Wees blij met elke daling van het aantal euthanasiegevallen
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Heeft de vervolging van een arts voor een onzorgvuldige euthanasie bijgedragen aan de daling van het aantal
euthanasiegevallen? Dat moet nog blijken, maar laten we intussen blij zijn met die daling.
In vijf euthanasiegevallen is besloten strafrechtelijk onderzoek te doen, omdat de Regionale
Toetsingscommissie Euthanasie tot de conclusie is gekomen dat de toepassing van euthanasie onzorgvuldig
was. Twee gevallen zijn geseponeerd, in twee andere loopt het onderzoek nog. In één geval heeft het college
van procureurs-generaal besloten tot vervolging over te gaan en dat heeft geleid tot de eerste veroordeling
vanwege een onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002. Het
betreft een verpleeghuisarts die in 2016 euthanasie toepaste bij een 74-jarige vrouw.
Een teken van verzet?
De reden voor de veroordeling is in de eerste plaats dat de euthanasieverklaring die de vrouw had ingevuld
toen ze nog wilsbekwaam was, onduidelijk was. In de tweede plaats was de uitvoering onzorgvuldig, doordat de
arts stiekem, dus zonder overleg met de patiënte, een slaapmiddel in haar koﬃe had gedaan. De reden was dat
de patiënte onrustig was en het middel voor de beëindiging van haar leven daarom niet kon worden
geïnjecteerd. Was deze onrust een teken van verzet van de vrouw tegen euthanasie? Dat is bij gevorderde
dementie noch met zekerheid vast te stellen, noch met zekerheid uit te sluiten.
Bijzondere bezwaren
Afgezien van de essentiële bezwaren tegen euthanasie in het algemeen, zijn er in geval van gevorderde
dementie enkele bijzondere bezwaren. In de eerste plaats is het maar de vraag of een euthanasieverklaring, in
het verleden opgesteld, wel de wil van het moment weergeeft. Volgens de Euthanasiewet vervangt een
schriftelijke euthanasieverklaring het mondelinge verzoek om levensbeëindiging. De wet bepaalt echter niets
over de geldigheidsduur. Dit betekent dat een euthanasieverklaring, hoeveel jaar geleden ook schriftelijk
vastgelegd, nog steeds geldig is. Maar hoe valt uit te sluiten dat de wil van betrokkenen in de loop van de tijd
niet veranderd is?
Een tweede bezwaar is dat de arts bij euthanasie bij een patiënt met een gevorderde dementie het leven
beëindigt van iemand die meestal vredig is en niet ongelukkig lijkt, dus geen tekenen vertoont van een
uitzichtloos en ondraaglijk lijden, een van de belangrijkste criteria bij de toetsing of euthanasie aanvaardbaar is.
Bovendien verzoekt de patiënt op dat moment ook niet om levensbeëindiging. Daarom zijn artsen in het
algemeen terughoudend met euthanasie bij mensen met een gevorderde dementie.
De griepgolf
Heeft deze eerste veroordeling in een geval van euthanasie sinds de invoering van de Euthanasiewet een
aantoonbaar afschrikwekkend eﬀect? Misschien wel. In de eerste negen maanden van dit jaar blijkt het aantal
meldingen van euthanasie onverwachts negen procent lager uit te vallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Eén
verklaring hiervoor is de griepgolf in de eerste drie maanden van dit jaar. Daardoor zijn veel ouderen met een
zwakke gezondheid aan griep overleden en zijn zij mogelijk niet toegekomen aan een verzoek om euthanasie.
Een andere verklaring wordt gezocht in het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie in vijf gevallen
van euthanasie heeft ingesteld. Dit zou een aantal artsen ervan weerhouden om euthanasieverzoeken in te
willigen.

Is deze daling een blijvend eﬀect? De voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, meent dat
het hier gaat om een incidentele daling, en verwacht dat het aantal meldingen van euthanasie volgend jaar
weer zal stijgen. De euthanasiestatistieken van de komende jaren zullen het leren.
Bijdrage aan algemeen welzijn
Moeten we als katholieken, gelet op onze visie op de essentiële waardigheid van het menselijk leven, nu blij zijn
met deze daling? Zou het aantal euthanasiegevallen niet eigenlijk nul moeten worden?
Afgezien van de vraag of dit – gelet op de huidige cultuur – mogelijk is: deze daling op zich is een goede zaak.
En wel op basis van een van de leidende principes van de sociale leer van de Kerk, het algemeen welzijn. Dit is
het alomvattend geheel van condities die in de samenleving nodig zijn opdat de leden ervan hun doel als mens
kunnen bereiken. Tot deze conditie behoort zonder meer dat de essentiële waardigheid van het menselijk leven
wordt erkend en desnoods kan worden afgedwongen. Eveneens dat wetten in het algemeen moeten worden
nageleefd, ook – onder bepaalde voorwaarden – wanneer het gaat om een onrechtvaardige wet. Artsen dienen
de Euthanasiewet in acht te nemen, die door haar restricties althans een relatieve bescherming van het
menselijk leven biedt.
En die daling van het aantal meldingen van euthanasie met negen procent: is dat ook een bijdrage aan het
algemeen welzijn? Wellicht een kleine, maar een bijdrage is het.
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