (zie supra nr. 

273 e.v.).465 Een Exit-medewerker zal dit letaal middel in naam van de verzoeker afhalen bij de 

apotheek en dit om veiligheidsredenen bewaren tot op het moment van de zelfdoding.466  

324. Vanaf dit moment kan het lid beslissen of en wanneer de zelfdoding zal plaatsvinden. Op het 

door de verzoeker vastgestelde moment en onder de door hem gekozen omstandigheden brengt de 

Exit-medewerker, in aanwezigheid van aanverwanten en/of derden, het letale middel. Op deze 

gelegenheid wordt een laatste maal het vermogen des onderscheids beoordeeld. Indien dit niet 

langer aanwezig is, kan de hulp niet worden verleend. De laatste, finale handeling moet door de 

betrokkene zelf gebeuren.467 

325. De Exit-medewerkers volgen een bepaald protocol, en houden een ‘checklist’ bij waarin alles 

wordt bijgehouden wat tijdens de contactmomenten werd bediscussieerd.468 Deze vrijwilligers 

hebben tevens een bepaalde opleiding genoten, zowel over hoe men best informatie en raad kan 
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verschaffen als over meer technische zaken, het beleid en de procedures van de organisatie. Men is 

ook verplicht blijvend opleidingen te volgen, en staat constant onder toezicht.469  

Problematiek en kritiek 

326. De laatste jaren is de (evolutie van de) praktijk van enkele ‘right to die’-organisaties in 

Zwitserland geproblematiseerd, omdat bepaalde ‘right to die’-organisaties zich meer en meer op de 

grens van het toelaatbare begeven.  

327. Zo zou Dignitas hulp bij zelfdoding verlenen in hotels, maar ook in wagens en caravans op 

openbare parkings. Ook heeft Dignitas in 2008 beslist om over te schakelen op helium in plaats van 

NaP als letaal middel om de hulp bij zelfdoding uit te voeren. Dat laatste is immers enkel verkrijgbaar 

op medisch voorschrift, in tegenstelling tot helium, waardoor men de betrokkenheid van een arts 

ontloopt en ontsnapt aan de controle van de gezondheidsautoriteiten.470  

328. Ook zouden de personen die beroep kunnen doen op hulp bij zelfdoding in de negatieve zin zijn 

geëvolueerd. Waar oorspronkelijk het aanbod van ‘right to die’-organisaties berustte op criteria als 

een fatale prognose, ondraaglijk lijden en een uitzichtloze situatie, heeft Dignitas uiteindelijk 

aangekondigd ook personen te zullen helpen die ondanks hun goede gezondheid toch wensen te 

sterven. Hier vloeit overigens het teruggrijpen naar een methode die geen medisch voorschrift 

vereist uit voort, aangezien geen enkele medische aanwijzing kan worden ingeroepen voor deze 

personen. Ook Exit Deutsche Schweiz zou recent de keuze genomen hebben om niet enkel zieke 

personen te helpen om te sterven. De ‘right to die’-organisaties worden hierbij verweten zich te 

eenzijdig te concentreren op het eenvoudige verzoek van een persoon om te sterven, in plaats van 

de criteria die zij oorspronkelijk hanteerde.471 

329. Mikpunt van kritiek is ook het toenemende zogenaamde ‘zelfmoordtoerisme’. In tegenstelling 

tot Exit Deutsche Schweiz en Exit ADMD verlenen Dignitas en Exit International hulp bij zelfdoding 

aan personen die naar Zwitserland reizen van over de hele wereld, waaronder voornamelijk Engelsen 

en Duitsers.  Voornamelijk Dignitas heeft met deze praktijk bekendheid verworven.472 

330. Ten slotte  wordt niet zelden kritiek geuit op het aanbieden van deze diensten tegen vergoeding, 

en het quasi-commerciële karakter van deze organisaties.473 Hierdoor begeeft men zich gevaarlijk op 

                                                           
469

 G. BOSSHARD et al., “Swiss right-to-die society”, supra noot 400, 647. 
470

 DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 8 en 14. Zie ook: M. ZIMMERMAN-ACKLIN, “Mit Helium in 
den Tod?”, supra noot 410, 83. 
471

 DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 9 en 14.  
472

 J. GRIFFITHS et al., Euthanasia and law in Europe, supra noot 395, 476-477.  S.J. ZIEGLER en G. BOSSHARD, 
“Role of ngo’s”, supra noot 466, 295; S. FISCHER et al., “Two Swiss RTD organizations”, supra noot 453, 811.  
473

 DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 14.  



 

112 

de grens van het verlenen van hulp bij zelfdoding vanuit eigenbelang, dat strafbaar wordt gesteld 

door art. 115 CP.  

2.3 Aangifte en controle 

331. Naar aanleiding van elk overlijden bestaat de plicht tot aangifte aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Bij deze aangifte moet een overlijdensverklaring van een arts overlegd worden.474 

332. Een overlijden waaraan hulp bij zelfdoding ten grondslag ligt, wordt beschouwd als een niet-

natuurlijk, zogenaamd ‘buitengewoon’ overlijden, en moet daarom worden gerapporteerd, waarna 

een onderzoek volgt door de strafrechtelijke autoriteiten (openbaar ministerie), meestal in 

samenwerking met een forensisch geneesheer.475 Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt geregeld 

door kantonnale gezondheidsreglementen.476 Zo worden door ‘right to die’-organisaties begeleide 

zelfdodingen in Zürich bijvoorbeeld door de organisatie gerapporteerd aan de politie, die vervolgens 

samen met personeel van het Institüt für Rechtsmedizin (IRM) van de universiteit van Zürich een 

onderzoek start.477 In het kanton van Genève zorgt het openbaar ministerie voor een document 

getiteld ‘nihil obstat’, indien zij meent dat er geen verder gerechtelijke stappen moeten worden 

genomen. Dit document maakt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een certificaat kan 

afleveren dat mag overgegaan worden tot begraving of crematie.478  

333. Wanneer kennis wordt gegeven van een begeleide zelfdoding, start men dus – zoals in alle 

gevallen van niet-natuurlijke dood – in de eerste plaats een politieonderzoek. Doorverwijzing naar 

het openbaar ministerie en vervolging zal in principe slechts plaatsvinden als er twijfel rijst omtrent 

de afwezigheid van eigenbelang, de  bekwaamheid van de betrokkene om een autonome keuze te 

maken, de vrijwilligheid van de beslissing of de daadwerkelijke finale uitvoering door de zelfdoder.479 

Dit komt slechts zelden voor, en veroordelingen zijn dan ook uiterst zeldzaam.480 Politie en openbaar 
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ministerie spelen bijgevolg een erg belangrijke rol op regulerend vlak wat hulp bij zelfdoding 

betreft.481  

334. Als er een ‘right to die’-organisatie aan te pas kwam, is het in principe deze organisatie die de 

politie zal contacteren, de nodige administratieve verplichtingen zal vervullen en de eigenlijke focus 

zal uitmaken van het politioneel onderzoek. De arts die het voorschrift afleverde zal in veel mindere 

mate aan onderzoek worden onderworpen. ‘Right to die’-organisaties zijn zich daarvan bewust, en 

men documenteert dan ook zoveel mogelijk de verschillende stappen die men heeft gevolgd bij de 

begeleiding van de zelfdoding.482  

335. In deze context dient kort te worden gewezen op een overeenkomst die op 7 juli 2009 tot stand 

kwam tussen het openbaar ministerie van Zürich en de organisatie Exit Deutsche Schweiz m.b.t. 

georganiseerde hulp bij zelfdoding. Deze overeenkomst strekt ertoe zoveel mogelijk misbruik te 

verhinderen, door o.m. de wijze van uitvoering van de hulp te regelen, en de organisatie ertoe te 

verbinden om de omstandigheden waarin hulp bij zelfdoding werd geboden, zoveel mogelijk te 

documenteren. Ook op het vlak van de werking en de financiële middelen van de organisatie wordt 

meer transparantie beoogd. Hoofddoel van deze overeenkomst is het faciliteren van de uitvoering 

van de taken van de strafrechtelijke autoriteiten. De eventuele strafrechtelijke procedures zelf 

blijven onveranderd.483 

336. Het dient te worden opgemerkt dat in Zwitserland dus, in tegenstelling tot België en Nederland, 

geen centrale instantie bestaat waar de gevallen van hulp bij zelfdoding verplicht moeten worden 

gemeld, en waar die door een speciaal daartoe opgerichte commissie worden gecontroleerd.484  

3. Federale wetgevende initiatieven  

337. Het korte artikel 115 van het Zwitserse strafwetboek laat, zoals gezien, heel wat (vage) ruimte. 

Deze ruimte heeft de Zwitserse Conseil Fédéral er reeds verscheidene malen toe gebracht om het 

Département Fédéral de Justice et Police (DFJP), in samenwerking met het Département Fédéral de 

l’Intérieur (DFI), ertoe aan te zetten de noodzaak om op federaal niveau wetgevend op te treden, te 

analyseren.485 Wetgevende initiatieven die hieruit al herhaaldelijk zijn voortgekomen zijn er 

voornamelijk op gericht de rol en verantwoordelijkheid van de arts te verduidelijken, de 

betrokkenheid van de ‘right to die’-organisaties expliciet te regelen en het zelfmoordtoerisme aan 
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banden te leggen.486 Het merendeel van deze initiatieven werd echter geklasseerd of afgewezen, of 

blijven uiterst lang hangen in de debatsfase.  

338. In 2006 nog werd het niet opportuun geacht om art. 115 van het Zwitserse strafwetboek aan te 

passen, en werd afgezien van federale regelgeving die ertoe zou strekken ‘right to die’-organisaties 

aan toelatingsvoorwaarden te onderwerpen en onder staatstoezicht te plaatsen, alsook  van 

regelgeving m.b.t. het fenomeen van ‘zelfmoordtoerisme’.487  

339. De ASSM heeft in een brief van 7 juni 2006 haar teleurstelling hierover uitgesproken. Zij blijft 

van mening dat het zelfmoordtoerisme dreigt uit te breiden als de Confederatie blijft verzaken aan 

haar toezichtsplicht.488 Volgens de ASSM volstaat de huidige wettelijke regeling niet om de 

misbruiken, zoals die zich vandaag voordoen (zie supra nr. 326 e.v.), adequaat aan te pakken. 

Daarom zouden volgens de ASSM wettelijke minimumvereisten moeten worden opgesteld, die 

waarborgen dat de evaluatie van een zelfdodingsverzoek met de grootste zorgvuldigheid, 

bekwaamheid en de nodige tijd gebeurt. Ook de centrale rol van de begeleider maakt dat deze aan 

bepaalde opleidings- en persoonlijkheidsvoorwaarden moet voldoen, alsook aan toezicht moet 

worden onderworpen. Ten slotte is volledige transparantie in het beheer, de statistieken en de 

middelen van de ‘right to die’-organisaties aan te bevelen.489  

340. De CNE van haar kant spreekt zich uit tegen een aanpassing van art. 115 CP zelf, maar acht het 

eveneens noodzakelijk om de activiteiten van ‘right to die’-organisaties te reglementeren. Ook de 

CNE meent dat deze organisaties aan een publiek toezicht moeten worden onderworpen, en dat bij 

elke hulp bij zelfdoding bepaalde zorgvuldigheidscriteria dienen te worden gerespecteerd.490  

341. Momenteel ligt in Zwitserland een voorontwerp van een wet voor, waarbij opnieuw wordt 

overwogen om art. 115 CP aan te passen. Enerzijds buigt men zich over de mogelijkheid om expliciet 

zorgvuldigheidsvereisten op te leggen aan de ‘right to die’-organisaties (optie 1), anderzijds wordt de 

                                                           
486

 Voor een kort overzicht van initiatieven in dit verband, zie: DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 4 
e.v. Zie ook: www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe.html.  
487

 DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 4. Zie ook: DFJP, Communiqués: Assistance au décès: 
appliquer et faire respecter résolument le droit en vigueur. Le Conseil fédéral prend acte du rapport sur 
l’assistance au décès, 31 mei 2006, 
www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2006/ref_2006-05-311.html.  
488

 DFJP, Rapport explicatif 2009, supra noot 392, 7; ASSM, Entscheid des Bundesrates zur Zulassung und 
Beaugsichtigung von Sterbehilfeorganisationen, 7 juni 2006, 1 (hierna: ASSM, Sterbehilfeorganisationen). Deze 
documentatie van de ASSM is raadpleegbaar op: www.samw.ch.  
489

 ASSM, Sterbehilfeorganisationen, supra noot 488, 2.  
490

 CNE, Communiqué de presse: Recommandations sur l’assistance au suicide, 11 juli 2005, 
www.bag.admin.ch/nek-cne/04230/index.html?lang=fr. Zie ook: CNE, Critères de diligence concernant 
l’assistance au suicide, Prise de position n° 13/2006, oktober 2006, www.bag.admin.ch/nek-
cne/04229/04232/index.html?lang=fr (hierna: Prise de position n° 13/2006) en CNE, Prise de position n° 
9/2005, supra noot 392.   

http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/sterbehilfe.html
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2006/ref_2006-05-311.html
http://www.samw.ch/
http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04230/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/index.html?lang=fr


 

115 

mogelijkheid van een absoluut verbod op hulp bij zelfdoding door een dergelijke organisatie in 

beraad genomen (optie 2).491 De Conseil Fédéral zelf is meer gewonnen voor de eerste optie van het 

voorstel, waarvan ze de voordelen veel groter acht.492 

3.1 Zorgvuldigheidsvereisten 

342. De eerste optie van het voorliggende wetsvoorstel vertrekt van een principieel verbod op de 

verlening van hulp bij zelfdoding in het kader van een ‘right to die’-organisatie, waarop echter een 

belangrijke uitzondering wordt voorzien indien de medewerkers van een dergelijke organisatie bij 

het verlenen van deze hulp enkele zorgvuldigheidsvereisten naleven. Het voorontwerp bevat ook 

enkele bepalingen die van belang zijn voor de verantwoordelijke van een dergelijke ‘right to die’-

organisatie.  

Vereisten in acht te nemen door de concrete begeleider 

343. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek. 

Deze voorwaarde houdt in dat men goed nadenkt over zijn verzoek, dat externe druk wordt 

uitgesloten en dat het verzoek herhaaldelijk wordt geuit. Ook impliceert deze vereiste dat de 

verzoeker volledig wordt geïnformeerd en wordt gewezen op (het irreversibel karakter van) de 

gevolgen van zijn beslissing.493 

344. Ten tweede wordt vereist dat een arts, onafhankelijk van de organisatie, attesteert dat de 

kandidaat-zelfdoder over het vereiste vermogen des onderscheids beschikt. Op die manier verwerft 

men meer zekerheid dat het verzoek autonoom werd genomen en dus rechtsgeldig is. Hoe recenter 

het attest, hoe meer wordt vermeden dat de strafrechtelijke autoriteiten zouden oordelen dat de 

verzoeker in kwestie op het moment van zijn overlijden niet langer over het vereiste 

oordeelsvermogen beschikte.494 

345. Een derde voorwaarde bepaalt dat een tweede arts, eveneens onafhankelijk van de organisatie, 

attesteert dat de kandidaat-zelfdoder lijdt aan een ongeneeslijke ziekte met dodelijke afloop op 

korte termijn (‘issue fatale imminente’). Hiermee wordt georganiseerde hulp bij zelfdoding slechts 

opengesteld voor personen die getroffen worden door een ziekte waarvan genezing vanuit medisch 

oogpunt uitgesloten is en fataal naar de dood leidt. Hulp bij zelfdoding kan niet worden verleend aan 
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personen die weliswaar duurzaam en ondraaglijk fysiek lijden zonder verbeteringsvooruitzichten, 

maar van wie de prognose niet fataal is binnen enkele dagen, weken of maanden. De Conseil Fédéral 

meent dat dan immers andere oplossingen openstaan, waaronder palliatieve zorgen, die de 

betrokkene toelaten verder te leven. Georganiseerde hulp bij zelfdoding voor personen van wie het 

lijden van psychische aard is, wordt uitgesloten, zij het dan niet expliciet.495  

346. Ten vierde dienen behandelingsalternatieven te worden besproken met de kandidaat-zelfdoder. 

Indien hij dit wenst, dienen deze alternatieven te worden aangewend. De Conseil Fédéral acht het 

aangewezen dat een specialist ter zake deze informatie verschaft en desgewenst deze alternatieve 

hulp biedt.496 

347. Als vijfde voorwaarde geldt dat het gebruikte middel wordt onderworpen aan een medisch 

voorschrift. Deze middelen moeten garanderen dat de verzoeker overlijdt zonder te lijden. Deze 

verplichting veronderstelt tevens een handelen in overeenstemming met professionele en 

deontologische verplichtingen. De arts moet niet alleen een diagnose stellen en de nodige uitleg 

verschaffen, maar ook enkel een arts kan het oordeelsvermogen onderzoeken, het medisch dossier 

bestuderen en nagaan of daadwerkelijk alle mogelijke behandelingen in overweging werden 

genomen of zonder resultaat bleken. Het vereiste van een medisch voorschrift biedt dus een zekere 

garantie dat het letale middel enkel zal worden voorgeschreven indien alle daartoe noodzakelijke 

voorwaarden zijn vervuld. Men spreekt zich bovendien expliciet uit tegen het gebruik van helium.497 

348. Het zesde criterium stelt nog eens uitdrukkelijk dat de begeleider geen winst mag nastreven. De 

georganiseerde hulp bij zelfdoding moet met andere woorden in de eerste plaats een dienst blijven 

die vanuit nobele en onbaatzuchtige motieven aan een bepaald persoon wordt verleend. Het mag 

hoe dan ook geen routineuze handeling worden, noch een handeling ten commerciële titel. Er mag 

met andere woorden geen andere tegenprestatie worden verlangd dan de terugbetaling van de 

kosten.498  

349. Als laatste voorwaarde stelt men voorop dat de begeleider en de organisatie een volledig 

verslag dienen op te stellen betreffende de hulp bij zelfdoding. Dit verslag moet garanderen dat de 

strafrechtelijke vervolgingsinstanties over alle noodzakelijke en rechtvaardigende stukken beschikken 

in het kader van hun onderzoek. Zowel de concrete begeleider als de organisatie dragen de 

verantwoordelijkheid voor deze documentatie en de volledigheid ervan, wat een wederzijdse 
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controle impliceert. Meerbepaald wordt verlangd dat men alle voornoemde voorwaarden attesteert. 

Ook over de financieringswijze moeten de nodige inlichtingen worden verschaft, om op die manier 

na te gaan of de hulp niet vanuit eigenbelang werd verleend. Niet enkel geldsommen en giften 

worden geviseerd, maar elke in geld waardeerbare prestatie.499 

350. Indien de concrete begeleider (één van) deze criteria niet respecteert, riskeert hij dezelfde straf 

als personen die (al dan niet in het kader van een dergelijke organisatie) vanuit eigenbelang hulp bij 

zelfdoding aanbieden of een persoon aanzetten tot zelfdoding, m.n. maximaal vijf jaar 

gevangenisstraf of een geldboete.  

Vereisten in acht te nemen door de verantwoordelijke van de ‘right to die’-organisatie 

351. De verantwoordelijke van de ‘right to die’-organisatie riskeert eenzelfde straf in twee gevallen, 

met name wanneer de concrete begeleider met het akkoord van deze verantwoordelijke hulp 

verleent bij een zelfdoding, hoewel niet alle zojuist opgesomde voorwaarden vervuld zijn of wanneer 

de organisatie een aanmerkelijke geldelijke prestatie ontvangt van de zelfdoder of diens 

naverwanten, met uitzondering van het lidgeld en giften die ten minste een jaar voor het overlijden 

gestort of toegekend werden. 

352. Zowel een formeel als feitelijk orgaan moeten onder deze ‘verantwoordelijke’ worden verstaan, 

dus zowel directieleden als personen die feitelijk beslissingen nemen die strikt genomen aan organen 

of directieleden toekomen, en op die manier een bepalende invloed uitoefenen op de structuur van 

de organisatie, haar doelstellingen of haar concrete plannen.500  

353. Verhinderen dat georganiseerde hulp bij zelfdoding wordt gecommercialiseerd, is één van de 

hoofddoelstellingen van dit voorontwerp. Net als de begeleiders, mogen dus ook de 

verantwoordelijken van de organisatie geen voordeel hebben bij hulp die concreet wordt 

aangeboden bij iemands zelfdoding.501  

354. Men voorziet een mildere straf, met name een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een 

geldboete, voor de verantwoordelijke van een ‘right to die’-organisatie die opzettelijk aan zijn 

zorgvuldigheidsvereisten tekortschiet in de keuze van, de instructies aan of de controle op de 

begeleider, en deze begeleider, buiten medeweten van diens verantwoordelijke, hulp verleent bij de 

zelfdoding van een persoon hoewel niet alle eerder vermelde voorwaarden waren vervuld. Door 

deze vereiste in te voeren wil men bekomen dat de verantwoordelijke  zich er op ernstige wijze van 
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verzekert dat de begeleider in kwestie bekwaam is voor deze taak, door zijn opleiding, zijn 

professionele bekwaamheid en zijn karakter (cura in eligendo). Daarnaast moet hij hem de 

noodzakelijke instructies geven met het oog op de goede uitvoering van de aan hem toevertrouwde 

taak (cura in instruendo) en dient hij zijn plicht tot toezicht en controle uit te oefenen (cura in 

custodiendo).502  

355. Als hij in dit laatste geval onzorgvuldig heeft gehandeld, riskeert hij één jaar gevangenisstraf of 

een geldboete.  

356. Opgemerkt dient te worden dat ook het oorspronkelijke artikel behouden blijft in de eerste 

alinea van het gewijzigde artikel 115 van het Zwitserse strafwetboek. Eenieder die een persoon 

aanzet tot zelfdoding of deze hierbij hulp verleent, blijft strafbaar wanneer deze zelfdoding ook 

effectief tot stand is gekomen of werd gepoogd.   

3.2 Verbod op hulp bij zelfdoding door ‘right to die’-organisaties 

357. Men beraadt zich eveneens over een verbod op hulp bij zelfdoding door ‘right to die’-

organisaties. Hiertoe behoeft het bestaande art. 115 van het Zwitserse strafwetboek slechts een 

kleine aanpassing. In het voorontwerp wordt bepaald dat dit artikel dan zou inhouden dat eenieder 

die, vanuit eigenbelang of handelend in het kader van een ‘right to die’-organisatie, een persoon 

aanzet tot zelfdoding of hem hulp verleent met het oog op zelfdoding, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete als de zelfdoding tot stand is gekomen of 

werd gepoogd.   

358. Opgemerkt dient te worden dat de organisaties zelf niet worden verboden, evenmin als de 

mogelijkheid om zich bij een dergelijke organisatie aan te sluiten, maar zij wordt wel haar 

voornaamste bestaansreden ontnomen: het verlenen van hulp bij zelfdoding. Ook deze optie 

behoudt het oorspronkelijke artikel 115 van het Zwitserse strafwetboek.503  

3.3 Kritiek ASSM en CNE  

ASSM 

359. Op 12 januari 2010 heeft de ASSM stelling ingenomen wat dit voorontwerp betreft. Hierbij 

wordt gesteld dat de ASSM de inspanningen van de Confederatie om georganiseerde hulp bij 

zelfdoding te regelen in principe toejuicht.  Toch komt zij tot de slotsom dat geen van beide opties in 

dit voorontwerp de bestaande problemen oplost.  
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360. De ASSM vreest dat de nieuwe reglementering, zoals ze wordt voorgesteld, ertoe zal leiden dat 

hulp bij zelfdoding zal worden geïnstitutionaliseerd als een medische activiteit. De eerste optie legt 

namelijk expliciet drie cruciale taken in handen van artsen, m.n. de verificatie van het vermogen des 

onderscheids, de vaststelling van een ongeneeslijke, terminale ziekte en het voorschrijven van NaP. 

Daarenboven zal bij optie 1 de beperking tot ongeneeslijke, terminaal zieke patiënten, personen die 

niet aan die vereiste voldoen ertoe kunnen brengen hun toevlucht te zoeken bij artsen om alsnog 

hulp bij zelfdoding te verkrijgen. In geval van optie 2 zal dit logischerwijze in nog meer situaties het 

geval zijn. De druk die ten gevolge hiervan op artsen zal worden uitgeoefend zal bijgevolg enkel maar 

vergroten. Dit zijn zaken die de ASSM niet graag ziet gebeuren. Zoals eerder werd uiteengezet, 

tolereert de ASSM hulp bij zelfdoding als een persoonlijke, morele beslissing van de arts in bijzondere 

gevallen en binnen bepaalde grenzen, maar niettemin heeft de ASSM al meermaals gesteld dat hulp 

bij zelfdoding een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, die niet kan worden gedelegeerd aan de 

medische beroepsgroep.504 

361. Daarnaast stelt de ASSM vast dat meer en meer patiënten de laatste fase van hun leven in een 

gemedicaliseerde omgeving doorbrengen. Door de georganiseerde hulp bij zelfdoding te beperken 

tot patiënten met een ‘ongeneeslijke ziekte met dodelijke afloop op korte termijn’ (optie 1), zullen 

ook medische instellingen een toenemende druk ervaren om ‘right to die’-organisaties binnen de 

eigen muren in te schakelen, hoewel hulp bij zelfdoding op gespannen voet staat met de primaire rol 

van deze instellingen. Als het merendeel van deze instellingen hen echter deze toegang blijft 

ontzeggen, zal dit volgens de ASSM leiden tot een feitelijk verbod op georganiseerde hulp bij 

zelfdoding, wat de Conseil Fédéral in beginsel niet lijkt aan te moedigen.505  

362. De beperking van de reglementering tot terminaal zieke patiënten (optie 1) is volgens de ASSM 

dus in meerdere opzichten inadequaat. In haar eigen medisch-ethische richtlijnen heeft zij dit 

criterium weliswaar ook gebruikt, maar enkel met als doel artsen te helpen die in uitzonderlijke 

gevallen worden geconfronteerd met een verzoek van stervende patiënten om hulp bij zelfdoding. 

Het is volgens de ASSM geen algemeen criterium dat aangepast is aan de reglementering van 

georganiseerde hulp bij zelfdoding. Naast het feit dat een juiste prognose nog steeds moeilijk te 
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maken is, meent de ASSM dat een dergelijke beperking tegengesteld is aan de mening en 

verwachtingen van een groot deel van de bevolking.506 

363. Als laatste punt van kritiek stelt de ASSM dat de voorgestelde regelgeving gemakkelijk kan 

worden omzeild, en hoe dan ook de bestaande problemen niet oplost. Door enkel organisaties aan 

deze criteria te onderwerpen, kunnen kandidaat-zelfdoders die niet aan de gestelde voorwaarden 

voldoen zich immers nog steeds richten tot andere personen, al dan niet artsen, die op zich niet aan 

de voorgestelde regelgeving worden onderworpen.507 

364. In de ogen van de ASSM blijft, in plaats van een aanpassing van het strafwetboek, een wetgeving 

aangewezen die toezicht invoert op de ‘right to die’-organisaties. Deze specifieke wetgeving zou het 

enerzijds mogelijk maken de organisaties te onderwerpen aan toelatingsvoorwaarden, en anderzijds 

te controleren of vooropgestelde criteria werden gerespecteerd. Een dergelijke wet zou dan tevens 

zorgvuldigheidsvereisten moeten vooropstellen voor zowel de begeleiders als voor de artsen die 

samenwerken met deze ‘right to die’-organisaties, alsook zou transparantie in het beheer en de 

statistieken moeten worden nagestreefd. De ASSM blijft daarnaast ook het belang benadrukken van 

een verdere uitbouw van zelfmoordpreventie en palliatieve zorgen.508 

CNE 

365. Ook de CNE heeft op 25 februari 2010 haar mening geuit betreffende het voornemen om art. 

115 CP aan te passen. Zij wenst principieel haar waardering te uiten over de intentie om de actoren 

van georganiseerde hulp bij zelfdoding zorgvuldigheidscriteria op te leggen, en is dan ook verheugd 

vast te stellen dat de zorgvuldigheidscriteria die in de eerste optie werden opgenomen, in grote mate 

overeenstemmen met de voorstellen die zij eerder heeft vooropgesteld.509 Kern van deze inspanning 

moet er volgens de CNE in bestaan te verzekeren dat hulp bij zelfdoding ook in haar georganiseerde 

vorm niet wordt ingegeven vanuit eigenbelang. Daarnaast moet de regeling tot doel hebben de 

weloverwogenheid, vrijheid en duurzaamheid van het verzoek, en transparantie in hoofde van de 

‘right to die’-organisaties te waarborgen. Daarin schieten beide opties ook volgens de CNE echter 

tekort. De CNE verklaart zich voorstander van het uitgangspunt van de eerste optie, waarbij de 
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zorgvuldigheidscriteria echter toch moeten worden aangepast, en vanuit rechtsethische 

overwegingen in een regeling buiten het strafwetboek moeten worden opgezet.510 

366. Wat de zorgvuldigheidscriteria betreft die voortvloeien uit de eerste optie, treedt de CNE de 

ASSM bij, en meent ook zij dat een expliciete en vergrote betrokkenheid van artsen en de hieruit 

voortvloeiende medicalisering van hulp bij zelfdoding niet gewenst, noch noodzakelijk is. Zo acht de 

CNE het mogelijk dat een en dezelfde arts zowel het vermogen des onderscheids als de terminale 

ziekte verifieert. Een tweede mening, onafhankelijk van de eerste en onafhankelijk van de ‘right to 

die’-organisatie, zoals de CNE in haar eigen zorgvuldigheidscriteria vooropstelt, moet geenszins 

noodzakelijk door een arts worden gegeven.511  

367. De CNE volgt de ASSM ook in haar kritiek op de te grote beperking van hulp bij zelfdoding aan 

personen die lijden aan een (fysieke) ‘ongeneeslijke ziekte met dodelijke afloop op korte termijn’. De 

CNE meent dat chronisch zieken van wie het verzoek om hulp bij zelfdoding rust op een ernstige, uit 

ziekte voortvloeiend en ongeneeslijk lijden, niet zomaar en algemeen mogen worden uitgesloten. 

Hetzelfde geldt voor psychisch zieke personen: zij moeten in beginsel enkel worden uitgesloten 

wanneer hun verzoek een uitdrukking of symptoom is van hun psychische ziekte. Als dit laatste niet 

het geval is, moeten uitzonderingen mogelijk zijn. Ook de CNE is zich ervan bewust dat hoe meer 

georganiseerde hulp bij zelfdoding aan beperkingen wordt onderworpen, hoe meer artsen 

geconfronteerd zullen worden met de stervenswens van zieke patiënten.512   

368. Dit laatste zal zeker het ook het geval zijn bij een totaalverbod op georganiseerde hulp bij 

zelfdoding. Toch erkent de CNE ook de voordelen van een dergelijk verbod. Het voorkomt immers in 

hoofdzaak dat willekeurige toelatingsvereisten worden vastgelegd. De CNE meent echter dat in geval 

van optie 2 de huidige praxis teveel wordt verdrongen naar een ongeregeld kader, en hulp bij 

zelfdoding meer en meer verborgen zal plaatsvinden.513  

4. Besluit 

369. Het mag duidelijk zijn dat Zwitserland in vergelijking met andere landen een wat ongewone 

positie inneemt op vlak van hulp bij zelfdoding. Deze handeling wordt er immers wettelijk 

toegestaan, zolang zij maar niet wordt gesteld vanuit eigenbelang, en is er zelfs uitvoerbaar door 
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niet-artsen. Vanuit de artsenorganisaties zelf heerst bovendien zelfs veel tegenkanting om hulp bij 

zelfdoding te medicaliseren, en er als dusdanig een handeling van te maken die enkel is 

voorbehouden voor artsen. Waar de betrokkenheid van een arts in België en Nederland juist een 

expliciete vereiste uitmaakt om – onder bepaalde voorwaarden – hulp bij zelfdoding te verlenen, en 

er dus wordt beschouwd als noodzakelijke waarborg, lijkt dit in Zwitserland geheel anders te liggen. 

Daar wordt de rol van de arts, voor zover die al enige rol zou op zich zou nemen, eerder zo beperkt 

mogelijk ingevuld.  

370. Ergens lijkt men er in Zwitserland van uit te gaan dat de betrokkenheid van artsen op vlak van 

hulp bij zelfdoding in afdoende mate wordt geregeld door bestaande wetgeving die het verstrekken 

van bepaalde geneesmiddelen in goede banen leidt, rechtspraak, zelfregulering vanuit de 

beroepsgroep en richtlijnen die uitgaan van hospitalen en raadgevende comités. Men heeft kunnen 

opmerken dat deze kanalen inderdaad deels voorwaarden creëren die in zekere mate gelijkenissen 

vertonen met wat in België en Nederland in wetgeving werd opgenomen, met een sterke nadruk op 

het oordeelsvermogen en het bewuste, vrijwillige en weloverwogen verzoek.  

371. Toch blijkt een dergelijke houding niet zonder nadelige gevolgen. Zwitserland krijgt, juist 

omwille van haar liberale benadering van deze handeling, te kampen met fenomenen die in 

toenemende mate als problematisch worden ervaren. Vooral het ontstaan van ‘right to die’-

organisaties die uitdrukkelijk hulp bij zelfdoding aanbieden, doet meer en meer de noodzaak aan 

afdoende regelgeving aanvoelen. Het gebrek aan controle op deze organisaties brengt immers met 

zich mee dat meer en meer buitenlanders afreizen naar Zwitserland, om er beroep te kunnen doen 

op de daar aangeboden hulp. Ook lijkt in Zwitserland, zolang eigenbelang niet voorop staat en er een 

reëel verzoek voorhanden is, een ziekte of aandoening als dusdanig geen criterium uit te maken om – 

in principe ook als arts – in te (mogen) gaan op een verzoek om hulp bij zelfdoding, waardoor de weg 

lijkt open te staan voor hulp bij zelfdoding aan personen die ‘levensmoe’ zijn. Bovendien stelt men 

vast dat ‘right to die’-organisaties meer en meer middelen aanwenden die niet door artsen moeten 

worden voorgeschreven, waardoor ook die medische controle wegvalt. Het ontbreken van geëigende 

instanties ten slotte, zoals die in België en Nederland bestaan in de vorm van de Federale Controle-

en Evaluatiecommissie en de regionale toetsingscommissies, geeft blijk van een algemeen gebrek 

aan transparantie en maatschappelijke controle. Het openbaar ministerie dient zich te buigen over 

elk als niet-natuurlijk overlijden aangegeven geval, en kan hierbij slechts terugvallen op uiterst 

beperkte regelgeving, waardoor deze instantie – die niet zelden grotere prioriteiten heeft – ook in 

Zwitserland uiterst zelden tot vervolging toekomt.  

372. De noodzaak aan controle en duidelijke regelgeving lijkt mij in Zwitserland duidelijk, zeker indien 

men in overweging neemt dat ook niet-artsen en zelfs organisaties, die momenteel zelfs niet eens 
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gebonden zijn door heldere, specifieke regelgeving en deontologische richtlijnen zoals artsen dat in 

beginsel wel zijn, hulp bij zelfdoding kunnen verlenen. Mijns inziens is de Zwitserse overheid zich 

echter bewust van deze uitdaging, en getuigen recente wetgevende initiatieven van het inzicht dat 

controle en regelgeving zich opdringt. 
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Hoofdstuk 6. Slotbedenkingen 

Uit wat voorafging, kan worden geconcludeerd dat door een maatschappij op verschillende wijzen 

kan worden aangekeken tegen medische beslissingen omtrent het levenseinde en medische hulp bij 

zelfdoding in het bijzonder. Meer en meer ziet men in dat een staat weliswaar in beginsel een hoge 

waarde als het (recht op) leven dient te beschermen, maar groeit echter tevens het bewustzijn dat 

deze beschermingsplicht zijn grenzen kent wanneer het sterven nadert en het leven enkel nog lijden 

en pijn inhoudt. 

Mijns inziens komt het er als staat op aan om personen die daar om verzoeken toe te laten waardig 

te sterven, maar tevens oog te hebben voor, en te anticiperen op specifieke problemen die zich 

hierbij kunnen stellen. Omwille van het ingrijpend karakter van een handeling als medische hulp bij 

zelfdoding, zie ik daartoe dan ook geen andere mogelijkheid dan door het uitwerken van heldere 

regelgeving die zowel arts en patiënt de nodige rechtszekerheid biedt. Om te vermijden dat men uit 

het oog verliest dat men een persoon in beginsel toestaat uit het leven te stappen, lijken 

transparantie in en controle op deze handeling cruciaal, en ook in het belang van de verzoeker te 

zijn. Een zeker vertrouwen in de medische beroepsgroep is hierbij echter wel op zijn plaats, en het is 

dan ook mijn overtuiging dat het strafrecht als dusdanig op een redelijke afstand moet worden 

gehouden. Een te grote dreiging van het strafrecht kan immers leiden tot defensieve geneeskunde, 

waar de opening die heden wordt gecreëerd omtrent het levenseinde, en die mensen in staat stelt 

om waardig te sterven, opnieuw wordt gesloten. Men dient op zoek te gaan naar de juiste balans, en 

die balans lijkt in landen als België en Nederland in grote mate gevonden te zijn.  

Tot nog toe gingen medische beslissingen omtrent het levenseinde in essentie gepaard met een 

context van pijn en lijden waaraan een zekere aandoening of ziekte ten grondslag ligt. Toch is dit 

volgens sommigen niet langer zo vanzelfsprekend. Zo streven bepaalde personen er vandaag naar 

om een dergelijke beslissing ook te kunnen nemen wanneer men, los van enige aandoening of ziekte, 

‘klaar is met leven’, ‘levensmoe’ is, of juist een situatie van lijden en pijn voldoende op voorhand 

wenst te voorkomen. Het is duidelijk dat hierbij erg veel belang en waarde wordt gehecht aan het 

zelfbeschikkingsrecht. In de toekomst zal blijken of dit ook zijn repercussies zal hebben op medische 

beslissingen omtrent het levenseinde, en of autonomie een zo verregaande rol zal beginnen opeisen. 

Mijns inziens lijkt dit echter geen al te goede evolutie. Naast mijn persoonlijke overtuiging dat men 

niet al te lichtzinnig over het leven – en het sterven – mag gaan, komt daarbij de vrees voor een 

groot aantal onnodige en impulsieve zelfdodingen waarbij het de taak is van de maatschappij om 

deze juist te voorkomen.  
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De rol die de arts in landen als België en Nederland wordt toebedeeld bij een handeling als hulp bij 

zelfdoding is trouwens niet overal even vrij van kritiek. Zeker indien in de ogen van sommigen, zoals 

zojuist werd aangehaald, medische aanwijzingen niet langer doorslaggevend zijn bij het 

levensbeëindigend handelen, stelt zich de vraag naar de noodzaak van de betrokkenheid van een 

arts. Sommigen wensen dan ook zelf zoveel mogelijk controle te hebben over het eigen levenseinde, 

of men ziet er geen probleem in deze controle (ook) toe te vertrouwen aan niet-artsen. Volgens mij is 

de arts echter onmogelijk weg te denken uit de context van het levenseinde. Men mag immers het 

gevaar op complicaties, en de vereiste (medische) middelen die het mogelijk maken op een waardige 

wijze te sterven niet vergeten. Artsen vormen met hun medische expertise mijns inziens minstens op 

dat vlak een onmisbare schakel, zij het dan dat hen te allen tijde de vrijheid moet worden toegekend 

om zich hier al dan niet in te engageren.  

Waar de wetgever in de context van het levenseinde nu reeds moet opboksen tegen conflicterende 

verplichtingen, mag hiermee duidelijk zijn dat hem in de toekomst waarschijnlijk nog grotere 

uitdagingen te wachten staan. Zolang deze wetgever zich echter bewust blijft van zijn rol, heerst bij 

mij echter het vertrouwen dat hij ook aan deze uitdagingen het hoofd zal weten te bieden.  
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sich mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation das Leben nehmen wollen”, Bioethica Forum 
2007, nr. 54, 28-29.  

‘Right to die’-organisatie 

- Exit, ”Selbstbestimmung im Leben und im Sterben”, Exit 2009, 24 p., 
www.exit.ch/wDeutsch/2110054/documents/pdf/Broschuere_-
_Selbstbestimmung_im_Leben_und_im_Sterben_6._Auflage.pdf.  

 

Relevante websites 

- L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM): www.samw.ch  

- Burgerinitiatief Voltooid Leven: www.uitvrijewil.nu  

- Confédération Suisse: www.admin.ch  

- Dignitas: www.dignitas.ch  

- End-0f-Life-Care: www.endoflifecare.be  

- Exit ADMD Suisse Romande (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité): www.exit-
geneve.ch  

- Exit Deutsche Schweiz: www.exit.ch  

- Exit International: www.exitinternational.net  

- Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie: 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512662&_dad=portal&_schema=POR
TAL  

- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: www.palliatief.be  

- Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH): www.fmh.ch  

- Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG): 
http://knmg.artsennet.nl  

- LevensEinde InformatieForum (LEIF): www.leif.be  

- Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE): www.nvve.nl  

- Orde der Geneesheren België: www.ordomedic.be/nl/home  

- Recht op Waardig Sterven: www.rws.be   

- Regionale Toetsingscommissies Euthanasie: www.euthanasiecommissie.nl  
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