
  

 

 

Tilburg University

Het euthanasiedebat

Oei, T.I.

Published in:
MGV Maandblad Geestelijke Volksgezondheid

Publication date:
2011

Document Version
Peer reviewed version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Oei, T. I. (2011). Het euthanasiedebat. MGV Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 2011(november), 807-
808.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/98bc5500-740a-4fe5-92e2-c20cd4c44921


1 
 
 
Het euthanasiedebat 
 
In het augustusnummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie gaven wij (De Boer & Oei, 2011) een 
overzicht van de stand van zaken betreffende hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Ons artikel 
leidde tot verdere discussie in de nrc en het Tijdschrift voor Psychiatrie. Onze stelling dat in de 
psychiatrie sprake is van een cultuuromslag ten aanzien van de euthanasiepraktijk ontmoette kritiek. 
Het voorstel van Polak is echter een duidelijk bewijs dat het debat inzake euthanasie in de 
psychiatrie een nieuwe richting is ingeslagen. De basisstemming rond hulp bij zelfdoding lijkt te 
veranderen van ‘nee tenzij’ in ‘ja mits’. 
 Wij namen en nemen zelf een gematigd positief standpunt in, dat naar onze mening in brede 
kring steun vindt. Wij pleiten voor een vereenvoudiging van de wettelijk voorgeschreven 
consultatie van een onafhankelijke arts in het bemiddelingstraject bij een euthanasieaanvraag. En 
een ‘nee’ van de behandelend arts vereist ons inziens ten minste een deugdelijke argumentatie.  
 Polak gaat veel verder. Hij stelt voor om de consultatie van een onafhankelijke arts 
facultatief te maken of zelfs helemaal af te schaffen. Dit is opmerkelijk omdat Polak jarenlang lid is 
geweest van de commissie die de Richtlijn inzake hulp bij zelfdoding in de psychiatrie (NVvP, 
1998) heeft opgesteld. In die richtlijn wordt immers een zwaar en lang consultatietraject bepleit. 
 Polaks idee komt voort uit grote betrokkenheid. Hij geeft aan dat wanhopige moeders van 
schizofrene patiënten die zich na afwijzing van hun verzoek om hulp bij zelfdoding op gruwelijke 
wijze hadden gesuïcideerd (Croonen & De Vries, 2010), hem hebben gemotiveerd. Zijn voorstel 
heeft ook objectieve waarde omdat het te eniger tijd de aanzet kan zijn tot een nieuw wetsvoorstel. 
 Wij menen echter dat de tijd daar niet rijp voor is, en dat eerst een bredere consensus bereikt 
moet worden moet in een aangescherpt debat. Wij brengen in herinnering dat het meer dan twintig 
jaar heeft gekost om de huidige euthanasiewet tot stand te brengen. Een consensus is vooralsnog 
ondenkbaar zonder het fundament van de euthanasiewetgeving en van de richtlijn van de NVvP: de 
consultatie van de onafhankelijke arts. De consultatie staat voor kwaliteitswaarborging en voorkomt 
solistische, overhaaste beslissingen rond het zelfgekozen levenseinde. De consultatie als toetsing 
vooraf beschermt zowel de hulpvrager als de hulpverlener. Polaks voorstel kan derhalve niet 
rekenen op onze steun.  
 Wij vragen ons af of subjectieve factoren niet al te zwaar hebben meegewogen bij Polaks 
voorstel. Polak is niet de enige die in de huidige discussie een liberaler standpunten inneemt dan 
destijds als commissielid. Wij denken hierbij aan de hooggewaardeerde collega Johan Huisman en 
aan Ron Berghmans. Deze laatste brak in de NRC van 22 augustus jongstleden (Bergmans, 2011) 
een lans voor de stelling dat men op een goed ogenblik kan zijn ‘uitbehandeld’ in de psychiatrie. Dit 
illustreert de omslag in het euthanasiedebat, die ook herkenbaar is in de recente standpuntwijziging 
van de knmg (2011) inzake euthanasie, in progressieve zin. 
 Het is belangrijk dat Polak en anderen met hun nieuwe inzichten naar buiten treden. Het 
draagt bij aan een klimaat waarin met vrucht kan worden gewerkt aan het herschrijven van de 
Richtlijn inzake hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Dit dan wel in gematigd progressieve zin – de 
enige mogelijkheid, zo menen wij thans, om bij een aanzienlijke meerderheid van de beroepsgroep 
steun te vinden. Een dergelijke koers krijgt ook steun van de Belgische psychiater Lieve Thienpont 
die in een binnenkort te verschijnen boek het bijstellen van de Nederlandse Richtlijn bepleit. 
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