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• Vooraf: de onafwendbaarheid en irrelevantie 

van de dood.  

 

• P.N. Van Eyck 

 

• Epicurus: “Wanneer wij er zijn is de dood er 

niet, en wanneer de dood er is zijn wij er niet 

meer.” 

 



• “Zelfbeschikking” betekent dat een individu zijn of haar leven 

kan/mag/moet kunnen leiden zoals hij/zij dat zelf wil. 

Begrenzing: de zelfbeschikking van de ander.  

 

• Lijkt voor diverse aspecten min of meer evident in westerse 

democratieën, maar is wereldwijd nog steeds zeer 

problematisch, in het bijzonder voor vrouwen.  

 

• Notie is impliciet aanwezig in universele verklaring van de 

rechten van de mens (1948, Verenigde Naties) Gaat o.a. terug 

op Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) 

  

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created 

equal, that they are endowed by their Creator with certain 

unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the 

pursuit of Happiness.” 



• Andere inspiratiebronnen: na de Franse Revolutie, de 

Verklaring van de Rechten van de Mens en de 

Burger (Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen) 

 

• Gebaseerd op ideeën van filosofen zoals John Locke, 

J-J Rousseau, Montesquieu e.a. 

 

Eerste regel: “De mensen worden vrij en met gelijke 

rechten geboren en blijven dit. Maatschappelijke 

verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn 

gebaseerd worden.” 



Vereenvoudigde versie UVRM (Amnesty 

International  - selectie) 

• Artikel 1 

Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden 

behandeld. 

• Artikel 2 

Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw 

bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je 

spreekt. 

• Artikel 3 

Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid. 

• Artikel 4 

Slavernij is verboden. 

• Artikel 5 

Je mag niemand martelen. 

• Artikel 6 

Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen. 

 



• Artikel 8 

Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens 

de wetten van je land niet goed wordt behandeld. 

• Artikel 12 

Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt, je 

brieven opent of kwaad van je spreekt. 

• Artikel 13 

Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het 

buitenland. 

• Artikel 14 

Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je het recht 

om naar een ander land te gaan en dat land te vragen om jou te beschermen. 

• Artikel 15 

Je hebt het recht een eigen nationaliteit te hebben. 

• Artikel 16 

Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten. 

 



• Artikel 17 

Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede 

redenen afnemen. 

• Artikel 18 

Je hebt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. 

• Artikel 19 

Je hebt het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. 

• Artikel 20 

Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt. 

• Artikel 21 

Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land. 

• Artikel 22 

Je hebt het recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te 

ontwikkelen. 

• Artikel 23 

Je hebt het recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht 

op een rechtvaardig loon voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor 

hetzelfde werk evenveel betaald worden. 

 



• Artikel 24 

Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie. 

• Artikel 25 

Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, 

geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op 

bijzondere zorg en bijstand. 

• Artikel 26 

Je hebt het recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de 

menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden. 

• Artikel 27 

Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen. 

• Artikel 28 

De overheid moet ervoor zorgen dat er een "orde" is die al deze rechten beschermt. 

• Artikel 29 

Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun 

mensenrechten kunnen worden beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan 

tegen deze mensenrechten. 

• Artikel 30 

Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die 

in deze Verklaring staan. 

 



• Amerikaanse en Franse teksten hadden feodaliteit en 

slavernij in het achterhoofd. Toch duurde het nog een 

hele tijd eer de slavernij werd afgeschaft (cf. 

Amerikaanse burgeroorlog).  

 

• Nog een belangrijke inspiratiebron: Immanuel Kant: 

mensen steeds als “doel” 

beschouwen/behandelen/benaderen, nooit louter als 

middel.  

 

• Verder in de tijd: diverse versies gulden regel, ethiek 

van de Stoa, christendom, humanisten… 



• UVRM is er natuurlijk ook gekomen door de gruwel 

van W.O.II, net zoals de medische “deontologische 

codes” toentertijd:  

• World Medical Association (Genève, 1948) 

• Code betreffende experimenten met mensen 

(Helsinki, 1964, later gewijzigd) 

• Code over artsen en foltering (Tokio, 1975) 

• België, 1975, Nationale Raad Orde van Geneesheren: 

“Code van medische plichtenleer” 

• En vele andere “codes” (ook specifieke katholieke, 

joodse e.a.) 

• Medische ethiek ook in diverse casussen en wetten, 

die van land tot land verschillen.  



 

Nota: >< “eed van Hippocrates” 

 

Pas de voorbije decennia groeit inzicht in 

medische ethiek dat paternalisme negatief is of 

kan zijn; dat autonomie patiënt respect verdient, 

ook al lijkt dat soms in te druisen tegen medische 

“logica”; dat de dood niet noodzakelijk de vijand 

van de geneeskunde is.  



Ik bespreek verder de achterliggende filosofie & ethiek 

van de euthanasiewet (en wet patiëntenrechten) - dus: 

(onderdeel van) zelfbeschikking over levenseinde. Dit 

sluit aan bij fundamentele waarden van de moderne 

democratie (gelijkheid, keuzevrijheid, betrouwbare 

informatie…) en van de moderne geneeskunde 

(informed consent, recht op behandeling, maar ook op 

weigering…) 

 

Nota: ethische aspecten levenseinde verschillen van 

elkaar naarmate zelfbeschikking wel of niet kan 

ingevuld worden.  



• Door wetenschappelijke inzichten (Darwin, genetica,…) en 

filosofische argumentatie is inzicht gegroeid dat “leven op 

zich”, als biologische ‘categorie’, intrinsiek niet waardevol is. 

Het wordt maar waardevol als men er zin & betekenis kan aan 

geven, schoonheid en vreugde kan aan toevoegen, enz. 

 

• Evolutie is een contingent proces; niet doelgericht, niet 

‘progressief’. Op zich hoeven we daar geen ‘respect’ voor te 

hebben. (evolutie zadelt ons op met wat positief is voor 

genetische reproductie, niet noodzakelijk met wat voor ons 

positief is) 

 

• Leven, als biologische categorie, is ons niet ‘van bovenaf 

gegeven’. 



• Mensen zijn in staat “iets van het leven te maken”, wat het strikt 

biologische overstijgt. We kunnen betekenis & waarde aan het 

biologische leven geven, we kunnen het als middel gebruiken om 

er een project van te maken. 

 

• We gebruiken de biologische middelen (lichaam, brein, 

lichamelijke en mentale vermogens), maar het zijn middelen – 

geen doelen op zich.  

 

• Als de doelen die men zelf stelt niet meer gerealiseerd kunnen 

worden, omdat de middelen niet meer voldoende functioneren, 

dan is het legitiem er een punt achter te (willen) zetten. 

 

• Wie kan daar het best over beslissen? De ‘eigenaar’, de ‘drager’ 

van het leven zelf (mits die over de mentale vermogens beschikt 

om zichzelf als persoon te erkennen; als drager van biologisch 

leven.) 



• Dit basisinzicht (dat bij Grieken & Romeinen 

aanwezig was) is in de loop der eeuwen verloren 

gegaan. Onze cultuur is doordrongen van de 

opvatting dat het biologische leven ‘intrinsiek 

waardevol is’ en ‘een geschenk’ is, iets waarover we 

ultiem zelf niet kunnen beschikken.  

 

• Op subtiele manier zijn opvattingen & emoties 

verschoven en van betekenis veranderd. 



Bv.: Lucretia: in de oudheid pleegde ze 

zelfdoding uit schaamte. 

Bij Augustinus, in de M.E. uit schuldgevoel. 

 



• Over Seneca schreven de christelijke auteurs dat zijn 

zelfdoding erger was dan broedermoord; zo ontstond het 

begrip zelfmoord (ipv zelfdoding). In de oudheid 

gebruikte men nog het begrip mors voluntaria. 

 

• Pas in de renaissance ontstaan weer de eerste teksten over 

autonomie & zelfbeschikking, gekoppeld aan waardigheid 

(bv. Pico della Mirandola, humanisme). 

 

• In onze tijd is aan de ene kant de autonomie uiteraard 

enorm toegenomen t.o.v. het verleden (mensenrechten, 

stemrecht, democratie, vrije meningsuiting enz.) maar aan 

de andere kant zijn er ook veel factoren die ze bedreigen:  



Met betrekking tot sterven & dood: 

• Autonomie in het algemeen in het gedrang wegens grotere 
onoverzichtelijkheid van de maatschappij; individueel subject ervaart 
grotere mate van ondoorgrondelijkheid, onoverzichtelijkheid (steeds 
grotere afhankelijkheid van diverse diensten en experts). 

 

• A fortiori m.b.t. ziekte & gezondheid; veroudering, stervensprocessen, 
toegenomen medicalisering, hospitalisering, kunstmatige levensverlenging, 
enz. 

 

• In het algemeen is er weinig begrip voor de vermindering van autonomie 
bij het levenseinde. “Het leven is aan de rappe, aan de gezonden, de 
slimmen, die met invloed, enz.” 

 

• Bovendien ook verdringing, maatschappelijk, van ziekte, leed, sterven, 
dood (discussies n.a.v. euthanasiewet & -toepassing hebben dit gedeeltelijk 
doorbroken). 



• Ook zekere mate van betutteling, van paternalisme t.o.v. diegenen 

waarvan we denken dat hun autonomie is afgetakeld (door ziekte, 

ouderdom) 

 

• Door gewenning, angst, ontkenning,… nemen mensen ook zelf hun 

autonomie lang niet altijd op. Het merendeel geeft niet aan wat de 

wensen zijn m.b.t. het levenseinde (wanneer doodgaan, hoe, waar, 

wat met het lichaam na de dood, enz.). Velen geven zich over aan 

het ‘geïnstitutionaliseerde’; aan de krachten die eigenlijk middel 

moeten zijn om aan de autonome wensen van mensen tegemoet te 

komen, maar tendele doel op zich geworden zijn. 

 

• Daarom is het noodzakelijk het zelfbeschikkingsrecht als evidentie 

(opnieuw) te beklemtonen. 



 Recht op zelfbeschikking is gekoppeld aan menselijke 

waardigheid: als mensen in situaties terechtkomen die hun 

autonomie verminderen, kunnen ze dat ervaren als verlies van 

waardigheid (mogelijk gekoppeld aan gevoel van 

vernedering). Extreem voorbeeld: een slaaf die nauwelijks 

over eigen leven & handelen kan beschikken. 



• Bv: Alzheimer & andere vormen van dementie: leiden 

tot verlies van het “zelf” en daardoor de autonomie; 

waar mensen vooral schrik voor hebben is het 

potentieel verlies aan waardigheid dat hieraan 

gekoppeld is.  

 

• Ook al kan je de aandoening op zich als een aantasting 

van het geheugen, of van oriëntatievermogen in tijd en 

ruimte beschouwen, de essentiële problematiek is het 

verlies aan “vrije wil”, d.w.z.: de patiënt heeft geen 

invloed meer op de causale ketens die “zijn” denken & 

handelen bepalen. 



• In het westen is er evolutie naar toename van autonomie en 
zelfbeschikking (eigen waarden bepalen, eigen partner kiezen, 
eigen studies, werk, woonplaats, arts, enz. enz.). Mensen 
kunnen hun eigen leven creëren; kunnen zelf iets maken van, 
iets doen met het ‘biologische substraat’. 

 

• Er is geen goede reden waarom deze evolutie niet 
doorgetrokken kan worden naar het levenseinde toe. Sterker 
nog: vooral daar is het evident dat het aan het subject zelf 
toekomt om te evalueren en te kiezen.  

 

• Dit negeren kan afbreuk doen aan de menselijke waardigheid 



• De zelf-evalutie van de kwaliteit van het leven van iemand die 
stervende is, is bij uitstek een persoonlijk, subjectief iets: het is de 
‘drager’ van het leven die de evaluatie maken kan, niet een derde. 

 

• Vanzelfsprekend doet dit geen afbreuk aan het belang van de 
‘kwaliteit’ van de omgeving. Dit kan uiteraard de subjectieve 
inschatting van de levenskwaliteit van het subject beïnvloeden.  

 

• Maar ultiem is het het subject zelf dat inschat wanneer “genoeg 
genoeg is”, ook al kan dit pijnlijk zijn voor partner, familie, 
vrienden, omgeving. 

 

• Het moment van “genoeg” is voor iedereen verschillend. Er is 
geen goede reden waarom men de weloverwogen en goed 
geïnformeerde inschatting ervan, door het subject zelf, niet zou 
moeten respecteren.  

 

• Opnieuw: het doet afbreuk aan de waardigheid als men vanuit de 
omgeving wil “overrulen”; alsof het over een bevlieging gaat die 
wel weer zal overgaan. 



• Wie denkt dat elke bewuste vraag tot euthanasie een 

vorm van pathologie is, iets wat op zich behandeld 

moet worden, alsof het een ‘gestoord’ iets is, heeft 

daar geen degelijke argumenten voor. 

 

• We moeten dus de subjectieve wil (leren) respecteren 

& voor zorgen dat in de praktijk gerealiseerd kan 

worden wat de betrokkenen willen (en dat kan 

letterlijk iedereen zijn).  

 

• Vgl. met reanimatie-problematiek, Body integrity 

identity disorder e.a. 

 





 Argumenten die men hier tegen in brengt: 
 

• “De heiligheid van het leven”.  Maar ‘leven’ als biologische 
categorie is niet intrinsiek waardevol; mensen geven er zelf waarde 
aan; het ‘dragend subject’ is ultiem de waardegever aan ‘zijn’ 
biologisch leven. 

 

• “Iemand doden komt enkel god toe”. Maar hoe weten we wat god 
wil? Welke god? Wat als ik niet geloof in de god van diegenen die 
zo redeneren? Bovendien hebben we nu wetenschappelijke, causale, 
niet-bovennatuurlijke verklaringen voor de dood. 

 

• “De arts verbiedt het”. Op basis van wat? Medische deontologie? 
(“Gij zult niet doden” – zogenaamde eed van Hippocrates?) Op basis 
van zijn persoonlijk geweten? Dat moet uiteraard gerespecteerd 
worden; de euthanasie-wet, bv., houdt daar ook rekening mee. 

 

• “Medische verzorgingsplicht?” Maar op een bepaald moment kan 
medische verzorging eerder medisch geassisteerd rekken van pijn & 
lijden zijn. Als dat tegen de wil van de patiënt zelf ingaat, is er geen 
goede reden om aan die ‘plicht’ te blijven vasthouden.  



 Nota: Mededogen (empathie) is de drijvende “emotionele 
kracht” achter het beklemtonen van het zelfbeschikkingsrecht. 
Bij casussen waar geen zelfbeschikking mogelijk is, is het 
“mercy-argument” doorslaggevend.  

 

 

 “The single most powerful argument in support of euthanasia 
is the argument from mercy (erbarmen, empathie, 
mededogen). Terminally ill patients sometimes suffer pain so 
horrible that it is beyond the comprehension of those who have 
not actually experienced it. Their suffering can be so terrible 
that we do not like even to read about it or think about it; we 
recoil even from the descriptions of such agony. The argument 
from mercy says euthanasia is justified because it provides an 
end to that.” (James Rachels, The morality of euthanasia) 

 

 

  



  

 Is zelfbeschikking m.b.t. de dood problematisch t.a.v. 
nabestaanden?  

  

 In meerdere gevallen (bij onverwachte zelfdoding) zeker wel. Maar 
euthanasie (al dan niet op basis van wilsverklaring) kan net een 
positief effect hebben: nabestaanden weten dat het de persoon zijn 
eigen keuze was, dat lijden bespaard bleef, men heeft tijd en 
mogelijkheden voor mentale voorbereiding en aanpassing… 

 

 Nabestaanden zien dan ook op termijn de mogelijke ‘schoonheid’, 
waardigheid en authenticiteit in van euthanasie.  

 

 De ‘gewilde dood’ waarvan men de achtergrond begrijpt, en die op 
een waardige en medisch verantwoorde manier kan gebeuren, 
levert geen emoties van schuld of schaamte op, maar eerder 
gevoelens van acceptatie, mildheid, begrip en verzoening. In het 
algemeen treedt er een “het is goed zoals het is gegaan”-gevoel op, 
wat evident beter is dan gevoelens van verwarring en revolte die 
vaak aanwezig zijn bij  stervensprocessen.  



Gedachte-experiment 

  

“the point of view of the universe” 

“sluier van onwetendheid” 

 

John Rawls, Peter Singer e.a. 





De wereld waarin je terecht wil komen mocht je uitzichtloos 

lichamelijk en/of psychisch lijden, is er een waarbij men je in alle 

opzichten ernstig neemt én empathisch is:  

 

a) de ‘fenomenologie’ van je subjectieve, kwalitatieve ervaringen 

belangrijker inschat dan de informatie verkregen door de 

objectieve, kwantitatieve benadering; 

 

b) je zo goed mogelijk behandeld wordt om de pijn en het leed te 

verzachten; 

 

c) zelfbeschikking maximaal wordt erkend en gerespecteerd (ook 

al druist ze in tegen andere opinies); paternalisme wordt 

geweerd; 

 

d) individuele waardigheid gekoppeld wordt aan autonomie en 

zelfbeschikking.  



Hieraan ligt ten grondslag:  

• Inzicht in en erkenning van gegeven dat het leven op zich, als 

biologische categorie, niet intrinsiek waardevol is. Het wordt 

maar waardevol als men er zin & betekenis kan aan geven, 

schoonheid en vreugde kan aan toevoegen, enz. 

 

• Het leven, als biologische categorie, is ons niet ‘van bovenaf 

gegeven’; we zijn “in het leven geworpen”.  

 

• Erkenning door artsen dat de dood goed kan zijn, een 

oplossing kan betekenen ipv een nederlaag. Erkenning 

bovendien dat er ook niet-goede vormen van de dood bestaan, 

waaraan artsen kunnen bijdragen ten gevolge van het niet-

erkennen van de wensen van de patiënt.  

 



Achterliggend medisch model 

• Patiënt centraal, erkenning zelfbeschikking 

• Medische kennis/mogelijkheden: middel, geen doel 

op zich 

• Noodzakelijkheid dialoog, wederzijds informeren 

• Erkenning verschillende waarden en ethiek 

arts/patiënt 



“before we go” 

• Krachtige metafoor in film: 

“regisseren” 

• Waardigheid = regie van het eigen 

leven. “levenskunst”, “stervenskunst” 

• Met hulp van anderen: leren leven, 

leren sterven – vgl. muziek, opera, 

dans…: leer je van anderen 




