
B
innenkort komen er meerdere vaccins tegen
 corona op de markt. De Gezondheidsraad kwam
donderdag met een vaccinatie-advies: wie mag
eerst? Belangrijker is de volgende vraag. Wil de

vaccinatie effect hebben, dan moet een aanzienlijk deel
van de bevolking (70 procent) zich laten inenten. Helaas
daalt de inentingsbereidheid, die zit nu op 60 procent.
Dus nu moeten we, aldus premier Rutte, ‘diep doorden-
ken’ hoe we die weer omhoog krijgen. VVD-Kamerlid Veld-
man heeft al diep doorgedacht. Woensdag verklaarde hij:
‘Als je je niet laat vaccineren, heeft dat consequenties.’

Daarmee bedoelde hij niet dat je dan alsnog corona
kunt krijgen, dat is evident. Veldman vindt dat vaccinwei-
geraars daarvan de gevolgen moeten ondervinden, bij-
voorbeeld in hun vrijheid van bewegen of samenkomen.

Volgens chef-corona De Jonge kan geen sprake zijn van
een directe vaccinatieplicht en ook niet van een indirecte
verplichte inenting. Maar hij is wel handige Hugo: hij sluit
niet uit dat gevaccineerden meer vrijheden zullen genie-
ten dan onbehandelde burgers. Dat klinkt iets positiever
dan een indirecte verplichting, maar het is hetzelfde.

De farmaceuten Pfizer en Moderna dienen ‘zeer binnen-
kort’ een aanvraag in voor een vaccin-vergunning. Een
maand later kan het vaccineren beginnen. Vier andere
producenten zullen spoedig volgen. De EU heeft de aan-
koopcontracten al gesloten, Nederland ontvangt 3,81 pro-
cent van elke levering, miljoenen vaccins.

Het ellendige coronaprobleem eindelijk getackeld. Ein-
delijk weer naar het theater, het restaurant of naar een
 andere vakantiebestemming dan Curaçao.

Niet dus, als de antivaxers voet bij stuk houden en ver-
der in aantal toenemen. De kans op dat laatste is groot,
blijkt uit internationaal onderzoek. De antivaxers slagen
er veel beter in medestanders te vinden dan de pro-vaxers.
De mensheid, weten we al duizenden jaren, gelooft nu
eenmaal liever in rabiate onzin dan in rationele argumen-
ten. Er bestaan mensen die zeker weten dat Bill Gates mi-
crochips in de vaccins heeft gedaan. Sommigen prefere-
ren het God-vaccin. Dat mag allemaal, als daarmee veel an-
deren maar niet worden benadeeld. Dat is wat dreigt.

Zijn zulke mensen de weg kwijt? Ja. Is daar een vaccin
 tegen? Nee. Hoe lossen we dit dan op? Staan we toe dat de
samenleving wordt gegijzeld door een samenzwering van
idioten? Nou gaat de Elfstedentocht vanwege corona ook
al niet door! Rutte ziet wel wat in ‘indirect nudgen’ – ont-
houd dat woord. Het betreft hier een gedragspsychologi-
sche techniek om mensen op subtiele wijze tot gewenst
gedrag te brengen. De nepvlieg op urinoirs is een nudge
om mannen ertoe te bewegen niet steeds naast de pot te
pissen. Benieuwd waar het kabinet mee gaat komen, qua
vaccin-nudge. Een staatslot voor elke tiende prik?

Zelf zit ik op de lijn van Veldman en dan nog een beetje
harder. Nudgen helpt niet tegen complottheorieën. Ver-
plicht vaccineren schijnt wettelijk niet te kunnen (jam-
mer), dus dan maar een indirect verplichting. Een ‘prik -
bewijs’ waarmee je naar binnen mag in openbare ruimten
bijvoorbeeld. Of verplichte quarantaine voor antivaxers.

Er vraagt nog een medisch-ethisch dilemma om een op-
lossing. Als te veel mensen weigeren zich te laten inenten,
blijft de ‘druk op de zorg’ hoog. Wat te doen met de men-
sen die bedden bezet houden doordat ze niet zijn gevacci-
neerd – en die daarmee anderen een behandeling tegen
niet-vaccineerbare ziekten ontzeggen?

Ook die vraag moeten we diep doordenken.

Diep doordenken

Hé, er ligt een antivaxer
met corona in mijn bed 
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Vandaag af en toe zon en in het noorden nog een enkele
bui. Elders droog en maximumtemperatuur 8 of 9 gra-
den. Morgen veel bewolking, plaatselijk wat (mot)regen
en zo’n 11 graden. Pagina V21
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DOOD VAN NICKY VERSTAPPEN

De rechtbank Maastricht doet
uitspraak in de zaak tegen Jos B. 
De eis is 15 jaar cel en tbs. 

Maud Effting
Amsterdam

De regels voor euthanasie op ern-
stig dementerenden worden rui-
mer. De regionale toetsingscom-
missies euthanasie (RTE’s) maken
vandaag bekend dat zij hun be-
oordelingscriteria voor artsen in
de zogeheten Euthanasiecode op
vier punten aanpassen.

Zo hoeft een schriftelijke wilsverkla-
ring van een patiënt niet meer juri-
disch perfect in elkaar te zitten. Deze
verklaring, waarin een patiënt zelf
omschrijft onder welke omstandighe-
den hij euthanasie wil, is soms – on -
bedoeld – op meerdere manieren uit
te leggen. Een arts krijgt nu meer
ruimte om te interpreteren wat de pa-
tiënt heeft bedoeld. Dit kan hij bij-
voorbeeld doen door familieleden te
raad plegen.

Ook mag een arts volgens de code
aan een wilsonbekwame, demente-
rende patiënt vlak voor de euthanasie
een slaapmiddel geven – bijvoorbeeld
in de appelmoes of de koffie – als hij
verwacht dat de patiënt agressief of on-
rustig wordt doordat hij niet begrijpt
wat er gebeurt.

‘Artsen hoeven zich nu minder zor-
gen te maken dat zij met een euthana-
sie hun nek in een strop steken’, zegt
voorzitter Jacob Kohnstamm van de
vijf RTE’s. ‘Ze hoeven minder bang te
zijn voor justitie. Of voor de toetsings-
commissie.’

Arrest Hoge Raad

De nieuwe criteria zijn gebaseerd op
het arrest van de Hoge Raad in de zaak
van verpleeghuisarts Marinou Arends,

de eerste arts sinds de euthanasiewet
die na een negatieve beoordeling van
de toetsingscommissies werd vervolgd
voor een euthanasie.

In de nieuwe code staat verder dat de
arts vlak voor een euthanasie aan een
wilsonbekwame patiënt geen monde-
linge bevestiging hoeft te vragen van
het verzoek. ‘Zo’n gesprek is zinloos
omdat bij een dergelijke patiënt het be-
grip over deze onderwerpen ont-
breekt’, aldus de code.

Ook is het aan de arts om te beoorde-
len of de patiënt ondraaglijk en uit-

zichtloos lijdt, aldus de Euthanasie-
code. ‘De RTE dient dat medisch-profes-
sionele oordeel terughoudend te toet-
sen.’

Jaarlijks vindt in Nederland ruim
6.000 keer euthanasie plaats. De toet-
singscommissies beoordelen al deze
gevallen achteraf, en als zij conclude-
ren dat niet aan de zorgvuldigheidsei-
sen is voldaan, sturen ze de zaak door
naar het Openbaar Ministerie. Voor-
heen werden deze zaken steevast gese-
poneerd, maar dit veranderde doordat
justitie een nieuwe koers inzette. Het
OM besloot in 2018 verpleeghuisarts
Arends te vervolgen voor moord, iets
wat grote onrust onder artsen veroor-
zaakte.

Arends voerde euthanasie uit op een

ernstig dementerende patiënte, een
zaak die later bekend werd als de ‘kof-
fie-euthanasie’, omdat de arts van tevo-
ren slaapmiddel in de koffie van de
vrouw deed. Ze vreesde dat de vrouw,
die wilsonbekwaam was en in het ver-
pleeghuis mensen aanviel, zich zou
verzetten tegen het infuus omdat ze
het niet begreep. 

De toetsingscommissie verweet
haar vervolgens dat ze het slaapmiddel
‘heimelijk’ had toegediend. Ook was de
wilsverklaring van de patiënt volgens
hen niet duidelijk.

De daarop volgende strafproces
duurde jaren. Uiteindelijk gaf de Hoge
Raad Arends afgelopen april op alle
punten gelijk, waarna de toetsings-
commissies hun criteria besloten aan
te passen.

Zeldzame zaken

Volgens voorzitter Kohnstamm komt
euthanasie bij vergevorderd demente-
renden zeer weinig voor: twee of drie
keer per jaar. Artsen zijn tot op het bot
verdeeld over deze vorm van euthana-
sie. Een aantal artsen zette na de ‘koffie-
euthanasie’ de actie ‘Niet stiekem bij
dementie’ op: een protest tegen eutha-
nasie op patiënten die niet kunnen be-
vestigen dat ze dood willen. Vierhon-
derdvijftig artsen ondertekenden hun
manifest.

Verpleeghuisarts Bert Keizer, een
van de initiatiefnemers van de actie,
blijft ook met ruimere regels tegen-
stander. ‘Maar dit is wel een goede ver-
taling van de casus-Arends voor de
praktijk. Kijk, dit zal geen grote vlucht
nemen. Er zijn weinig artsen die dit
willen. Maar het is fijn voor de artsen
die dit wél doen om dit zo helder op
papier te hebben.’

Schriftelijke wilsverklaring hoeft niet meer juridisch perfect

JACOB KOHNSTAMM

Voorzitter toet-
singscommissies:
‘Dit moet je een
arts niet nog eens
aandoen.’
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Ban op sigarettenverkoop via
internet en in de supermarkt
Gijs Herderscheê
Den Haag

De verkoop van sigaretten en shag
wordt verder beperkt. Over twee
jaar wordt de verkoop via internet
verboden, over drie jaar mogen
supermarkten geen rookwaar
meer verkopen. Dan zullen siga-
retten en shag alleen verkrijgbaar
zijn in speciaalzaken en bij tank-
stations.

Dit voorstel van staatssecretaris Blok-
huis (CU) van Volksgezondheid staat op
de agenda voor de ministerraad. Het
gaat om een uitwerking van het zoge-
noemde Preventieakkoord. Daarin is
aangekondigd dat Blokhuis met een
plan komt over vermindering van het
aantal verkooppunten van tabak.

Voor de nieuwe verboden is een
wetswijziging nodig. Hoe Blokhuis het
verbod op de verkoop van rookwaar via
internet wil afdwingen, is nog niet dui-
delijk. 

Dit jaar is de antirookaanpak van
Blokhuis al merkbaar. Sinds 1 oktober
mag rookwaar alleen in grauwe verpak-
king worden verkocht, waar nog wel de
merknaam op staat. In de praktijk ge-
beurt dat nog nauwelijks, omdat eerst
de oude voorraad met de oude, veel-
kleurige verpakking wordt verkocht.

Wel is merkbaar dat rookwaar in su-
permarkten niet meer in het zicht mag
worden uitgestald. Daarom staan nu
bij klantenservices gesloten kasten
achter de balie waar sigaretten en shag
liggen opgeslagen. Per 1 januari 2021
moeten ook andere winkels de rook-
waar in gesloten kasten opbergen. 

Het doel van dit antirookbeleid is

het terugdringen van het aantal rokers
en de komst van een ‘rookvrije genera-
tie’ in 2040. Daarom zijn per 1 augustus
dit jaar alle onderwijsinstellingen
rookvrij verklaard. Scholen moeten dat
rookverbod ook handhaven, anders lo-
pen ze het risico op een boeten van
4.500 euro. De NS is dit jaar al gestopt
met de verkoop van rookwaren, en de
‘rookpalen’ op de perrons zijn verwij-
derd. Voorlopig kunnen rokers nog wel
terecht bij Ako-winkels op stations. Tot
de bestaande huurcontracten van de
winkels aflopen, verkopen die sigaret-
ten en shag.

In het streven van de overheid naar
een rookvrije generatie wordt de siga-
ret in de publieke ruimte steeds meer
in de ban gedaan. Roken is al niet meer
toegestaan in cafés, restaurants en an-
dere horecagelegenheden. Ook in
speeltuinen, op schoolpleinen en in
kinderboerderijen geldt sinds kort een
rookverbod. De volgende stap zijn be-
drijven: rookruimtes moeten daar ui-
terlijk in 2022 worden gesloten.

Nu al mag rookwaar
niet meer in het zicht
worden uitgestald

Regels voor euthanasie bij
dementerenden verruimd


