
Casus 2: Een vraag om euthanasie 

 

Drie jaar geleden is Pieter op de scooter aangereden door een auto. Pieter is dan zestien jaar. Bij 

die aanrijding loopt Pieter een ernstig neurotrauma op. Na een verblijf in het ziekenhuis en 

revalidatiecentrum wordt hij ruim een jaar na het ongeval opgenomen in een voorziening voor 

mensen met een verstandelijke handicap. Bij opname wordt zijn toestand als vegetatief 

beoordeeld, is hij immobiel, met verhoogde spierspanning in bovenste- en onderste ledematen. 

Hij kan slechts kortdurend in een aangepaste rolstoel zitten, wordt gevoed via PEG-sonde, kan 

niet actief communiceren met zijn omgeving, lijkt geen gesproken of geschreven taal te begrijpen. 

Pieter komt uit een eenoudergezin. Hij is enig kind, woont bij zijn moeder, vader heeft bij de 

scheiding destijds, toen Pieter twee jaar oud was, de voogdij afgestaan. Zowel vader als moeder 

zijn erg betrokken.  

Vanaf de opname nu ruim twee jaar geleden, is er minimale vooruitgang: Pieter reageert meer op 

de omgeving, maar lijkt zich niet bewust van zijn situatie. Er is geen verbetering van de 

communicatie en evenmin is er sprake van enige motorische vooruitgang. Wel eet hij volledig 

oraal en vertoont kopieergedrag (bijv. tong uitsteken, duim opsteken.). 

Toen Pieter indertijd werd opgenomen, is er een niet-reanimatie beleid afgesproken. Pieters 

moeder, die wettelijk vertegenwoordiger is geworden, vindt het leven van haar zoon niet 

waardevol en komt bij herhaling met het verzoek om euthanasie. De behandelaars beamen de 

zeer ernstige verstandelijke handicap van cliënt, maar zien bij hem geen ondraaglijk lijden. Er is 

geen indicatie voor euthanasie. Ook bij een recente opname in het ziekenhuis wegens een 

cerebrale temperatuursregulatiestoornis herhaalt moeder haar euthanasievraag. De medisch 

specialisten in het ziekenhuis zijn evenwel ook niet bereid aan het verzoek van moeder tegemoet 

te komen: cliënt is zeer ernstig beschadigd en er zijn geen signalen van ondraaglijk lijden 

merkbaar. 

 

Beschouwing 

 

Twee casus uit de gehandicaptenzorg, twee casus die duidelijk maken dat de contexten waarin 

wordt gehandeld ook in de gehandicaptenzorg zeer grondig kunnen verschillen. Dat is onder 

meer afhankelijk van de persoonlijke geschiedenissen van de patiënten. De ene patiënt heeft een 

groot deel van zijn leven doorgebracht in een instelling vanwege een ernstige beperking die zich 

al op vroege leeftijd manifesteerde. De ander kent een geschiedenis waarin de verstandelijke 

beperking zich pas voordeed op een moment dat zich op de drempel naar een volwassen leven 

al een persoonlijke identiteit vormde. Bij de een buigt de levenslijn die zich tijdens de jaren in de 

instelling heeft ontwikkeld in duidelijke maar heteronome patronen, langzaam naar beneden. 

Analoog aan beelden die men heeft van een gewoon of zo men wel zegt ‘natuurlijk’ 

levensverloop. Bij de ander is er sprake van een abrupte knik die van de ene dag op de andere 



‘normale’ toekomstverwachtingen van ontwikkeling, groei en bloei onverwacht afbreekt. ‘Wreed’ 

zou men dat in de kwalificaties van alledaags taalgebruik kunnen noemen. Bij de ene casus 

wordt de ervaren problematiek in morele zin het meest gepersonifieerd in de figuur van de 

begeleiders, in de andere casus is het een van de ouders die de morele dimensie van deze 

casus het meest duidelijk op de voorgrond brengt.  

 

Afhankelijkheid  

Deze verschillen in context en geschiedenis werken onmiddellijk door in de percepties van de 

vraagstukken die zich bij beide patiënten in de sfeer van de zorg voor het levenseinde voordoen. 

Maar hoe verschillend ook, er is tevens een duidelijke overeenkomst in beide casus. Een 

overeenkomst die tekenend is voor de vraagstukken die zich in de zorg rond het leveneinde van 

mensen met een verstandelijke beperking voordoen: wat er zich ook manifesteert aan vragen, de 

arts die bij de behandeling en zorg is betrokken zal altijd geconfronteerd worden met opvattingen 

die door anderen dan de patiënt zelf naar voren zullen worden gebracht en een oordeel inhouden 

over wat goed is voor deze patiënt. Niet voor niets wordt in verschillende instellingen in de 

gehandicaptenzorg in dit soort situaties moreel beraad ingezet: de diverse betrokkenen gaan in 

overleg om met elkaar na te gaan hoe er gehandeld dient te worden. Met andere woorden: de 

grote afhankelijkheid van anderen die ondanks alle nadruk op het bevestigen van de eigen 

mogelijkheden en het respect voor hun soms geringe autonomie, voortdurend in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking op de voorgrond treedt, zal altijd meewegen in de 

besluitvorming rond het levenseinde. Dat er - ook al zal er in de regel sprake zijn van 

wilsonbekwaamheid in formele zin - ook actief gezocht dient te worden naar een eigen inkleuring 

van de situatie vanuit het perspectief van de patiënt zelf, vanuit diens beleving, wordt daarbij nog 

wel eens over het hoofd gezien. Toch verdient in het koor van de vele stemmen rond de patiënt, 

ook de stem van  de patiënt zelf een plaats te krijgen. Hoe moeilijk het soms ook is om die te 

kunnen horen.  

 

Verstoorde communicatie, aangetast bewustzijn  

Dat geldt voor beide casus. In de eerste plaats is de communicatie met beide patiënten ernstig 

verstoord. Daarnaast is hun bewustzijn ernstig aangetast. Dat laatste speelt in beide casus, maar 

op een zeer uiteenlopende wijze. Bij de jongeman met niet aangeboren hersenletsel speelt de 

kwestie van het bewustzijn een prominente rol in de beoordeling van de casus. Moeder die om 

beëindiging van dit afgebroken leven vraagt, wordt er op een specifieke manier mee 

geconfronteerd. Voor haar is het significante gebrek aan bewustzijn van haar zoon en het 

schijnbaar uitzichtloze karakter van zijn situatie, waarschijnlijk de belangrijkste reden om te 

vragen om beëindiging van dit jonge leven. Terwijl het voor haar een pregnant gegeven is van 

wat haar zoon is overkomen, is het tegelijk een voorname reden dat er niet kan worden 

ingestemd met haar verzoek om euthanasie: door dat lage bewustzijn van de vegetatieve staat is 



er immers geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een ondraaglijk lijden. Zo komt het 

ook in de casus naar voren. Uiteraard is er grote pijn en veel verdriet om het ongeluk dat deze 

jongeman getroffen heeft en dat zal ook niemand van de betrokken behandelaars en 

zorgverleners ontkennen, maar het is niet zijn pijn en verdriet dat op de voorgrond treedt. Het is 

vooral het verdriet van de omstanders om dit verlies, met name dat van moeder, dat hier naar 

voren springt en de casus een tragisch karakter geeft. 

  

Bij de bewoner bij wie een palliatief beleid is ingezet, speelt het bewustzijn van de patiënt op een 

andere manier een prominente rol. Vooral vanwege de twijfel over het effect van de sedatie die 

op de voorgrond treedt: de bewoner is klaarblijkelijk niet steeds in slaap maar kijkt. Althans hij 

heeft zijn ogen open, hetgeen tot verwarring leidt bij de begeleiders over zijn 

bewustzijnstoestand: maakt hij nu mee wat hem overkomt?  Of niet? Hij kijkt ons zo aan. Wat 

voor betekenis moeten we toekennen aan dit appel? Is het wel een appel op ons? Klaarblijkelijk 

is het voor de begeleiders niet goed mogelijk om uit te maken wat er nu precies met hem aan de 

hand is: of hij zich bewust is van de situatie, en er aan lijdt. Of niet. Die onzekerheid over zijn 

beleving maakt hen onzeker en maakt de gekozen weg van de palliatie voor hen moreel 

problematisch.  

Of die weg ook echt moreel problematisch is, is zeer de vraag. Niet voor niets geven de 

begeleiders achteraf aan dat ze vooral informatie gemist hebben over de processen die zich ten 

gevolge van het sederen afspelen. Toch is de vraag of ze daarmee echt gerust zouden zijn 

gesteld. Niet alle informatie helpt wanneer mensen zeer betrokken zijn bij het welzijn van een 

ander en ze voortdurend betekenis blijven geven aan de signalen die ze bij iemand waarnemen. 

Zoals in dit geval de open ogen van de cliënt. Dat werkt sterk door bij de begeleiders van de 

eerste patiënt. Zoals het in die andere situatie ook de vraag is of meer informatie over de 

vegetatieve toestand van haar zoon, moeder meer gerust zou stellen over het (niet)lijden van 

haar zoon. De vragen die aan de orde zijn, zijn meer dan medisch, ze hebben existentiële 

betekenis.  

 

Significante anderen 

Uiteraard is er verschil in de positie tussen de moeder in de ene casus en de begeleiders in de 

andere. De verwantschapsrelatie is principieel van een andere orde dan de professionele 

zorgrelatie. Zo mag men veronderstellen dat keuzeprocessen van verwanten door andere 

argumenten en sentimenten worden beïnvloed dan de keuzeprocessen van professionele 

zorgverleners. Dat de laatste groep zich vooral laat leiden door redelijke, vanuit hun kennis en 

kunde geïnformeerde argumenten. Desalniettemin maakt de casus van de langdurige 

instellingsbewoner wel duidelijk dat er, ook al is er formeel sprake van professionele 

verhoudingen ten opzichte van de cliënten, in langdurige zorgrelaties in de gehandicaptenzorg 

ook sterke persoonlijke committments op de voorgrond treden. Voor een aantal mensen met een 



verstandelijke beperking zijn, zeker als ze ouder worden,  niet de familieleden maar andere 

bewoners en begeleiders de meest betekenisvolle anderen. Dat werkt uiteraard ook weer door in 

de percepties van de begeleiders. Naast de verantwoordelijkheid die ze vanuit hun 

beroepsmatige en functionele rol ervaren, ervaren ze op geleide van de langdurige relatie met 

hun cliënten vaak ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Het gaat met andere woorden niet 

alleen om taken die ze bij deze cliënt te verrichten hebben op een beroepsmatig verantwoorde 

wijze, ze ervaren ook een appel dat op hen persoonlijk wordt gedaan en hen op bijzondere wijze 

in de zorg verplicht. Soms voelen zij zich hoe onterecht ook, min of meer verwant met hun 

cliënten. Uiteraard werkt zo’n verwantschapsgevoel ook weer door in de waarneming van de 

uitingen van de patiënt. 

 

Conflicten 

Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat zich rond het levenseinde van mensen met een 

verstandelijke beperking, emotionele conflicten kunnen voordoen tussen de professionele 

hulpverleners en de verwanten van de patiënten. Een plotselinge verandering in betrokkenheid 

van familieleden die wordt veroorzaakt door het naderend sterven van een cliënt, kan aanleiding 

geven tot veel verwarring. Familieleden die zich om soms begrijpelijke maar slecht 

gecommuniceerde redenen, in het verleden maar heel zelden hebben laten zien, raken in conflict 

met de begeleiders van een cliënt die jarenlang in de instelling verbleef.  Tegenover de 

interpretaties van de begeleiders van het gedrag van de cliënt, komen ineens heel andere te 

staan die niet meer gevoed zijn door actuele beelden maar door herinneringen uit het verleden. 

De spanningen bijvoorbeeld die zich tijdens hun jeugd voordeden in het ouderlijk huis van de 

cliënt. Of de pijn van ouders over de opname van hun kind in de instelling, jaren geleden, die nu 

hun kind ernstig ziek is, weer boven komt.  

Wanneer in dat soort situaties niet de moeite wordt genomen om te investeren in de 

communicatie en men weigert om zich in elkaars perspectief te verplaatsen, kan het door de 

begeleiders ervaren committment hard botsen op de formele zeggenschapsverhoudingen: ineens 

zet de broer of zus die er nooit was, de situatie op scherp en voelen de begeleiders zich ondanks 

al hun betrokkenheid gediskwalificeerd. In de casus van de jongeman gaat het precies andersom. 

De betrokkenheid en het committment van moeder botst op het professionele oordeel van de 

behandelaars en begeleiders. En op de formele zeggenschap die zij hebben over het handelen. 

Wanneer zich dat soort conflicten voordoen en de posities verharden, dreigt het belang van de 

cliënt zelf gemakkelijk naar de achtergrond te verschuiven. 

 

Moreel beraad  

Om op een adequate manier met dat soort conflicten om te gaan, wordt in een aantal instellingen 

voor gehandicaptenzorg in dergelijke situaties een moreel beraad gehouden. Eerder wezen we 

daar al op. Ook beleidsnotities van de beroepsvereniging van artsen in de verstandelijke 



gehandicaptenzorg ondersteunen dat soort beleidsbesprekingen. Met de verschillende 

betrokkenen rond de tafel wordt over het te voeren beleid overlegd. Uiteraard is het van belang 

om de verschillende perspectieven en de daaraan gekoppelde argumenten voor beleidskeuzes 

met betrekking tot het welzijn van de cliënt goed mee te wegen. Uitgaande van de twee 

voorliggende casus is het zaak om ook de perspectieven en de belangen van de cliënten zelf zo 

goed mogelijk te benoemen. Los van de eigen belangen van de andere moreel betrokkenen. In  

beide situaties is dat een ingewikkelde opgave: wat betreft de jonge patiënt is er op geleide van 

de verhalen van de moeder mogelijk veel te vertellen over de manier waarop deze jongeman in 

het leven stond maar is het gelet zijn leeftijd niet zeer waarschijnlijk dat hij zich ooit uitgelaten 

heeft over de situatie waarin hij nu is beland en hoe hij dat gewaardeerd zou hebben. Ook niet 

met betrekking tot de gevolgen voor de medische besluitvorming. Inzicht in diens perspectief is 

dus bijna niet gegeven.  

Wat betreft de oudere patiënt die lang in de instelling woonde zijn er welhaast zeker evenmin 

heldere uitspraken voorhanden die erop wijzen hoe hij zijn actuele situatie gewaardeerd zou 

hebben. Misschien zijn er wel wat indicaties: bijvoorbeeld op grond van eerdere uitlatingen in de 

sfeer van het ziekzijn of overlijden van medebewoners. Of met betrekking tot een eerdere 

opname in het ziekenhuis. Misschien kunnen we op basis van andere, eerdere non verbale 

uitingen nagaan hoe hij kan reageren op processen van ziek zijn en van intense verzorging. En 

welke betekenis we aan die uitingen moeten geven. Mogelijk is er in samenspraak met zijn 

verwanten en de begeleiders wel een levensverhaal van hem opgetekend waaruit ook valt op te 

maken hoe hij zich verhield tot ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven; tot ervaringen van pijn en 

ongemak. Uiteraard is ook het bevattingsvermogen van deze cliënt een factor van belang: de 

casus maakt niet duidelijk hoe het daarmee staat. Hoe hij reageerde op mogelijke sterfgevallen in 

zijn (woon)omgeving: emotioneel, of juist onaangedaan. Met agitatie of met een tegengestelde 

reactie: door stil te worden en zich compleet terug te trekken uit de leef en woonomgeving.  

 

Rol van de arts 

AVG artsen hebben in dit soort situaties vaak een bemiddelende rol. Hun taak is om de 

verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en in de besluitvorming het belang van de 

patiënt voorop te stellen. Net als elders in de medische praktijk is het ook hier van belang om 

tijdig in te gaan op het naderende levenseinde en de medische beslissingen goed voor te 

bereiden. Dat kan conflicten in het proces voorkomen en bijdragen aan acceptatie van 

verwanten, medebewoners en begeleiders. Ook is het van belang om voortdurend informatie te 

verstrekken over de aard van de processen die zich voordoen, de betekenis die ze hebben voor 

de patiënt en zorg te dragen voor een adequate interpretatie van het gedrag en de uitingen van 

de patiënten. In beide casus is dat van groot belang. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit 

vanzelfsprekend zal leiden tot acceptatie van de situatie. Wat dat betreft verschilt deze medische 

praktijk niet van andere.   



Uiteraard is het met betrekking tot het tijdig inspelen op de vragen die zich voordoen van groot 

belang aandacht te schenken aan de eigen beleving van de patiënt. In de casus van de oudere 

bewoner is onduidelijk of, hoe en waar er mogelijkheden waren om hem op de hoogte te stellen 

van zijn situatie. De verstandelijke beperking van deze patiënten vraagt zonder meer dat er 

rekening gehouden wordt met hun beperkte capaciteiten. De moeilijkheden om te communiceren 

vormen op zich echter nog geen reden om niet met hen te communiceren over hun naderende 

levenseinde. Het creëren van een gesloten besefscontext waarin door iedereen om de patiënt 

heen gezwegen wordt over het naderende einde in de nabijheid van de patiënt, betekent vaak 

een ongewenste inbreuk op de toch al beperkte communicatiemogelijkheden. Daarenboven gaat 

het ook in tegen fundamentele opvattingen over wie mensen met een verstandelijke beperking in 

onze samenleving zijn: burgers als alle anderen, mensen die ondanks hun beperking deelnemen 

aan de samenleving en daarin zoveel mogelijk zichzelf mogen zijn. Daarom is het aangewezen te 

zoeken naar mogelijkheden om op het niveau van de patiënt, hoe beperkt ook, te zoeken naar 

mogelijkheden om openheid te betrachten. Soms zijn er zelfs bij geringe intelligentie door 

begeleiders en andere betrokkenen wel ingangen te vinden. Daarmee worden vormen van 

isolatie en breuken in de communicatie tegengegaan. Natuurlijk kunnen er zich omstandigheden 

voordoen die contra-indicaties vormen voor zo’n open communicatie over het naderend einde 

met de patiënt zelf. Maar in principe zijn die niet anders dan bij andere patiënten. 

 

Specifieke medische aandacht  

Uiteraard is de verantwoordelijkheid van de arts niet primair en niet alleen gelegen in de sfeer 

van de communicatie. Werken in de gehandicaptenzorg brengt specifieke aandachtspunten met 

zich mee voor de zorg in de laatste levensfase. Zo is de uitwerking van medicijnen een belangrijk 

aspect: mensen met een verstandelijke beperking blijken in een aantal situaties heel anders op 

medicatie te reageren dan verwacht. De werking blijft uit of de medicijnen wekken juist extra 

heftige reacties uit. Processen lopen daardoor anders zoals verwacht. Precies zoals in het geval 

van de oudere patiënt het geval is. Soms is het ook buitengewoon ingewikkeld om vast te stellen 

wat voor last en/of pijn een patiënt ervaart. Is er wel sprake van lijden? Hoe weten we dat dat het 

geval is? Of niet? De uitingen van een patiënt zijn onduidelijk. Er zijn signalen van communicatie 

maar in hoeverre het ook echte communicatie is, is de vraag. Dat vertroebelt ook de waarneming 

van onrust en lijden. In beide casus speelt dat mee.  

Overigens dient de vraag naar euthanasie van moeder in de tweede casus wel serieus te worden 

genomen. Niet in de zin dat ingestemd wordt met het door haar gewenste antwoord – de criteria 

zijn wat dat betreft volstrekt helder – maar wel dat oprecht onderzocht wordt hoe het toekomstig 

medisch beleid wordt ingericht en hoe op bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidssituatie van 

Pieter wordt gereageerd. Daarbij lijkt het gelet op de betrokkenheid van vader, ook wenselijk om 

diens perspectief mee te nemen in de oordeelsvorming.      

 



Tot slot 

Vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg betekent in principe ook dat de plaats waar 

mensen met een verstandelijke beperking doodgaan, niet per se een instelling voor 

gehandicaptenzorg is. Meer dan in het verleden zullen mensen met een verstandelijke beperking 

in een verpleeghuis, of in een hospice hun  laatste levensfase doorbrengen. Nu nog is er vaak 

schroom voor deze situaties. Van twee kanten. Begeleiders uit de verstandelijk 

gehandicaptenzorg zullen bezorgd zijn over de aandacht en tijd die er specifiek voor ‘hun 

mensen’ zal zijn. Of juist niet. Andersom zullen ook behandelaars en verzorgers in het hospice of 

verpleeghuis aarzelingen ervaren vanwege ontbrekende deskundigheid. Desalniettemin vraagt 

terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  in een hospice of de palliatieve 

unit van een verpleeg- of verzorgingshuis in de basis niet veel anders dan de terminale zorg voor  

andere mensen: het gaat vooral om aandacht, geduld en betrokkenheid. Dan is ook het verhaal 

van mensen met een verstandelijke beperking ‘goed leesbaar’ (Nuy en Leget 2004).  
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