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Arts teleurgesteld over uitspraak regionaal tuchtcollege 

De specialist ouderengeneeskunde die vandaag door het regionaal tuchtcollege een 

berisping kreeg opgelegd in een euthanasie uit 2016 is teleurgesteld over de uitspraak. Ze 

heeft vandaag via haar advocaat laten weten in hoger beroep te gaan. 

 

De arts werd berispt in een euthanasiezaak die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan het 

tuchtcollege heeft voorgelegd.  

 

De specialist ouderengeneeskunde is er van overtuigd zorgvuldig te hebben gehandeld. Advocaat 

Mieke de Die: “Mijn cliënt heeft steeds het belang van de patiënt voor ogen gehouden. De arts 

heeft grondig onderzocht wat patiënt heeft bedoeld met de wilsverklaring via gesprekken met de 

echtgenoot, de dochter van patiënt en na overleg met de huisarts die haar in de afgelopen jaren 

veelvuldig had gezien en gesproken over haar euthanasiewens. De verklaringen waren eenduidig. 

De Die: “Ook de beide door haar geconsulteerde artsen zijn gemotiveerd tot de conclusie 

gekomen dat aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan en dat is naar mijn mening onvoldoende 

meegenomen in de uitspraak van het tuchtcollege.”  

 

Ziekteproces 

“De discussie in deze zaak draait in de kern om de wil van de patiënt”, aldus De Die. “Wij vinden 

dat de arts tot de overtuiging mocht komen dat cliënte daadwerkelijk een doodswens had. Dat 

deze en andere geconsulteerde artsen dat niet meer met patiënt zelf konden bespreken, kwam 

doordat het ziekteproces al zo ver gevorderd was dat begrip van woorden, begrip van de situatie, 

inzicht en overzicht verloren waren gegaan. Het tuchtcollege lijkt de arts te verwijten dat zij de 

euthanasiewens niet meer met patiënte heeft besproken, maar dat is wat mij betreft zonder grond. 

Dat verwijt gaat namelijk uit van een mogelijkheid tot communicatie met deze patiënt over 

euthanasie, terwijl die mogelijkheid er niet was als rechtstreeks gevolg van de ziekte van patiënt. 

Zoals de wetgever ook heeft gezegd, is het dan aan de arts om de wilsverklaring van de patiënt 

goed onderbouwd en zeer zorgvuldig te interpreteren. Dit regionaal tuchtcollege komt tot een 

andere conclusie en daarom willen we de zaak graag in hoger beroep voorleggen aan het 

Centraal Tuchtcollege.” 


