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Historica/filosofe Heleen Weyers heeft 
een buitengewone prestatie geleverd: 
zij heeft de hele euthanasiepraktijk van 
de afgelopen twintig jaar, inclusief het 
wetenschappelijke debat, samengevat, 
geordend en in een context geplaatst. 
Haar boek omvat een weergave van de 
rechtspraktijk, de empirische onder-
zoeken, de politieke ontwikkelingen en 
de wetenschappelijke gedachtevorming 
over euthanasie. Zo kan de geïnteres-
seerde lezer in één klap de (vele) ont-
wikkelingen op dit terrein overzien en 
zich een mening vormen over de grote 
vragen binnen de euthanasieproblema-
tiek en over actuele topics zoals 
zelfeuthanasie en voltooid leven. Daar-
naast fungeert het boek als een naslag-
werk voor een enorme hoeveelheid aan 
bronnen. In feite is het een ‘stoomcur-
sus euthanasie voor gevorderden’.

Het boek heeft tot doel artsen, patiën-
ten, juristen, ethici, politici en belan-
gengroepen inzicht te geven in de dis-
cussies en de ontwikkelingen omtrent 
euthanasie in de periode 2002-2022, 
waarbij de lezer een accurate weergave 
van de stand van zaken van de regelge-
ving en praktijk van euthanasie in Ne-
derland wordt beloofd. In deze ambitie 
is de auteur voortreffelijk geslaagd. Het 
is haar gelukt een onvoorstelbare hoe-
veelheid informatie op een toegankelij-
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ke, aansprekende en samenhangende 
wijze te ontsluiten en te ordenen. 
Standpunten en opvattingen van ieder-
een die zich (serieus) in het euthana-
siedebat mengt, worden kernachtig en 
neutraal weergegeven. Het boek laat zo 
een mooi palet aan stromingen en vi-
sies zien. Empirische en theoretische 
bronnen weet Weyers moeiteloos en 
bondig met elkaar te verbinden. Daar-
door is een rijk en gelaagd beeld van de 
materie ontstaan. Dat is al een presta-
tie op zich. Wat het boek nog meer 
meerwaarde geeft, is dat de auteur op 
uiterst feitelijke wijze aandacht be-
steedt aan de diverse onderzoeken, rap-
porten, artikelen en uitspraken die zij 
behandelt, waarbij zij de lezer alle 
ruimte laat die informatie zelf te dui-
den en te waarderen.

Weyers kiest voor een brede introductie 
van het thema, met onder meer aan-
dacht voor opvattingen van Nederlan-
ders over de goede dood, de ontwikke-
ling van palliatieve zorg, het 
gedachtegoed van tegenstanders van de 
Wtl en de stijlen van mensen in omgaan 
met de dood (met de intrigerende 
groepsindeling: de proactieven, de on-
bevangenen, de vertrouwenden, de ra-
tionelen en de socialen). Na de intro-
ductie (H1) gaat de auteur in op de 
zorgvuldigheidseisen: het verzoek 
(H2), ondraaglijk en uitzichtloos lijden 
(H4) en procedurele vereisten (H5), 
met tussendoor een uitstapje naar de 
zaak-Arends (H3). Daarna behandelt 
Weyers enkele specifieke onderwerpen: 
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de relatie artsen-patiënten-naasten 
(H6), maatschappelijke controle en ef-
fectiviteit van de Wtl (H7), regie over 
het eigen levenseinde (H8) en het wets-
voorstel voltooid leven (H9). Het boek 
wordt afgesloten met twee reflecties: 
over de vraag of euthanasie in Neder-
land inmiddels genormaliseerd is en 
over de toekomst van een eventuele 
voltooid-leven-wet (H10).

Zeer waardevol aan het boek is de be-
schrijving van de rechtsontwikkelingen 
van de afgelopen twintig jaar: de auteur 
schetst de rode lijn in de RTE-oordelen, 
relevante tuchtzaken en de overige 
rechtszaken (zoals tegen suïcide-coun-
selors en naasten van overledenen). 
Daarnaast informeert zij de lezer over 
de maatschappelijke achtergrond waar-
tegen deze ontwikkelingen zich voorde-
den, zoals de onderzoeken naar de me-
dische praktijk rondom het levenseinde, 
de wetsevaluaties en ontwikkelingen 
binnen de KNMG, de NVVE en organi-
saties zoals de Coöperatie Laatste Wil, 
en laat zij de dwarsverbanden hiertus-
sen zien. Dit doet zij bijvoorbeeld door 
uiteen te zetten hoe het rapport van de 
Commissie-Dijkhuis (2004), dat in op-
dracht van de KNMG is opgesteld naar 
aanleiding van de zaak Brongersma 
(2002), en dat aanvankelijk jarenlang in 
een la is verdwenen, uiteindelijk toch 
heeft geleid tot het herziene standpunt 
van de KNMG uit 2011 over stapeling 
van ouderdomsklachten als vorm van 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Het boek kent ook enkele belangrijke 
constateringen die vragen om vervolg-
onderzoek. Zo signaleert de auteur dat 
het verzoek om euthanasie door de pa-
tiënt noodzakelijk is, maar als wettelij-
ke zorgvuldigheidseis niet heel proble-
matisch is. Sinds de inwerkingtreding 

van de Wtl zijn door de RTE slechts 
twee meldingen als ‘niet zorgvuldig’ be-
oordeeld vanwege een gebrek in het 
verzoek. Niettemin is het verzoek in de 
vorm van een schriftelijke wilsverkla-
ring bij gevorderde dementie het groot-
ste dilemma in het huidige euthana-
siediscours. Een andere tot de 
verbeelding sprekende signalering is de 
tendens dat de bereidheid van artsen 
om euthanasie te verlenen aan moeilij-
ke patiëntengroepen dalende is (met 
name bij dementie en psychiatrie). Dit 
terwijl de bereidheid euthanasie te ver-
lenen in het algemeen is toegenomen, 
het aantal ingewilligde verzoeken sterk 
is gestegen (naar 55%) en de publieke 
opinie zich ook nog altijd sterk ten gun-
ste van euthanasie ontwikkelt.
De schrijfstijl van het boek is vlot en 
onderhoudend. Wat wel iets minder ge-
lukkig is aan de opzet van dit boek is de 
hoeveelheid noten. Het zijn er niet al-
leen heel veel, ze zijn ook uitzonderlijk 
lang. Weyers gebruikt de noten name-
lijk om hele redeneringen of feitencom-
plexen in te vatten. Nadeel is dat dit 
ophoudt bij het lezen. Het lezen van de 
noten kost soms evenveel tijd als het 
lezen van de lopende tekst op een blad-
zijde. Noten overslaan is ook geen goed 
idee, want er staat vaak waardevolle in-
formatie in. Soms zelfs cruciale infor-
matie. In het hoofdstuk over de zaak-
Arends is de omschrijving van het lijden 
van de gevorderd demente patiënte 
over wie deze zaak gaat, ‘weggestopt’ in 
een noot (p. 100), terwijl het juist (de 
aard en ernst van) haar lijden is geweest 
dat zo bepalend is geweest voor de uit-
komst van die zaak. Het zou jammer 
zijn als dat de lezer zou ontgaan. Soms 
ook is de zeer compacte beschrijving 
van een complex onderwerp niet zo ge-
slaagd. Zo roept de ingekorte en ver-
simpelde weergave van het juri-
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disch-ethische debat tussen Den 
Hartogh en Rozemond over het begrip 
‘uitdrukkelijk en ernstig verlangen’ 
(naar levensbeëindiging) in artikel 293 
Sr naar mijn indruk meer vragen op 
dan zij beantwoordt (p. 82-83). Dit zijn 
echter lichte punten van kritiek.
Al met al is dit een uiterst waardevol en 
interessant boek dat wonderwel in zijn 
(ambitieuze) opzet is geslaagd. De lezer 
krijgt in zo’n 400 bladzijden een be-
trouwbaar, boeiend en veelzijdig beeld 
van de Nederlandse euthanasiepraktijk 
voorgeschoteld. Een deskundige en 
neutrale stem is zeldzaam in het ideolo-
gisch gepolariseerde euthanasiedo-
mein, waar belangen en achtergronden 
vaak leidend lijken te zijn voor stand-
puntbepalingen. Terwijl de problema-
tiek zo veel meer is gebaat bij een vrije, 
wetenschappelijke en open benadering 
van het onderwerp. Daarin voorziet dit 
boek.


