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GRIEKENLAND

‘Onmenselijke behandeling migranten’
Migranten krijgen in Griekenland een ‘onmenselijke behandeling’. Dat
constateert het Comité ter
voorkoming van foltering
van de Raad van Europa.
Waarnemers bezochten
het eiland Samos en de
oostelijke Evros-regio, nabij Turkije. In de haven van
Samos troffen ze verspreid
over twee cellen van 32 en
42 vierkante meter 93 personen aan. Ze waren opgesloten zonder verwarming, licht of bedden. Onder hen waren twintig kinderen, van wie tien onder
de vijf jaar. Ook uit de regio

Evros meldt het comité
voorbeelden van ‘onmenselijke en vernederende
behandeling’ van migranten, zoals gebrekkige hygiëne, kleine cellen en een
schurftuitbraak. Het comité roept Griekenland op
‘de houding tegenover detentie voor migranten te
heroverwegen’. ‘De gang
van zaken is volstrekt onacceptabel.’ Het comité begrijpt niet hoe de Griekse
autoriteiten jonge kinderen onder dergelijke traumatiserende omstandigheden tot een maand of
zelfs langer vasthouden.’

‘We moeten arts
deze lijdensweg
niet meer aandoen’
Verpleeghuisarts Marinou Arends werd na euthanasie bij een
patiënt beschuldigd van moord en uiteindelijk vrijgesproken.
Zo’n lange juridische weg mag niet meer voorkomen, zegt
Jacob Kohnstamm, voorzitter van de toetsingscommissies
euthanasie.
Door Maud Effting

ORKANEN IN MIDDEN-AMERIKA

Na Eta is Iota minstens zo verwoestend

De huisraad in de straten van het Hondurese El Progreso door toedoen van orkaan Iota, komt sommigen nog
van pas. De tropische storm raasde vanaf maandag over
Midden-Amerika en heeft aan zeker dertig mensen het
leven gekost. Duizenden zijn dakloos door aardverschuivingen en overstromingen.
Foto AFP

MICHIGAN

Nieuwe zet Trump beïnvloeding uitslag
De Amerikaanse president
Trump bemoeit zich
steeds directer met de uitslag van de verkiezingen.
Vrijdag heeft hij de Republikeinse volksvertegenwoordigers uit Michigan
in het Witte Huis uitgenodigd, die eigen kiesmannen kunnen aanwijzen als
er twijfel bestaat over de
uitslag in de staat. De kiesmannen bepalen uiteindelijk wie de nieuwe president wordt. Daarmee zet
Trump een nieuwe stap op
een pad dat staatsrechtelijk en strafrechtelijk
steeds glibberiger wordt.

Het is zijn tweede ingreep.
Dinsdagavond belde hij
met een van de twee Republikeinse scheidsrechters
die de verkiezingsuitslag
in een district in Michigan
net hadden goedgekeurd.
Na zijn telefoontje herriepen zij en haar collega die
goedkeuring. Daarmee is
een normaal gesproken
triviaal proces verder onder spanning komen te
staan. Nadat de juridische
weg om de uitslag aan te
vechten op een serie nederlagen is uitgelopen,
probeert Trump het via de
politieke weg.

AANVULLINGEN & VERBETERINGEN
n In het stuk ‘Het is je eigen keuze’ (Ten eerste, 19
november, pag. 7) stond
een naam verkeerd gespeld. Miodrag Bata Milosevic moet Miodrag Bata
Milojevic zijn.
n In het artikel ‘De meeste

steun voor KLM en Tata’
(Ten eerste, 19 november,
pag. 8) stond dat er voor
de tweede ronde loonsteun in totaal 2,1 miljard
is uitgekeerd. Dit was alleen het eerste voorschot.
In totaal is er 4,2 miljard
overgemaakt.

H

et gesprek met Jacob Kohnstamm
(71), voorzitter van
de toetsingscommissies euthanasie,
is net een half uur
bezig, als hij op de
tafel slaat. Bám. Hij
verheft zijn stem. De vraag is wat hij
eigenlijk zelf vond van het oordeel dat
zijn toetsingscommissie velde over de
euthanasie die verpleeghuisarts Marinou Arends pleegde. Na dit negatieve
oordeel in 2016 belandde haar zaak bij
justitie en werd de arts uiteindelijk beschuldigd van moord.
‘Ik wil aan alle artsen laten weten dat
ze niet bang meer hoeven zijn dat hun
dit soort dingen nog overkomen’, zegt
Kohnstamm. ‘We hebben onze koers gewijzigd. Dat vind ik veel relevanter dan
de vraag of die oude commissie het wel
goed gedaan heeft. Die mensen van de
commissie zijn niet eens meer lid. Hun
termijn is verstreken.’
Maar het was een van uw toetsingscommissies die oordeelde dat de
arts onzorgvuldig handelde. Hoe
keek u naar die rechtszaak waarin
het Openbaar Ministerie zei dat ze
een moord had gepleegd?
‘Dat was heel onplezierig. Een lijdensweg voor de arts. Maar het oordeel kwam
er toen ik net was aangetreden als voorzitter. Het was een fait accompli. Het oordeel was geveld en ging naar het OM.’
U was toch voorzitter? Heeft u het
niet gezien dan?
‘Kijk, die commissies zijn volstrekt onafhankelijk. Die vellen hun oordeel en
daar kun je verder helemaal niets meer
aan doen. Ik ben wel de coördinerend
voorzitter, maar ik heb geen zeggenschap over hun oordeel. Ik heb daar later
overigens wel voor gepleit, voor die zeggenschap.’
Het is april 2016 als verpleeghuisarts Marinou Arends de euthanasie uitvoert die
uiteindelijk zal leiden tot de beschuldiging van moord.
Haar patiënt is een vrouw die in haar
wilsverklaring heeft geschreven dat ze
‘beslist niet’ in een verpleeghuis wil belanden. Als ze daar toch terechtkomt,
valt ze mensen aan. Ze slaat, bijt, krabt
en bonkt tegen de muren.
Het geval is complex, ook doordat de
arts haar pas voor het eerst ontmoet als
ze al wilsonbekwaam is. Toch stelt de
arts na uitgebreid onderzoek vast dat ze
ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en dat
ze voldoet aan de criteria voor euthana-

Ik was er niet
voor de arts
naar het
strafbankje
te slepen

Een patiënt
op zijn
sterfbed
om wilsverklaring
vragen, dat
hóéft niet

sie. Ook de tweede, onafhankelijke arts is
het hiermee eens. In overleg met de familie doet de arts van tevoren slaapmiddel in de koffie. Ze wil niet dat de vrouw
zich verzet tegen het infuus, omdat de
patiënt niet begrijpt wat er gebeurt.
Zelf denkt de arts dat ze volgens de regels handelt. Maar de toetsingscommissie is het daar niet mee eens.
Zo is de wilsverklaring van de vrouw
volgens de commissie niet duidelijk genoeg: hij bevat een vreemd zinnetje. De
vrouw schreef dat ze euthanasie wil als
ze zelf de tijd ‘rijp’ acht. Ze hield geen
rekening met het feit dat ze bij het toepassen van de wilsverklaring juist wilsonbekwaam zal zijn. Uit gesprekken met
haar familie begrijpt de arts dat de
vrouw dit onhandig heeft geformuleerd,
maar de commissie gaat hier niet in
mee. Ook verwijt de commissie de arts
dat ze het slaapmiddel ‘heimelijk’ heeft
toegediend. Volgens hen heeft de arts
daarmee een grens overschreden.
Was u het eens met het oordeel van
de betreffende toetsingscommissie?
‘Dat moet je mij niet vragen… Dat vind ik
niet chic. Als voorzitter ben ik het altijd
eens met alle commissies.’
Ik ben toch benieuwd wat u ervan
vond.
‘Nou... Op één punt vind ik dat het in ieder geval anders had moeten zijn. Ik heb
me geërgerd aan het woord ‘heimelijk’.’
Daarmee zei de toetsingscommissie
dat de arts stiekem had gehandeld.
Achterbaks.
‘Ja, en dat had de commissie niet moeten
doen. Dat heb ik vanaf het begin gevonden. We geven geen moreel oordeel. Als
ik het had geschreven was het eruit gegaan. Het neemt niet weg dat er intern
een forse discussie is geweest over het
toedienen van ‘premedicatie’. Er zijn leden uit de toetsingscommissie die zeiden: daarmee ontneem je iemand de
mogelijkheid om nog nee te zeggen tegen de euthanasie.’
Ze was toch wilsonbekwaam?
‘Ja. Daar heb ik later nog met verpleeghuisartsen ruzie over gemaakt. Ik zei:
alle medische behandelingen van wilsonbekwame mensen, zijn in principe
heimelijk. Dus als het gaat om fatsoenlijk medisch handelen, moet je dat
woord gewoon niet gebruiken.’
Het vreemde is dat een eerdere
toetsingscommissie in 2015 het wel
zorgvuldig vond dat een arts slaap-
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beoordelingscriteria op vier punten
verandert, gebaseerd op dit arrest.
Dit, zegt Kohnstamm, is een bijzondere stap.
Zo is het slaapmiddel in de koffie
toegestaan. Onder voorwaarden.
‘Kijk, de mogelijkheid bestaat dat er
artsen zijn die denken: weet je wat, ik
laat hem vast in slaap vallen, dan kan
hij niet meer tegensputteren. Dat
mag dus niet. Maar als de arts verwacht dat een wilsonbekwame patiënt agressief of onrustig wordt omdat hij niet begrijpt wat er gebeurt,
dan mag hij wel premedicatie toedienen.’
Vandaag publiceert een van de toetsingscommissies voor het eerst een
beoordeling die is gedaan aan de
hand van de nieuwe maatstaven.
Daarin is nog iets dat opvalt: in deze
euthanasiekwestie heeft de patiënt
haar wilsverklaring laten opstellen
bij de notaris. Dit komt geregeld voor:
mensen die in een hun levenstestament een standaardtekst over euthanasie opnemen.
‘Het is goed om het vast te leggen’,
zegt Kohnstamm. ‘Hoe dan ook. Maar
je kunt dit niet standaard opschrijven. Je moet de arts handvaten geven.
Wij gaan de bond van notarissen
daarom adviseren om mensen daarnaast ook een handgeschreven verklaring te laten schrijven, waarin ze
elementen opschrijven die het leven
voor hen ondraaglijk en uitzichtloos
zouden maken. Gelukkig kende de
arts in dit geval deze patiënt al anderhalf jaar en heeft hij dit haar nog kunnen vragen.’
Gaat het vaak mis met wilsverklaringen?
‘Van de 17 miljoen Nederlanders zijn
er betrekkelijk weinig jurist, dus dat
wilsverklaringen onhandig worden
opgeschreven – dat komt vaker voor.
In de nieuwe euthanasiecode staat
dat de arts de wilsverklaring mag interpreteren. Hij mag aan de hand van
gesprekken met de familie en anderen onderzoeken: hoe heeft de patiënt dit bedóéld?
‘Wat ik trouwens vaak zie in dossiers, zijn artsen die op het sterfbed
aan een patiënt veiligheidshalve nog
even om een wilsverklaring vragen. Ik
heb het hier over terminale kankerpatiënten, hè. Mensen die gewoon wilsbekwaam zijn. Soms zie je aandoenlijke hanepoten in zo’n verklaring,
die dan op de dag van overlijden is geschreven. Ik vraag me elke keer af:
waarom? Het hóéft niet.’

Jacob Kohnstamm

middel in de appelmoes deed
voor een euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt. Hoe kan
dat?
‘Er zijn meerdere toetsingscommissies. De rechtbank in Groningen oordeelt soms ook anders dan die in Amsterdam.’
Heeft u zich schuldig gevoeld
over die rechtszaak tegen de
arts?
‘Dat is niet helemaal de verwoording.
Ik wilde vanaf het begin dat deze
rechtsvraag direct voorgelegd zou

Foto Linelle Deunk

worden aan de Hoge Raad: cassatie in
naam der wet. Daarmee beantwoord
je de vraag of dit zo mag, zónder de
arts naar het strafbankje te slepen.
Want daar was ik helemaal niet voor.
Integendeel. Ik heb toen al vrij snel
gepleit voor die cassatie. Daar is een
wetswijziging voor nodig. Ik weet dat
dit lang duurt, maar in het euthanasiedossier duurt alles jaren. Het zou
heel goed zijn, omdat je dan nieuwe
rechtsvragen kunt beantwoorden
zonder de arts zo zwaar te belasten.’
Daar heeft het Openbaar Ministe-

rie onder leiding van procureurgeneraal Rinus Otte dan niet bepaald naar geluisterd.
‘Nee. Ik heb in die tijd wel tegen hem
gezegd: ik hoop dat je ooit van je geloof in het strafrecht genezen zult
worden. Daar moest hij hartelijk om
lachen.’
De arts heeft hier onder geleden.
Ze werd drie jaar lang vijf, zes
keer per nacht wakker met deze
kwestie in haar hoofd.
‘Haar zaak heeft idioot lang geduurd.
Daar heb ik het Openbaar Ministerie

in de persoon van Otte indringend op
aangesproken. Het OM heeft er te
lang over gedaan. Overigens belde
Otte me op een ochtend wel dat hij
cassatie in naam der wet ging instellen. Dat heeft de zaak aanzienlijk verkort en nu geleid tot ruimere regels.
Maar het is wel zuur voor haar. Het is
een beetje: operatie geslaagd, patiënt
overleden.’
De rechtbank ontslaat de arts uiteindelijk van rechtsvervolging. Ook
de Hoge Raad geeft de arts op alle
punten gelijk. Het leidt ertoe dat de
toetsingscommissie vanaf nu haar

Komt dat niet doordat artsen
angstig zijn geworden?
‘Dat halen wij niet uit de cijfers want
het aantal euthanasiegevallen blijkt
te stijgen. Veel artsen die ik over de
toetsingscommissie spreek, zeggen:
het was prettig om het jullie uit te leggen. Bij mevrouw Arends was dit niet
het geval. Zij heeft dit gesprek als behoorlijk lullig ervaren, om het voorzichtig te formuleren. Dat is niet de
bedoeling van het gesprek met de
commissie: we moeten euthanasie
juist dejuridiseren. Het zou een ramp
zijn voor de toetsingspraktijk als artsen straks worden begeleid door de
wapperende zwarte toga’s van advocaten.’
Vindt u nu dat er meer zaken voor
de rechter moeten komen?
‘Er is een euthanasie geweest op een
patiënte, voor wie lezen een levensbehoefte was, en die blind werd. Wij
hebben deze euthanasie zorgvuldig
bevonden, maar de grens tussen een
stapeling van ouderdomsaandoeningen en een voltooid leven is soms
dun. Als zich ooit een situatie voordoet waarin de commissie vindt dat
die grens wordt overschreden, dan
ben ik ervoor om dat oordeel rechtstreeks voor te leggen aan de Hoge
Raad. Maar niet aan de rechtbank. Dit
moet je een arts niet nog eens aandoen.’

