
Richtlijn omgaan met het 
verzoek om hulp bij zelf-
doding door patiënten 
met een psychiatrische 
stoornis

 
A.J. Tholen , R.L.P. Berghmans, J. Huisman, J. Legemaate, W.A. Nolen, 
F. Polak, M.J.W.T. Scherders (NVvP-commissie Hulp bij zelfdoding)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, opgericht 17 november 1871 

De Tijdstroom, Utrecht



© 2009 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
E-mail: info@nvvp.net
Omslagontwerp: Cees Brake bno, Enschede

Uitgegeven door De Tijdstroom uitgeverij BV, Postbus 775, 3500 AT Utrecht.
Internet: www.tijdstroom.nl
E-mail: info@tijdstroom.nl

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die 
nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever 
geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens hou-
den zij zich gaarne aanbevolen.

Waar dit mogelijk was is aan auteursrechtelijke verplichtingen voldaan. Wij verzoeken 
eenieder die meent aanspraken te kunnen ontlenen aan in dit boek opgenomen teksten 
en afbeeldingen, zich in verbinding te stellen met de uitgever.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie. Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk en 
uitsluitend bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie aanvragen.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 
16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij 
het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de 
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, 
Postbus 882, 1180 AW Amstelveen.
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing verklaard kan 
worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in principe niet van af te wijken. 
Van richtlijnen mag in individuele gevallen, mits beredeneerd, afgeweken worden. Ze zijn 
bedoeld om rationeel klinisch handelen te ondersteunen.

ISBN 978 90 5898 150 9
NUR 875



Inhoud

Voorwoord bij tweede herziene versie 2009 — 7

Voorwoord bij herziene versie 2004
Samenstelling van de commissie — 10

Ten geleide bij de eerste versie 1998

Voorwoord bij de eerste versie 1998
Taakstelling en werkwijze van de commissie — 13
Samenstelling van de commissie — 15

Hoofdstuk 1 Inleiding
1 Waarom hulp bij zelfdoding? — 17
2 Standpunten NVvP, KNMG en NVVE — 19
3 Rechtspraak, wetgeving en melding — 20
4 Ultieme handeling — 21
5 Psychiatrische patiënten — 21
6 De rol van de psychiater — 23

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten
1 Levenshulp — 25
2 Principiële bezwaren — 26
3 Situationele bezwaren — 27
4 Hulp bij zelfdoding — 28

Hoofdstuk 3 Zorgvuldigheidseisen
1 Inleiding — 29
2 Vrijwillig en weloverwogen verzoek — 29
3 Ondraaglijk en uitzichtloos lijden — 34
4 Voorlichting over situatie en vooruitzichten — 36
5 Geen redelijke andere oplossing — 36
6 Consultatie van een onafhankelijke arts — 41
7 Medisch zorgvuldige uitvoering hulp bij zelfdoding — 45
8 Overige aspecten — 46
9 Overwegingen over de samenhang der zorgvuldigheids eisen — 51



Hoofdstuk 4 Bijzondere situaties
1 Onvrijwillig opgenomen patiënten — 53
2 Forensisch-psychiatrische patiënten — 54
3 Niet-psychiater is (hoofd)behandelaar van psychiatrische  

patiënt — 56
4 Consultatie gevraagd door een somatisch specialist of door een  

huisarts — 56
5 Somatisch-psychiatrische comorbiditeit — 58

Hoofdstuk 5 Verslaglegging
1 Meldingsprocedure — 61
2 Aandachtspunten voor verslaglegging — 62

Hoofdstuk 6 Samenvatting
1 Inhoudelijke samenvatting — 67
2 Beslisboom — 70

Bijlage 1 Standpunten Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,  
Commissie Ethiek (1991)
Standpunten — 73

Bijlage 2 Relevante juridische aspecten en de  
relatie met standpunten beroeps verenigingen

1 Situatie voor de inwerkingtreding van de wet — 75
2 De gevolgen van de wet van 2002 — 77
3 De relatie tussen rechtspraak/wetgeving en opvattingen uit de 

beroepsgroep — 77
4 Melding en het afleggen van verantwoording — 78

Literatuur — 79



Voorwoord bij tweede herziene versie 

2009

Naar aanleiding van het besluit van het NVvP-bestuur om deze richtlijnen 
op het openbare deel van de NVvP-site te plaatsen en in gedrukte vorm 
beschikbaar te stellen, heeft de commissie de tekst op een aantal punten 
aangepast. De huidige praktijk, waarin de regionale toetsingscommissies 
euthanasie ook meldingen betreffende psychiatrische patiënten toetsen, is 
aanleiding geweest paragraaf 1.3 aan te passen. Op basis van het standpunt 
van de knmg en recente jurisprudentie dient de psychiater aanwezig te 
zijn bij de zelfdoding en is er geen ruimte om de euthanatica bij de patiënt 
achter te laten. Dat heeft geleid tot een aanpassing van paragraaf 3.6. De 
procedure van de onafhankelijke consultatie is aangescherpt met de aan-
beveling om, naast een consulent met bijzondere expertise op het gebied 
van de psychiatrische stoornis van de patiënt, ook een tweede consulent te 
raadplegen die bij voorkeur ervaring heeft als scen-arts. Ten slotte is para-
graaf 5 sterk gewijzigd naar aanleiding van het nieuwe door de ministeries 
van vws en Justitie ontwikkelde model voor een verslag van de behande-
lend arts.

Samenstelling van de commissie

•	 Dr. R.L.P. Berghmans, gezondheidsethicus.

•	 J. Huisman, psychiater.

•	 Prof.dr. J. Legemaate, gezondheidjurist.

•	 Prof.dr. W.A. Nolen, psychiater.

•	 F. Polak, psychiater.

•	 M.J.W.T. Scherders, psychiater.

•	 Dr. A.J. Tholen, psychiater (voorzitter).
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De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is per 
1 april 2002 van kracht geworden. In deze wet is aan de gangbare praktijk 
een wettelijk kader gegeven en worden een aantal inhoudelijke en proce-
durele eisen geformuleerd die eerder gesteld werden in jurisprudentie en 
in standpunten en richtlijnen van beroepsverenigingen. De Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding heeft betrekking op 
levensbeëindigend handelen bij patiënten die wilsbekwaam zijn en bij 
wilsonbekwame patiënten die voorafgaand aan hun wilsonbekwaamheid 
een schriftelijke wilsverklaring hebben opgesteld. Door de wet wordt een 
uitzondering van de strafbaarstelling gemaakt voor de arts die de hulp bij 
zelfdoding meldt en wiens handelen volgens de regionale toetsingscom-
missie voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.
Het van kracht worden van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding was voor het bestuur van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie aanleiding om de Commissie Hulp bij Zelfdoding te 
vragen na te gaan of de richtlijnen uit 1998 moesten worden herzien. In 
deze herziene richtlijnen is vooral de weergave van de wettelijke en juridi-
sche context gewijzigd. Tevens is de ordening van de zorgvuldigheidseisen 
aangepast aan de wijze waarop deze in de wet zijn gesteld. Inhoudelijk zijn 
de wijzigingen beperkt gebleven, omdat de meeste nu in de wet gestelde 
zorgvuldigheidseisen al in 1998 in de richtlijnen voor de psychiater waren 
opgenomen. De tekst betreffende de onafhankelijke consultatie is bijge-
steld, onder andere naar aanleiding van ervaringen van commissieleden 
en ervaringen van scen-consulenten (Steun en Consultatie bij Euthanasie 
Nederland) in de somatische geneeskunde. Ook zijn de verslagen van de 
regionale toetsingscommissies en de aan de nieuwe wet aangepaste stand-
puntbepaling van de knmg aanleiding geweest om de tekst op sommige 
punten te verfijnen. Tot slot is ook de literatuurlijst geactualiseerd.
De commissie heeft in de afgelopen periode de indruk gekregen dat de 
richtlijnen in het algemeen voor psychiaters een goed en bruikbaar mid-
del zijn gebleken om met een verzoek om hulp bij zelfdoding om te gaan. 
De commissie heeft geen aanleiding gezien om de uitgangspunten van de 
richtlijnen te wijzigen of anderszins de richtlijnen aan te vullen met – niet 
door de wet gestelde – principiële uitgangspunten of aanwijzingen. Zij 
heeft er verder van afgezien om, zoals voorafgaande aan de eerste versie 
van de richtlijnen van 1998, een brede discussie binnen de beroepsgroep te 
voeren.
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Daadwerkelijke hulp van psychiaters bij zelfdoding van psychiatrische 
patiënten vindt anno 2002 net als in 1994-1995 slechts in uitzonderlijke 
gevallen plaats. De commissie veronderstelt dat in het geval van psychiatri-
sche stoornissen, hulp bij zelfdoding door de psychiater altijd of bijna altijd 
wordt gemeld bij de toetsingscommissies. In 2001 zijn er drie gevallen 
van hulp bij zelfdoding gemeld waarbij het lijden ‘primair van psychische 
oorsprong’ was. Vanwege de uitzonderlijkheid van daadwerkelijke hulp bij 
zelfdoding door psychiatrische patiënten zijn deze richtlijnen vooral van 
betekenis voor het omgaan met de wel veelvuldige nadrukkelijke en her-
haalde verzoeken om hulp bij zelfdoding en bij het geven van consultatie. 
In 1994 en 1995 werd jaarlijks ruim driehonderd maal aan een psychiater 
een nadrukkelijk en herhaald verzoek om hulp bij zelfdoding gedaan en 
werd ongeveer vierhonderd maal om een psychiatrisch consult gevraagd 
vanwege een dergelijk verzoek, waarvan ongeveer driehonderd maal door 
een niet-psychiater. Al met al werd het door de commissie logisch geacht 
om het feitelijke gebruik – het omgaan met een verzoek – tot uitdrukking 
te brengen in een gewijzigde titel: ‘Het verzoek om hulp bij zelfdoding door 
patiënten met een psychiatrische stoornis’.
In 1994-1995 bleek dat jaarlijks, van de ongeveer 320 nadrukkelijke en 
herhaalde verzoeken aan psychiaters om hulp bij zelfdoding, in ongeveer 
twee tot vijf gevallen die hulp daadwerkelijk werd verleend. Uit deze groep 
pleegde een veelvoud daarvan, ongeveer vijftig patiënten jaarlijks, suï-
cide zonder de hulp waarom gevraagd was. Daar staat tegenover dat van 
de patiënten die nog in leven waren, de meerderheid bij follow-up geen 
doodswens meer had.
De commissie realiseert zich dat er een aanzienlijk aantal patiënten is voor 
wie levenshulp niet of onvoldoende bespreekbaar is en waarbij hulp bij 
zelfdoding door een arts niet te rechtvaardigen is. Enerzijds is het de vraag 
of er bij een deel van de vijftig patiënten die zich na een afgewezen verzoek 
jaarlijks suïcideren nog mogelijkheden waren geweest voor levenshulp. 
Anderzijds had waarschijnlijk ook een deel van hen in aanmerking kunnen 
komen voor zorgvuldige en gerechtvaardigde hulp bij hun zelfdoding. De 
commissie hoopt dat deze richtlijnen bijdragen aan een nog zorgvuldiger 
aftasten van de mogelijkheden voor zowel levenshulp als hulp bij zelfdo-
ding.
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Het voorliggende document is het eindproduct van de Commissie Hulp bij 
Zelfdoding, die op 6 juni 1995 werd geïnstalleerd door de toenmalige voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De com-
missie kreeg als opdracht het bestuur van de NVvP van advies te dienen 
door het ontwikkelen van een ‘protocol’ inzake de te volgen handelwijze bij 
een verzoek om hulp bij zelfdoding.
In het voorwoord wordt de gevolgde werkwijze van de commissie beschre-
ven. Daaruit wordt duidelijk dat zij zeer zorgvuldig te werk is gegaan. Deze 
zorgvuldigheid vindt men terug in dit document. Het bestuur hecht eraan, 
op deze plaats zijn waardering daarvoor uit te spreken. Om de geest van 
het document goed te begrijpen, is het dienstig om kort bij de, in de ogen 
van het bestuur, meest opvallende uitingen van deze zorgvuldigheid stil te 
staan.
In de eerste plaats legt de commissie er de nadruk op dat het gaat om hulp 
bij zelfdoding in het kader van ‘psychische stoornissen’. Dat is een duide-
lijke poging om de context waarbinnen deze problematiek voor de psychi-
ater relevant zou kunnen zijn, af te grenzen van die van het persoonlijk en/
of maatschappelijk leed dat niet rechtstreeks te herleiden is tot psychische 
stoornissen. Niet dat dit leed, gemeten met humanitaire maatstaven, min-
der ernstig hoeft te zijn; het is echter niet de taak van de psychiater dit te 
verzachten. Dat de grenzen niet altijd gemakkelijk te trekken zijn, betekent 
nog niet dat men het bestaan ervan zou moeten ontkennen. Geheel in de 
lijn van een professionele stellingname ligt ook de opvatting van de com-
missie dat men er goed aan doet rekening te houden met het type stoor-
nis, het beloop en dergelijke. Zo beveelt zij in paragraaf 5 van hoofdstuk 
1 terecht aan extra terughoudendheid te betrachten bij patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis, ‘vanwege de grotere kans op overdracht en te-
genoverdracht’.
In de tweede plaats heeft de commissie de term ‘protocol’ vervangen door 
de term ‘richtlijnen’, een beslissing, die door het bestuur met instemming 
wordt begroet. Terecht schrijft de commissie in het voorwoord [bij de 
eerste versie 1998]: ‘De term ‘protocol’ zou ten onrechte suggereren, dat 
het een pasklaar beoordelings- en gedragskader biedt voor alle gevallen 
waarin een vraag om hulp bij zelfdoding aan een psychiater wordt gesteld’. 
In deze geest wordt op dezelfde pagina enkele regels verder geschreven, dat 
hulp bij zelfdoding in de psychiatrie slechts in uitzonderlijke situaties dient 
plaats te vinden en nooit een standaardonderdeel mag vormen van de hulp 
die psychiaters bieden. De richtlijnen van de commissie krijgen daardoor 



2  Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding2  

een totaal ander karakter dan die van een protocol zoals voor de farmaco-
therapie bij depressies of voor de psychotherapie bij angststoornissen.
Als zodanig dragen de richtlijnen het karakter van ‘minimumeisen’, die 
de psychiater niet ontslaan van de plicht in elke voorkomende situatie 
opnieuw te bezien in hoeverre toepassing ervan in het concrete geval 
strookt met de zorgvuldigheidseisen. Probleemsituaties die in dit opzicht 
relevant zijn, zijn de helaas niet zo zeldzame verzoeken om hulp bij zelfdo-
ding waarbij men bijvoorbeeld als consulent constateert dat er niet zozeer 
sprake is van ‘uitbehandeld zijn’, maar van ‘onvoldoende’ of zelfs ‘verkeerd’ 
behandeld, al of niet in het kader van een verstoring van de behandelrelatie 
die als zodanig door de patiënt en/of de behandelaar niet of onvoldoende is 
opgemerkt.
Een probleem kan dan ontstaan, als de patiënt, bijvoorbeeld door het lange 
tijdsverloop, zo gedemoraliseerd is geraakt, dat hij of zij niet meer te mo-
tiveren is voor een nieuwe behandeling die volgens de state of the art wel 
uitzicht op herstel of verbetering zou kunnen bieden. Dit soort situaties 
vormen een illustratie van de noodzaak af te zien van het streven naar 
‘standaardoplossingen’. In kwesties als de onderhavige is het een illusie in 
dergelijke standaardoplossingen te geloven. Het bestuur acht het daarom 
van belang dat de publicatie van een stuk als het voorliggende aan illusies 
als deze geen voeding geeft. Zorgvuldige lezing zal dit gevaar tot een mini-
mum beperken.
De zorgvuldigheid van de commissie blijkt ten slotte uit het, door de 
commissie op meerdere plaatsen in het document genoemde uitgangs-
punt, dat een verzoek om hulp bij zelfdoding in eerste instantie opgevat 
moet worden als een vraag om levenshulp en dat hulp bij zelfdoding een 
uitzonderlijke, ultieme handeling is. Dit kan samengevat worden als een 
‘Nee, tenzij...’. Uitgangspunt voor de commissie is de door de arts ervaren 
nood situatie, het moment, dat het ‘Nee, tenzij...’ na verloop van tijd is om-
geslagen in een ‘Ja, tenzij...’. Het voorliggende stuk heeft u veel te bieden; 
het bestuur beveelt het u warm ter bestudering aan. Het zal hopelijk de 
discussie en de verdere meningsvorming over dit zo moeilijke vraagstuk 
bevorderen. 

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,
prof.dr. W. van Tilburg, voorzitter.
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Taakstelling en werkwijze van de commissie

De Commissie Hulp bij Zelfdoding werd op 6 juni 1995 geïnstalleerd door 
de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
(NVvP). De taak van de commissie was een advies uit te brengen aan het 
bestuur van de NVvP in de vorm van een protocol voor hulp bij zelfdoding. 
Daarbij diende zij de door het bestuur onderschreven standpunten van de 
Commissie Ethiek van december 1991 (zie bijlage 1) mee te wegen. Deze 
standpunten zijn door de commissie onderschreven en overgenomen als 
uitgangspunten.
De commissie is in 1995-1996 dertien maal bij elkaar geweest om deze 
richtlijnen op te stellen. In juni 1996 is een concept opgestuurd aan dertien 
deskundigen, met een verzoek om hun mening en suggesties voor aanvul-
ling en wijzigingen te geven. In augustus 1996 waren twaalf reacties ont-
vangen, die besproken en in het concept verwerkt zijn. Vervolgens is het 
in september 1996 voorgelegd aan het bestuur van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie, met het verzoek het voor commentaar op te sturen 
aan diverse betrokken organisaties. In samenwerking met het bestuur is op 
4 april 1997 een invitational conference gehouden, waarin het bijgewerkte 
concept besproken is door een veertigtal bestuurders, opleiders en andere 
betrokkenen uit het werkveld. Het daarin geleverde commentaar, alsmede 
reacties van onder meer de Landelijk Huisartsen Vereniging (lhv) en de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (nvve) zijn door de 
commissie besproken en hebben tot enige aanpassingen geleid.
De commissie heeft diverse termen overwogen als aanduiding van dit do-
cument. In eerste instantie is de door het bestuur in de opdracht gebruikte 
term ‘protocol’ gehandhaafd, in de betekenis van: geheel van gebruikelijke 
regels en richtlijnen. De commissie heeft uiteindelijk echter gekozen voor 
‘richtlijnen’. De term ‘protocol’ zou ten onrechte suggereren dat het een 
pasklaar beoordelings- en gedragskader biedt voor alle gevallen waarin een 
vraag om hulp bij zelfdoding aan een psychiater wordt gesteld. De com-
missie meent dat zij alleen de grote lijnen heeft kunnen aangeven waar-
binnen elke individuele situatie beoordeeld dient te worden. Naast deze 
inhoudelijke zorgvuldigheidseisen zijn procedurele zorgvuldigheidseisen 
geformuleerd. In deze zorgvuldigheidseisen geeft de commissie concreet 
aan wat volgens haar de procedurele zorgvuldigheidseisen dienen te zijn bij 
het omgaan met vragen om hulp bij zelfdoding en bij het in uitzonderlijke 
gevallen overgaan tot het verlenen van die hulp.
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De commissie beseft dat hulp bij zelfdoding altijd ook een nederlaag bete-
kent voor zowel de patiënt als de hulpvrager. Psychiatrische behandeling, 
verlichting van lijden en levenshulp hebben gefaald. Van de vele psychiatri-
sche patiënten die ernstig en langdurig te lijden hebben van hun stoornis, 
zijn er slechts weinigen die duurzaam en weloverwogen tot de conclusie 
komen dat het leven ondraaglijk is en dat zij de dood verkiezen. Hulp bij 
zelfdoding aan psychiatrische patiënten dient slechts in zeer uitzonderlijke 
situaties plaats te vinden. Hulp bij zelfdoding zal dan ook nooit een stan-
daardonderdeel vormen van hulp die psychiaters bieden. Toch dient de 
beroepsgroep zich volgens de commissie uit te spreken over de omstandig-
heden waarin hulp bij zelfdoding door een psychiater medisch-ethisch te 
rechtvaardigen kan zijn. De standpunten en zorgvuldigheidseisen die daar-
bij door de beroepsgroep worden gehanteerd, moeten duidelijk zijn. De 
commissie vindt dat er richtlijnen en regels voor hulp bij zelfdoding dienen 
te zijn, die de zorgvuldigheid en kwaliteit van de besluitvorming waarbor-
gen en het handelen van de psychiater controleerbaar maken.
Alhoewel hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoor-
nis volgens de commissie slechts in uitzonderlijke situaties mag plaats-
vinden, worden veel psychiaters geconfronteerd met vragen om hulp bij 
zelfdoding. Uit recent onderzoek blijkt dat in de psychiatrie jaarlijks naar 
schatting 320 maal een nadrukkelijk en herhaald verzoek om hulp bij 
zelfdoding wordt gedaan. Daadwerkelijke hulp bij zelfdoding vindt ech-
ter zelden plaats: ongeveer twee tot vijf maal per jaar. Twee derde van de 
psychiaters gaf te kennen dat zij hulp bij zelfdoding vanwege een psychia-
trische aandoening aanvaardbaar vinden, terwijl 46% zich een situatie kon 
voorstellen waarin zijzelf bereid zouden zijn die hulp te verlenen. De com-
missie vindt richtlijnen voor de beroepsgroep van psychiaters daarom ook 
van belang om als norm te dienen voor een zorgvuldige behandeling van 
vragen om hulp bij zelfdoding. Ze kunnen gebruikt worden om de eigen 
opvattingen over hulp bij zelfdoding tijdig met de patiënt te bespreken.
Deze richtlijnen stellen geen ‘indicatie’ voor hulp bij zelfdoding. Zij bieden 
evenmin een oplossing voor de uitzonderlijke noodsituatie en de daaraan 
verbonden dilemma’s waarmee een psychiater kan worden geconfronteerd. 
Hij of zij moet in een noodsituatie met tegenstrijdige verplichtingen uit-
eindelijk altijd zelf een persoonlijke afweging maken. Dit document biedt 
richtlijnen voor de relevante aspecten van de beoordeling en handelwijze 
en geeft de psychiater daarmee een handreiking om zorgvuldig tot een 
afweging te komen.
Op meerdere plaatsen in het document maakt de commissie duidelijk dat 
een verzoek om hulp bij zelfdoding in eerste instantie opgevat moet wor-
den als een vraag om levenshulp en dat hulp bij zelfdoding een uitzonder-
lijke, ultieme handeling is. Dit kan samengevat worden als een: ‘Nee, ten-
zij...’. De commissie acht het niet haar taak om een document op te stellen 
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over levenshulp, over een goed en tijdig aanbod van zorg en allerlei andere 
bij ernstig, ondraaglijk lijden uiterst relevante onderwerpen. Daarvoor is 
veeleer nodig een goede opleiding, nascholing en consultatie alsmede een 
goede organisatie van de zorg. Uitgangspunt voor de commissie is de door 
de arts ervaren noodsituatie.
Bij het opstellen van deze richtlijnen is uitgegaan van het bestaande regu-
leringskader. Hoewel de commissie constateert dat de dominantie van het 
strafrecht de huidige situatie problematisch maakt, heeft zij het niet als 
haar taak gezien een nieuw reguleringskader uit te werken.

Samenstelling van de commissie

•	 Dr. R.L.P. Berghmans, gezondheidsethicus.

•	 J. Huisman, psychiater.

•	 J. Knol, psychiater (secretaris tot maart 1996).

•	 Prof.dr. J. Legemaate, gezondheidjurist.

•	 Dr. W.A. Nolen, psychiater.

•	 F. Polak, psychiater (tot april 1996).

•	 M.J.W.T. Scherders, psychiater.

•	 Dr. A.J. Tholen, psychiater (voorzitter).


