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Rob Jonquière en Ton Vink 

In debat over de wilsverklaring 

Ton Vink 
Van overeenkomstige toepassing (1) 
 
Naar aanleiding van de discussie rond euthanasie bij gevorderde dementie deed oud-
rechter Jan Peeters in de Volkskrant van 16 juli jl. het voorstel hier rechters te laten 
oordelen over de geldigheid van de wilsverklaring waarin de Wet Toetsing 
Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL of ‘euthanasiewet’) voorziet. 
Dat past misschien in deze tijd, maar het betekent de introductie van een totaal 
overbodige laag beoordelaars. Die wilsverklaring is namelijk geldig. Niet pas nadat en 
omdat een rechter dat heeft goedgekeurd, maar omdat de WTL erin voorziet onder 
artikel 2.2. 
Op dit vlak ligt er dan ook volstrekt geen probleem. De schriftelijke wilsverklaring 
vervangt het euthanasieverzoek dat niet meer mondeling gedaan kan worden. Het 
probleem ontstaat daarná. De wet zegt namelijk dat bij het van kracht worden van de 
wilsverklaring de zorgvuldigheidseisen “van overeenkomstige toepassing” zijn. De wet 
zegt dus niet dat de zorgvuldigheidseisen dan “niet van toepassing” zijn, zoals de 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) op haar website ten 
onrechte beweert. 
Die “overeenkomstige toepassing” betekent “overeenkomstig de situatie van de 
patiënt”. En die is inmiddels diep dement. Daarmee wordt het voor de dokter 
moeilijker (en zeker niet makkelijker) om aan de zorgvuldigheidseisen die de wet aan 
de dokter stelt, te kunnen voldoen. De dokter zal moeten bepalen of dat het geval is, 
daarbij gesteund door de voorgeschreven tweede (scen)arts. En zo ja, dan is het aan de 
dokter om de patiënt doden. Dat zie ik de rechter nog niet doen. 
Nu is er met zorg geprobeerd om de rechter wég van de dokter te houden. Daarom 
voorziet de wet in toetsingscommissies. De rechter is hier dus niet alleen ongewenst, 
hij is tevens overbodig. De toetsingscommissies doen hun werk en de steken die artsen 
tot nu toe incidenteel lieten vallen zijn nog nooit voldoende geweest om een arts voor 
de rechter te doen belanden. 
 
Peeters maakt een uitgesproken zorgelijke opmerking wanneer de interviewster hem 
een dementerende voorhoudt die tegenstribbelt als het infuus wordt aangelegd: 
“Maar is dat een wilsuiting of is het omdat ze die naald niet willen? Het is natuurlijk 
geen mooi beeld, ik moet er niet aan denken. Maar de patiënt is wilsonbekwaam. Je 
hoeft er geen verzet tegen de dood zelf in te zien.” Met andere woorden: die 
dementerende is vogelvrij op grond van een verklaring die misschien tien jaar eerder is 
ingevuld. Want let op: we hebben het over patiënten die na jaren diep dement zijn 
geworden, niet over patiënten bij wie beginnende dementie is geconstateerd. De 
rechter “moet er niet aan denken”, nee, dat klopt, maar de dokter wel. 
En zo komen we aan een heikel punt dat ook Peeters zorgvuldig vermijdt. Het leven is 
niet eerlijk. Zeker, ook dat klopt. En de diagnose ‘dementie’ zet, voorzichtig gezegd, een 
leven op z’n kop; meer dan één leven. Peeters stelt zelf, verwijzend naar seksuele 
ontremming bij dementerenden, heel toepasselijk te willen voorkomen “dat er over mij 
zou worden gezegd: kijk, dat is een oude rechter die vroeger allerlei misdrijven 
beoordeelde – en moet je hem nou eens zien.” En hij concludeert: “Ik kan me 
voorstellen dat mensen in zo’n geval zeggen: zo wil ik er niet meer zijn.”  
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Zoals zo veel anderen wil Peeters niet op een nare manier herinnerd worden. Een 
begrijpelijk en legitiem verlangen. Maar is het dan niet aan hem om de 
verantwoording daarvoor zelf te nemen? Veel artsen “durven dat simpelweg niet aan”, 
zegt Peeters, net als eerder huisarts Jos van Bemmel in Medisch Contact (3 april jl.) en 
eveneens in de Volkskrant (16 mei jl.). De arts zou de moed missen. Maar van hoeveel 
‘moed’ en ‘durf’ getuigt het om op te schrijven dat een ánder jou dood moet maken in 
omstandigheden die je zelf aan ziet komen en zo secuur mogelijk in een verklaring 
omschrijft? Is het dan niet aan jou –je wilt immers niet in die omstandigheden 
terechtkomen– om vóór die tijd op een zorgvuldige en weloverwogen wijze zélf het 
leven te beëindigen?  
Dat dit laatste kan, óók bij beginnende dementie, is inmiddels voldoende 
gedocumenteerd, onder meer in mijn Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood 
onder eigen regie (2013) en op de DVD Sterven in eigen regie van Boudewijn Chabot en 
de Stichting Waardig Levenseinde (2013). Niemand zal beweren dat dit een makkelijk 
besluit is, maar als je iemand bent die zich ziet als de regisseur van zijn eigen bestaan, 
dan hoort ook het einde van dat bestaan erbij. 
Zie je jezelf niet als zo’n regisseur en laat je de beslissing op grond van een opgestelde 
wilsverklaring aan anderen, dan zul je moeten accepteren dat artseneuthanasie, 
anders dan zelfeuthanasie, met zich meebrengt dat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid bij de arts rust die, heel begrijpelijk, het doden van zijn patiënt 
tegenover de samenleving moet verantwoorden en zich daarbij aan de in de wet 
neergelegde zorgvuldigheidseisen moet houden. Ook als die eisen “van 
overeenkomstige toepassing” zijn. 
_ 
 
Rob Jonquière1 
Van overeenkomstige toepassing (2)  
 
Ton Vink heeft in zijn reactie op oud-rechter Jan Peeters alle gelijk aan zijn kant om de 
inschakeling van rechters bij een (euthanasie) sterfbed totaal overbodig te vinden. Het 
unieke van onze euthanasiewet is immers dat euthanasie niet uit het wetboek van 
strafrecht is gehaald, maar dat straffeloze uitvoering daarvan onder voorwaarden (de 
zorgvuldigheidscriteria) aan artsen is voorbehouden. Een rechterlijke toetsing vooraf, 
zoals Peeters suggereert in gevallen van diepe dementie, zou in feite neerkomen op 
het plegen van een rechterlijk geaccordeerde misdaad, een juridisch wangedrocht.  
Minder eens ben ik het met Vink, wanneer hij niet zozeer zijn interpretatie geeft van 
hoe een schriftelijke wilsverklaring dient te worden gewaardeerd, als wel dat hij die 
interpretatie als enig juiste gebruikt  waar het gaat om euthanasieverzoeken bij en van 
(diep) dementen. 
 
Een schriftelijke wilsverklaring is een rechtsgeldige vervanging van een (en misschien 
wel het belangrijkste) van de criteria: er moet sprake zijn van een vrijwillig en 
weloverwogen verzoek. Een probleem ontstaat omdat ook de andere criteria moeten 

                               
1 Rob Jonquière is Communications Director bij de World Federation for Right to Die Societies 

(WFRtDS); eerder was hij directeur van de NVVE.  
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worden gewogen. De wet gebruikt in zo’n geval daarvoor de term “van 
overeenkomstige toepassing”.  Vink zegt dat de wetgever daarmee “de (huidige; RJ)  
situatie van de patiënt”  mee heeft bedoeld.  
Ik zou willen pleiten voor een interpretatie van de term  “van overeenkomstige 
toepassing” die ziet op de invulling van de criteria ten tijde van het opstellen van de 
wilsverklaring, dus mutatis mutandis op de “situatie die (toen) met de patiënt is 
besproken, zoals die zou kunnen ontstaan”. Arts en patiënt hebben samen gesproken 
over de uitzichtloosheid en de ondraaglijkheid van een toestand (criterium 2) waarin 
levensbeëindigend handelen opportuun zou kunnen zijn, na uitgebreide voorlichting 
over de vooruitzichten (criterium 3). In zo’n geval zal zeker ook het redelijk alternatief 
(criterium 4) de revue hebben gepasseerd.  Zo’n interpretatie verklaart het grote 
belang van de intensieve, en wat mij betreft goed gedocumenteerde communicatie in 
het voortraject voor een mogelijk ingaan op een euthanasieverzoek  in geval van 
dementie.  
De geraadpleegde tweede arts (criterium 5) zal in zo’n zelfde interpretatie ook van die 
–immers gedocumenteerde– informatie uit moeten gaan en toetsen in hoeverre de 
“toestand van de (huidige) patiënt” overeenkomt met hetgeen daarover is vastgelegd 
in het dossier en de wilsverklaring.  
 
Het punt dat artsen niet graag levensbeëindigend handelen als de betrokkene niet 
(langer) beseft wat er gebeurt, en dan ook die euthanasie niet zullen willen uitvoeren 
wordt helaas door zo’n interpretatie niet opgelost. In geen enkel geval heeft immers 
een patiënt (dus ook niet een demente met wilsverklaring) recht op euthanasie.  Een 
dokter die niet wil of kan meewerken mag dat –liefst zeer tijdig– zijn patiënt vertellen. 
Dan moet hij alleen niet “de wet” misbruiken om die weigering te rechtvaardigen.   
Dat Vink vervolgens het door Peeters (en eerder door huisarts Van Bemmel) 
gesuggereerde “ontbreken van durf bij artsen”  gebruikt om de stap naar een 
zelfverkozen dood onder eigen regie te (laten) zetten, verwondert niet. Voor hem is 
immers het zelfbeschikkingsrecht essentieel en bemoeienis van anderen (artsen!) een 
bewijs van onwil van betrokkene om verantwoordelijkheid te nemen. Hij gaat er echter 
ten onrechte vanuit dat een dementerende die omstandigheid heeft kunnen zien aan 
komen. Dat iemand die dat wil voorkomen mogelijk ontijdig zijn leven zal moeten 
beëindigen speelt kennelijk voor Vink geen rol van betekenis. De aanwezigheid van een 
welwillende –want goed voorbereide en geïnformeerde– arts is dan een zegen. En voor 
zo’n patiënt is dat ook niet bezwaarlijk vanwege de betrekkelijke zekerheid dat een 
humane levensbeëindiging zo niet te vroeg en niet te laat zal plaatsvinden. 
_ 
 
Ton Vink 
Van overeenkomstige toepassing (3) 
 
Het lijkt erop dat ik de neiging heb mij wat ultimatief uit te drukken. Vandaar dat Rob 
Jonquière mij voorwerpt mijn interpretatie van de wilsverklaring als “enig juiste” te 
gebruiken. Het is natuurlijk mogelijk dát het de “enig juiste” is, maar als dat al zo is, 
dan kan dat alleen blijken na het doorstaan van de toets der kritiek. En dus neem ik 
met waardering kennis van de visie van Jonquière en zijn kritiek. 
Essentieel is de interpretatie van de zinsnede “van overeenkomstige toepassing”. 
Jonquière stelt: “Vink zegt dat de wetgever daarmee ‘de (huidige; RJ)  situatie van de 
patiënt’ heeft bedoeld.” Zeg ik dat? Mijn interpretatie is hier zeer minimaal. Het kan 
niet anders dan dat de “overeenkomstige toepassing” verwijst naar de situatie van de 
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patiënt. Een andere verwijzing zou zinledig zijn. Die situatie is er een van gevorderde 
dementie. Dat is inderdaad de huidige situatie. Maar bij die situatie hoort een 
(ontstaans)geschiedenis. Het zou me niet verbazen als onze standpunten hier dicht bij 
elkaar liggen.  
Maar daarna komen de verschillen.  
Jonquière gaat primair terug naar het moment van opstellen van de wilsverklaring; ik 
naar het moment van honoreren ervan (we nemen elkaars ‘moment’ overigens wel 
mee; vandaar ‘primair’). Voor Jonquière gaat het om de “situatie die (toen) met de 
patiënt is besproken, zoals die zou kunnen ontstaan” (mijn cursivering); voor mij gaat 
het om de situatie van de patiënt zoals die nu is ontstaan. 
Verliest Jonquière niet uit het oog dat de zorgvuldigheidseisen eisen zijn waaraan de 
arts moet voldoen, en niet de patiënt? Dat zou in elk geval het verschil tussen onze 
interpretaties verklaren, want op het moment van opstellen van de wilsverklaring 
staat de patiënt centraal; op het moment van het honoreren ervan de dokter. 
Laat ik ter toelichting de eis van het bestaan van een uitzichtloze situatie en 
ondraaglijk lijden als voorbeeld nemen. Na de schrik van de diagnose, het verwerken 
van het verdriet, het bepalen van het eigen standpunt, wordt de wilsverklaring 
opgesteld, met de arts besproken en in het dossier opgenomen. De jaren verstrijken. 
En dan –ik kan er niks aan doen– komt de ‘huidige situatie’. De dementie is 
vergevorderd en de gemachtigde partner attendeert de dokter op de wilsverklaring. 
Kan de dokter dan zeggen: “nou, zes jaar geleden verklaarde de patiënt dat een situatie 
van vergevorderde dementie voor hem ‘uitzichtloos’ zou zijn en ‘ondraaglijk lijden’ zou 
betekenen en hij heeft dat in zijn wilsverklaring vastgelegd; nu is het zo ver”? 
Wat de dokter dan zegt, hoort bij de noodzakelijke voorwaarden om op grond van een 
wilsverklaring een verzoek tot levensbeëindiging te honoreren. Maar is het ook 
voldoende voorwaarde? Nee. De dokter zal naar de huidige situatie van de patiënt 
moeten kijken om te bezien of deze, overeenkomstig die situatie, aan de bewuste 
zorgvuldigheidseis kan voldoen. 
Anders gezegd: het is aan de dokter om te bepalen of de (huidige!) situatie zo 
uitzichtloos en het lijden zo ondraaglijk is, dat de enige uitkomst bestaat in het 
beëindigen van het leven van de patiënt.  
 
Mijn pleidooi voor een levensbeëindiging onder eigen verantwoordelijkheid en regie is 
bedoeld voor wie deze afhankelijkheid van de arts wil vermijden. Dat pleidooi gaat 
geenszins voorbij aan het feit dat er kwantiteit van leven moet worden ingeleverd om 
de kwaliteit te bewaren. In de casuïstiek die ik op diverse plaatsen heb gepresenteerd 
speelt juist dit inleveren van tijd van leven een pregnante rol. Het behoort tot de kern 
van de keuze en –als je die termen wilt gebruiken– vereist zeker ‘moed’ en ‘durf’. 
_ 
 
Rob Jonquière 
Van overeenkomstige toepassing (4, slot) 
 
In zijn bijdrage aan ons debat (3) erkent Ton Vink mogelijk “wat ultimatief” te zijn in 
zijn uitdrukkingen, hij blijkt eigenlijk ook vaardig in het omzeilen van waar het mij 
feitelijk om te doen was. De essentie van ons interpretatieverschil ligt namelijk in waar 
het “overeenkomstige” uit de in de wet(sgeschiedenis) gebezigde terminologie op ziet. 
Vink relateert het begrip duidelijk aan de situatie van de patiënt op het moment dat de 
uitvoering van een euthanasie op basis van een wilsverklaring aan de orde komt. Mijn 
opvatting is dat de overeenkomst moet worden gezocht in de gelijkstelling van de 
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wilsverklaring aan het mondelinge verzoek als dat niet meer gedaan kan worden. De –
wettelijk verplichte– toetsing van de andere  criteria uit de wet moet in mijn 
interpretatie dan worden gedaan “overeenkomstig” het in de wilsverklaring 
beschreven moment van  ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In de redenering van Vink 
“…op het moment van opstellen van de wilsverklaring staat de patiënt centraal …” zou 
dus volgens mij moeten volgen “… op het moment van het honoreren ervan de 
wilsverklaring van de patiënt (1e criterium)”.  
 
Jammer is ook dat Vink –zoals helaas zoveel criticasters van onze euthanasiewet zo 
vaak doen– stelt dat nà het gesprek over de wilsverklaring, deze in het dossier wordt 
opgenomen en daar pas weer uitkomt als sprake is van een  “huidige situatie”. In zo’n 
geval geef ik elke arts gelijk die de wilsverklaring opzij legt en alleen die huidige 
situatie beoordeelt – vaak met de constatering dat het te ver na “vijf over twaalf” is om 
de euthanasie te kunnen uitvoeren. Helaas komt dat nog te vaak voor, maar ik mag 
toch hopen dat een gang van zaken die ik beschreef in mijn bijdrage als : “… intensieve, 
en wat mij betreft goed gedocumenteerde communicatie in het voortraject voor een 
mogelijk ingaan op een euthanasieverzoek  in geval van dementie…” meer regel dan 
uitzondering is, dan wel wordt! 
Als dus (a) de wilsverklaring tijdig is opgesteld met een beschrijving in persoonlijke 
bewoordingen welke situatie later als “ondraaglijk” wordt beschouwd; (b) deze met de 
huisarts is besproken en desgewenst is aangepast aan dat gesprek (bijvoorbeeld ten 
aanzien van de uitzichtloosheid); (c) in het dossier een aantekening is gemaakt van dat 
gesprek en de aanwezigheid van de wilsverklaring; (d) zo’n gesprek regelmatig 
(jaarlijks? tweejaarlijks?) is gevoerd en in het dossier aangetekend en (e) die 
gesprekken zijn geïntensiveerd in aard en frequentie zodra de eerste tekenen van 
vergeetachtigheid zich voordeden, die konden duiden op dementering, dan zou in mijn 
interpretatie een arts binnen de wet blijven als hij zo’n schriftelijk verzoek inwilligt: hij 
handelt dan “op tijd”: op basis van een eigen professioneel oordeel en naar de wens 
van de betrokkene. En die laatste, daar gaat het ons allemaal toch uiteindelijk om! 
__ 


