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N
a een rechtsgang vanwelge-
teld vier jaar bevestigdede
HogeRaad in april het oor-
deel vande rechtbankdat
een verpleeghuisarts diehet
leven vaneen zwaardemen-

te patiënt hadbeëindigdniet strafbaar is.
Ookwordt dewaarschuwing vernietigddie
de arts vanhetmedisch tuchtcollegehad
gekregen. Enkele dagengeledendeedde
arts inhet openbaarhaar verhaal. Zij ver-
teldehoe je totaal onderuitwordt gehaald
door een verdenking vanmoord, terwijl je
als artsmeentnaar eer engeweten teheb-
bengehandeld. Eenprofessional zo lang
tenonrechte inhet ongewisse laten, heeft
grote gevolgen voorhaar enhaar (werk)
omgeving.

De zaakkreeg veel aandacht.Hetwas
een vande eerste strafprocessen tegeneen
arts die euthanasieheeft uitgevoerd.De
uitspraak vandeHogeRaad luidt kortweg:
met een zorgvuldigewerkwijze, in over-
eenstemmingmetdewet, kunnendiepde-
mentemensendienietmeerwilsbekwaan
zijn opbasis van eeneerder opgestelde
wilsverklaringwel degelijk geholpen
worden.

Deuitspraak vandeHogeRaad is van
grootmaatschappelijk belang.De vraag
hoeomtegaanmet euthanasie bijwil-
sonbekwaamheidwordt steeds vaker ge-
steld.Grotebehoedzaamheid is daarbij
geboden.

Dementie is een verraderlijke ziekte.
Het verloopervan is onvoorspelbaar. Pa-
tiëntenmetdementie kunnenhet ene
momentnogkraakhelder denkenenhan-
delen, enhet volgendemoment allesweer
vergeten zijn.Het enemomentben jenog
wilsbekwaam,het volgendemomentniet
meer.

TIJDIG BESLISSEN
Juist deze grilligheidheeft gevolgen voor
dewijze enhetmomentwaaropeeneutha-
nasieverklaringwordt opgesteld.Wacht je
te lang ,dan verglijdt hetmoment en is het
te laat. Een tijdig gesprek tussendierbaren
onderling enmetdehuisarts is daarom
noodzakelijk.Maardit blijkt vaakmoeilijk.
Enals het gesprekniet of te laat gebeurt,
komtde vraagophet bordje vande ver-

pleeghuisarts.Dankanhet voorkomendat
erwel eeneuthanasieverklaring is,maar
dat depatiëntnietmeer in staat is omdie
verklaring teherbevestigen endedoods-
wens teuiten.

Datwasook zobij depatiënte indebo-
vengenoemde zaak.Opde vraag vande
arts of zedoodwilde, kon ze geenhelder
antwoordmeer geven. Een indementie
gespecialiseerde arts legdemij uit dat pa-
tiëntenwoordenals ‘dood’, ‘dementie’,
‘euthanasie’ of ‘wilsverklaring’ vaakniet
meer kunnenbegrijpen, laat staandat zij
die inde context kunnenplaatsen.Hoe
moetdanmetde eerder geuite doodswens
wordenomgegaan?Er isweliswaar een
wilsverklaring,maardepatiënt iswilson-
bekwaamenkande eerderedoodswens
niet bevestigen.

Deuitspraak vandeHogeRaadbiedtnu
meerduidelijkheid.Deze stelt vast dat een
arts gehoormaggevenaaneen schriftelijk
verzoek tot euthanasie van iemanddie
door vergevorderdedementienietmeer
wilsbekwaam is.Ookmaakt deHogeRaad
duidelijkhoe indezebijzondere situatie
aanalle zorgvuldigheidseisenkanworden
voldaan.De vraag iswel of het aanspannen
vaneen rechtszaakdoorhetOpenbaar
Ministerie (OM) tegendeartsmet een ver-
denking vanmoord,wel de juisteweg is
omdezeduidelijkheid te krijgen.Mijn ant-
woord isnee.

Het betreft hier eenkwestie die velen
beroert.Het aantal patiëntenmetdemen-
tie groeit endaarmeeookdewens tot een
waardig levenseinde zoals depersoondat
zelf heeft gewild enbinnendekaders van
dewet.Omtot eengoedebeslissing te
komen, is eenafwegingskadernodigmet
aandacht voor de verschillendeperspectie-
ven.Nu ishet versmald tot eendichotome
strafzaak: is de artswel of niet schuldig.

Dit heeft enormenegatieve gevolgenge-
had voordebetrokken verpleeghuisarts en
voorde familie vandepatiënte. Vier
jaar langwerdde arts verdacht vanmoord.
En vier jaar langwas er veel leedbij de
familie, die de arts juist zeer dankbaar
was voorhet feit dat zij hunpartner en
moederuit haar ondraaglijk lijdenhad ver-
lost.Maar ookangst voor vervolging
bij collega- verpleeghuisartsen ennatuur-

lijk dehogeproceskosten.
In afwachting vandeuitspraak vande

HogeRaadwas erbij artsengeringerebe-
reidheidomdedoodswens vaneenpatiënt
metdementie echt te onderzoekenofdeze
—met inachtneming vanalle zorgvuldig-
heidseisen—in tewilligen.Hetwas ‘veili-
ger’ omniets te doen, danwel tehandelen.

Er valt nogmeer af te dingenopdewijze
waaropdeze zaak is verlopen. Teneerste
was er bij deRegionaleToetsingscommis-
sie Euthanasie—die euthanasiegevallen
aandewet toetst—geenberoepmogelijk.
Ookwasde toetsingscommissieniet ver-
plicht eenarts te adviserenomeenadvo-
caatmee tenemen.Dat is vreemd, omdat
de gevolgen vaneennegatief oordeel zo
ingrijpendkunnenzijn.

AFWEGINGEN
Ten tweedewasonduidelijk opwelke gron-
denhetOMde strafzaak is begonnen.Het
OMgaf aandat sprakewas vanmaatschap-
pelijke onrust, refererendaaneengroep
artsendiedepubliciteit hadgezocht. Is dit
voldoende rechtvaardiging voorhet begin-
nen van zo’n strafzaak?Voordeburger valt
niet af te leidenwelke afweginghetOM
maakte. Zijnbijvoorbeeld artsen,mantel-
zorgers of familieledengehoord?

Ten slotte is er noghet punt van timing.
Bij de zorg voormensenmetdementie
moethet bespreken vaneendoodswens
tijdig beginnen.Deuiteindelijkebeslis-
singmagnietwordenafgewenteldopde
verpleeghuisarts, zoals bij deze zaak. Zij
heeftmoetenopvangenwat anderenheb-
bennagelaten.Deze verpleeghuisarts heeft
vier jaar lang eenbeschuldiging vanmoord
moetendragen. Zij is tenonrechte inhet
ongewisse gelatenover deprofessionaliteit
en integriteit vanhaarhandelen.Het resul-
taat is goed, deweg ernaartoeniet.

Z O R G

Beschermdearts beter bij euthanasie demente patiënt

$ Langdurige
rechtsgang had
grote impact op
werk- en sociale
omgeving van
professional

$ Start gesprek
over euthanasie
bij demente
patiënt tijdig

$ Zorg dat
uitvoerend arts
juridisch beter
beschermd is

De jarenlange
rechtsgang
heeft geleid
tot angst voor
vervolging bij
collega-artsen
en natuurlijk
tot hoge
proceskosten

d
PaulineMeurs is hoogleraar
bestuur vandegezondheids
zorg, EUR.Reageer via
expert@fd.nl.

r
s-

pagina 25, 28-10-2020 © Het Financieele Dagblad


