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1. Inleiding

In deze bijdrage zal ik een korte analyse geven van de publicaties van Jos Dute die over het
tuchtrecht gaan, de lijnen die hij daarbij heeft uitgezet en de vele annotaties en artikelen die
hij daarover het licht heeft laten zien. Vervolgens volgt een uitstapje naar de uitspraak van
het Centraal Tuchtcollege over de meest recente euthanasiecasus.1

Jos Dute is een breed georiënteerd gezondheidsjurist, met een nadrukkelijk accent op de
fundamentele mensenrechten. Dit heeft zich gemanifesteerd in een keur aan publicaties,
met name in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, over onder andere zijn promotieonder-
werp, de infectieziekten,2 over het beschermen van fundamentele rechten van afhankelij-
ken in de zorg,3 over het VN-gehandicaptenverdrag4 en over preventie. Zijn lidmaatschap
van de Commissie gelijke behandeling, later omgedoopt in Commissie rechten van de
mens en zijn deelname als lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle gaf hiervan
eveneens blijk, naast vanzelfsprekend zijn wetenschappelijke publicaties.

De focus van Jos Dute was altijd duidelijk, namelijk een principiële instelling ten gunste
van de rechten van de zwakke partij in de zorg, te weten de patiënt. Dit resulteerde in tal-
loze publicaties en annotaties met immer een kritische blik, zowel ten aanzien van de wet-
geving op het gebied van het tuchtrecht in de zorg als met betrekking tot de rol van het
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de hoogste rechtsprekende instantie. Ten
aanzien van dat laatste College was hij onverminderd maar genuanceerd kritisch. Hoewel
ik dat zelf nooit aan den lijve heb ondervonden, zou ik als lid van het Centraal
Tuchtcollege mij toch enigszins zorgen maken als er weer een annotatie van Dute aan zat
te komen. Geen annotator was zo kritisch en durfde het Centraal Tuchtcollege zo precies
en genuanceerd op zijn fouten te wijzen. Een van zijn mildere formuleringen was dat het
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1 CTG Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:68, TvGR 2019/3 m.nt. E. Pans.
2 Zie bijv. J.C.J. Dute, ‘De infectieziektewetgeving in rechtsvergelijkend perspectief’, TvGR 1992, p. 9-19;

J.C.J. Dute, ‘Het ontwerp infectieziektewet’, TvGR 1997, p. 394-409 en J.C.J. Dute, ‘Juridische aspecten van
hepatitis B in zorginstellingen’, TvGR 2001, p. 286-297.

3 Zie J.C.J. Dute, ‘De strafrechtelijke opvang van verslaafden in gezondheidsrechtelijk perspectief’, TvGR 1999,
p. 78-85; J.C.J. Dute, ‘Wetgeving gedwongen zorg: quo vadis?’, TvGR 2015, p. 193-194; J.C.J. Dute, ‘Wet zorg
en dwang: gewogen en te licht bevonden’, TvGR 2014, p. 263; J.C.J. Dute, ‘Wvggz: terug naar de tekentafel’,
TvGR 2017, p. 3.

4 Zie J.C.J. Dute, ‘Staatscommissie Grondwet’, TvGR 2011, p. 91; J.C.J. Dute, ‘Het VN-gehandicaptenverdrag’,
TvGR 2012, p. 3 en J.C.J. Dute, ‘Discriminatie vanwege handicap in de zorg’, TvGR 2016, p. 355.
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CTG ‘wel wat steken had laten vallen’.5 Zijn lidmaatschap van het Regionaal Tuchtcollege
Zwolle weerhield hem niet.

Nu is de tuchtrechtspraak een vorm van rechtspraak die bijna per definitie discussie los-
maakt. Open normen zoals tekortschieten in zorg en/of het belang van de individuele
gezondheidszorg en/of wat een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt, geven veel
mogelijkheden tot interpretatie. Des te belangrijker is een duidelijke lijn in de jurispruden-
tie. Daar ontbreekt het bij het hoogste rechtscollege op het gebied van het gezondheids-
zorgtuchtrecht volgens Dute nog wel eens aan.

2. Annotaties en publicaties

Dute weet in zijn annotaties vaak treffend te formuleren wat er ontbreekt aan het juridisch
perspectief van het Centraal Tuchtcollege. Zo verbaast hij zich in een uitspraak waarbij de
klacht discriminatie betrof6 over het feit dat het Tuchtcollege de Algemene wet gelijke
behandeling niet bij zijn beoordeling betrekt en bij een uitspraak van het Centraal
Tuchtcollege 19 januari 20167 dat het Centraal Tuchtcollege bij zijn beschouwingen over
het toelaten van vermeend onrechtmatig verkregen bewijs weliswaar uitvoerig ingaat op
de toelaatbaarheid van de heimelijk gemaakte opname als bewijsmiddel, maar de onder-
bouwing daarvan in het licht van artikel 6 EVRM te wensen overlaat, met name waarom
het recht op een eerlijk proces van de arts niet tekort wordt gedaan.

In een zaak van het Centraal Tuchtcollege van 21 november 20178 stelt Dute vast dat het
Centraal Tuchtcollege blindelings voorbijgaat aan het feit dat op de advisering van een
Wmo-arts tevens de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is en onbeargumenteerd
de gezondheidsrechtelijke bescherming van het beroepsgeheim voor laat gaan boven de
bestuursrechtelijke vereiste zorgvuldige besluitvorming. Terecht vraagt Dute er ook nog de
aandacht voor dat het Centraal Tuchtcollege in die zaak een nieuwe norm formuleert,
maar desalniettemin onmiddellijk een maatregel oplegt, hetgeen in strijd is met de gebrui-
kelijke jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege.

Dat Jos met een principiële blik naar de jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege kijkt,
bleek ook uit zijn noot in TvGR 20139 waarin hij de jurisprudentie van het Centraal
Tuchtcollege in een geval dat het om euthanasie10 ging becommentarieert. Hij start de
noot met de volgende zinnen: ‘Waar van het CTG mag worden verwacht de kwaliteit van
het professionele handelen te bewaken en zo mogelijk op een iets hoger plan te trekken,
maakt het College met deze uitspraak een slechte beurt (…) Kennelijk is het CTG van oor-
deel dat we van deze uitspraak wat kunnen leren. Maar wat we er precies van moeten leren,
blijft duister. We zien vooral dat het College niet goed thuis is in de problematiek van de

5 Zie J.C.J. Dute, annotatie bij CTG 9 februari 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:70, GJ 2016/47.
6 Zie CTG 19 januari 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:47, GJ 2016/64.
7 ECLI:NL:TGZCTG:2016:39.
8 CTG 21 november 2017, ECLI:NL:TGZCTG:2017:318, GJ 2018/39.
9 Zie CTG 7 februari 2013, TvGR 2013/3 m.nt. J.C.J. Dute.
10 Jos Dute was van mei 2010 tot mei 2018 voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

Noord-Brabant en Limburg.
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wils(on)bekwaamheid. (…)’ Verder stelt Dute in zijn noot: ‘In r.o. 5.5 herhaalt het CTG de
vijf criteria waaraan een medisch advies dient te voldoen, wil het de tuchtrechtelijke toet-
sing kunnen doorstaan – het gaat om vaste jurisprudentie. De betekenis van dit – op zich-
zelf beproefde – toetsingskader staat of valt uiteraard met de toepassing in concrete
gevallen. Met de wijze waarop het CTG in r.o. 5.6 hieraan toepassing geeft in relatie tot de
wilsonbekwaamheidsbeoordeling bij een euthanasieverzoek – zoals gezegd: een oordeel
van cruciale betekenis – wordt niet de indruk gewekt dat het College zijn eigen toet-
singskader erg serieus neemt’.

Verder heeft Jos Dute ook een imponerend aantal publicaties over het tuchtrecht in het
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht op zijn naam staan, zowel over het wetsvoorstel Modernise-
ring tuchtrecht Wet BIG11 als over de ontvankelijkheid.12 En dan niet te vergeten natuurlijk
de kroniek tuchtrecht die Dute tezamen met C.A. Bol en ondergetekende schreef.13

Niet onvermeld mag blijven het gezichtspunt van Dute in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
200914 waarin Dute naar aanleiding van een veel bekritiseerde uitspraak van het Centraal
Tuchtcollege in 2008 in een geval van een aangeklaagde kinderarts bij een vermoeden van
kindermishandeling, de jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege kwalificeert als grillig
van karakter, motiveringen die niet altijd overtuigen en een manier van rechtspreken die
niet past bij een hoogste rechter. Dute stelt dat het CTG de rechtseenheid niet voldoende
bevordert, onvoldoende leiding geeft aan de rechtsontwikkeling en te veel van geval tot
geval oordeelt zonder oog te hebben voor de ontwikkeling van de tuchtrechtspraak als
geheel. Hij spreekt de hoop uit dat een externe evaluatie daarin verbetering kan aanbren-
gen.

3. Rol Centraal Tuchtcollege

Opgemerkt moet worden dat dat gezichtspunt natuurlijk inmiddels meer dan tien jaar
geleden is, maar of het Centraal Tuchtcollege zijn rol als hoogste rechter nu beter vervult
dan destijds? De vraag stellen is wellicht haar beantwoorden. Wat dat betreft is het jammer
dat Jos Dute inmiddels minder publiceert, want bijvoorbeeld de uitspraak van het Centraal
Tuchtcollege in de meest recente euthanasiecasus was voor hem voer geweest om nieuwe
discussies aan te jagen.15 Ik doel daarbij op het uitgangspunt van het Centraal Tuchtcollege
dat in feite het normenkader van de RTE wordt gevolgd bij de toetsing van euthanasie. Dit
normenkader kan natuurlijk niet buiten beschouwing blijven, maar het zonder meer vol-
gen doet afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid en het eigen toetsingskader van de
tuchtrechter. Op dit door het Centraal Tuchtcollege geformuleerde toetsingskader is een
kritische reactie gekomen van de procureur-generaal van de Hoge Raad (verder: de PG), die

11 J.C.J. Dute, ‘Het concept wetsvoorstel modernisering tuchtrecht’, TvGR 2015, p. 606-616.
12 Zie C.A. Bol & J.C.J. Dute, ‘Het tuchtrecht voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg: de betekenis

van de tweede tuchtnorm voor de ontvankelijkheid’, TvGR 2016, p. 288-329 en ook C.A. Bol, E. Steendam
Visser en J.C.J. Dute, ‘Klagen over collega’s binnen het tuchtrecht’, TvGR 2019, p. 5-23.

13 Zie de achtste ‘Kroniek Rechtspraak Tuchtrecht’, TvGR 2017, p. 524-565.
14 J.C.J. Dute, ‘Het Centraal Tuchtcollege als hoogste rechter’, TvGR 2009, p. 151.
15 CTG Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:68, TvGR 2019/3 m.nt. E. Pans.
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een vordering tot cassatie in belang der wet instelde.16 Inmiddels is recent duidelijk gewor-
den dat de Hoge Raad het advies van de PG in grote lijnen volgt en is de beslissing van het
Centraal Tuchtcollege vernietigd in belang der wet.17

Het Centraal Tuchtcollege had, zoals gebruikelijk, allereerst overwogen dat het bij de
tuchtrechtelijke beoordeling van het professionele handelen gaat om het geven van een
antwoord op de vraag of de arts bij haar beroepsmatig handelen vanuit tuchtrechtelijk
standpunt bezien is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefe-
ning, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig
geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard
was aanvaard.

Vervolgens stelt het Centraal Tuchtcollege dat de onderhavige zaak zich in zoverre van
veel andere zaken die aan de tuchtrechter worden voorgelegd onderscheidt, dat een door
de beroepsgroep geaccordeerde norm of standaard niet in het bijzonder is vastgesteld en
vastgelegd. Bij de huidige stand van zaken valt, waar het de bepaling van de inhoud van
deze norm of standaard betreft, deze norm/standaard samen met de door de RTE’s gehan-
teerde toetsingskaders. Daarbij komt dat de wetgever het primaat voor de beoordeling van
de vraag of een arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen zoals
vastgelegd in artikel 2 WTL bij de RTE’s heeft gelegd, aldus het Centraal Tuchtcollege. Deze
wettelijke toedeling van taken brengt mee dat het Centraal Tuchtcollege, in het bijzonder
wanneer het de vraag naar een rechtsgeldig verzoek tot euthanasie krijgt voorgelegd, het
oordeel van de RTE als uitgangspunt neemt. In de regel mag worden aangenomen dat de
tuchtrechtelijke normering in beginsel samenvalt met, zo niet opgaat in, wat de RTE in het
bestek van die vraag heeft overwogen en geoordeeld.

De PG stelt naar aanleiding daarvan in zijn vordering tot cassatie in belang der wet18 daar
tegenover dat de tuchtrechter niet gebonden is aan het oordeel van de toetsingscommissie,
een zelfstandige taak heeft om uitleg geven aan wetgeving in concrete zaken en een ruimer
toetsingskader heeft dan de toetsingscommissies. Hij concludeert dat het Centraal
Tuchtcollege door te overwegen dat de wettelijke toedeling van taken meebrengt dat het
tuchtcollege, in het bijzonder wanneer het de vraag naar een rechtsgeldig verzoek tot
euthanasie krijgt voorgelegd, het oordeel van de toetsingscommissie als uitgangspunt
dient te nemen, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De tuchtrechter is in de voor-
gelegde zaak niet gebonden aan het oordeel van een toetsingscommissie. Door een te
beperkt toetsingskader te hanteren heeft het Centraal Tuchtcollege de beoordeling van de
klacht over de geldigheid van het euthanasieverzoek en de klacht over het ontbreken van
communicatie van de arts met de patiënte over het voornemen en het moment van uit-
voering van euthanasie, onvoldoende gemotiveerd, aldus de PG.

16 Parket bij de Hoge Raad 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1339 en voor de strafzaak nr. 1340.
17 HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713 en in de strafzaak nr. 712. De tekst van deze bijdrage werd afgeslo-

ten op 22 april.
18 De volgende alinea’s komen uit de conclusie van de PG, zie Parket bij de Hoge Raad 17 december 2019,

ECLI:NL:PHR:2019:1339 en voor de strafzaak nr. 1340.
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Het Centraal Tuchtcollege had verder overwogen: ‘De wilsonbekwaamheid van patiënte
had de arts er niet van mogen weerhouden op zijn minst te proberen met patiënte te pra-
ten over het concrete voornemen haar leven te beëindigen en over het voornemen vooraf-
gaand aan de uitvoering een slaapmiddel in haar koffie te doen.’

De PG stelt ten aanzien van het zonder overleg met patiënte uitvoeren van de euthanasie
en de zonder overleg met patiënte gegeven premedicatie dat hij de vraag of een arts in alle
gevallen de plicht heeft om te trachten om met een wilsonbekwame patiënt te
communiceren over het voornemen euthanasie toe te passen op grond van de schriftelijke
wilsverklaring die de patiënt eerder wilsbekwaam heeft opgesteld ontkennend beant-
woordt. Daarover kan slechts een oordeel worden gegeven met inachtneming van de
bijzondere omstandigheden van het geval en de overwegingen die aan de keuze van de arts
ten grondslag hebben gelegen. Hij komt tot de conclusie dat het oordeel van het Centraal
Tuchtcollege, dat de uitvoering van de euthanasie medisch onzorgvuldig is geschied en dat
over zowel het voornemen tot als het moment en de wijze waarop de euthanasie zal
worden uitgevoerd tevoren met de patiënte had moeten worden gesproken, te zeer afhan-
kelijk is beoordeeld van hetgeen de toetsingscommissie daarover had beslist. De toetsings-
commissie en het Centraal Tuchtcollege hebben onvoldoende de door de wetgever aan de
arts gegunde medisch-professionele beoordelingsruimte gerespecteerd en daardoor onvol-
doende gemotiveerd dat de euthanasie door de arts op medisch onzorgvuldige wijze zou
zijn uitgevoerd, aldus de PG.

4. Rol IGJ

In dit kader valt overigens op dat er tot nu toe opvallend weinig aandacht is voor de rol van
de IGJ in deze zaak. Op grond van artikel 9 WTL krijgen het College van Procureurs-Gene-
raal en de regionaal Inspecteurs voor de Gezondheidszorg de oordelen van de RTE’S ter
kennis als de RTE heeft geoordeeld dat de arts niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheids-
eisen. Deze instanties beoordelen dan welke stappen zij geraden achten, aldus de
Euthanasiecode.19 Gebruikelijk is dat de IGJ de arts uitnodigt voor een gesprek; dit heeft
volgens de IGJ sinds de invoering van de WTL in 2001 inmiddels driemaal tot het indienen
van een tuchtklacht geleid. Volgens een publicatie van de IGJ uit 2017 neemt de IGJ het
oordeel van de toetsingscommissie als uitgangspunt en doet het geen eigen
feitenonderzoek.20 In de tuchtklacht die IGJ tegen deze specialist ouderengeneeskunde
aanspande, neemt de IGJ desalniettemin een aantal ferme standpunten is die zonder gede-
gen feitenonderzoek moeilijk te begrijpen zijn. Uit de uitspraak van het CTG blijkt overi-
gens dat de IGJ wel zelfstandig onderzoek heeft gedaan, zij het dat niet alle feiten opnieuw
zijn onderzocht (zie r.o. iii).

Naar we mogen aannemen wordt in de door IGJ ingediende klacht het standpunt van de
IGJ verwoord ten aanzien van zorgvuldige euthanasie. Dat standpunt geeft te denken en is

19 Euthanasiecode 2018, Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, april 2018.
20 ‘De rol van de IGJ in het toezichtsysteem euthanasie’, Barbara Prins, hoofd afdeling eerstelijnszorg IGJ,

www.knmg.nl, KNMG congres 22 november 2017 – Handhaving inspectie n.a.v. euthanasie-melding.
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in ieder geval niet overeenkomstig de wetsgeschiedenis, zoals blijkt uit de conclusie van de
PG.

De IGJ verwijt de arts de volgende zaken:

‘De Inspectie verwijt verweerster dat zij, alles bijeengenomen, heeft gehandeld buiten
de kaders van de professionele standaard en daarmee heeft gehandeld in strijd met
artikel 47, lid 1 van de Wet BIG, en wel op grond van het volgende.
a De wilsverklaring was onvoldoende duidelijk, waardoor onduidelijkheid bestaat

over de wijze waarop de wilsverklaring dient te worden uitgelegd. Deze onduide-
lijkheid zit in de bewoordingen van de wilsverklaringen (“wanneer ik nog enigs-
zins wilsbekwaam ben”, “wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht” en “op mijn
verzoek”). Hieruit kan onder meer worden afgeleid dat patiënte bij het opstellen
ervan er uitging dat zij te zijner tijd zelf nog om euthanasie kon en zou verzoeken.

b Patiënte heeft bij het bespreken van de schriftelijke wilsverklaringen en in de jaren
erna nimmer haar eigen huisarts verzocht euthanasie uit te voeren. Ook op het
moment dat de door haar in de wilsverklaring beschreven situatie zich voordeed,
te weten de door haar gevreesde opname in het verpleeghuis, gaf patiënte niet aan
dood te willen.

c De arts heeft door de volledige wilsonbekwaamheid van patiënte nimmer met
patiënte kunnen communiceren over de wilsverklaring, noch over een mogelijk
euthanasieverzoek.

d Patiënte gaf met haar uitingen tijdens haar opname in het verpleeghuis blijk van
een zeer wisselende doodswens. Op sommige momenten gaf zij daarbij juist uit-
drukkelijk aan niet dood te willen. De arts stelt dat geen conclusie meer was te ver-
binden aan de wisselende wilsuitingen van patiënte ten aanzien van het levensbe-
ëindigend handelen. Patiënte werd door de arts vanaf haar opname niet meer wils-
bekwaam ter zake van euthanasie geacht, omdat zij het woord niet meer begreep
en het in- en overzicht niet meer had. Volgens verweerster dienden de uitingen
van patiënte door de Alzheimer te worden gezien als uitingen van emoties van het
moment en niet als wilsuitingen op cognitief niveau.

e Ook bij de consultatie door de twee SCEN-artsen is niet een actuele doodswens
van patiënte naar voren gekomen.

f De arts heeft vervolgens over haar voornemen euthanasie bij patiënte uit te voeren
nimmer met patiënte gesproken of getracht te spreken.

g De arts heeft met patiënte ook niet direct voorafgaand aan de euthanasie
besproken dat de euthanasie zou worden uitgevoerd. Patiënte wist niet dat zij die
dag zou overlijden.

h Op de dag van de euthanasie gaf patiënte op geen enkele wijze blijk van een
doodswens. Integendeel, zij maakte op dat moment zelfs nog plannen om die-
zelfde avond met haar familie uit eten te gaan.

i Patiënte wist niet dat en hoe de euthanasie zou worden uitgevoerd. Zo wist zij ook
niet dat, in het kader van de uitvoering van euthanasie, sederende medicatie aan
haar koffie was toegevoegd toen zij die opdronk.
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j De arts heeft met haar handelwijze patiënte de gelegenheid ontnomen van haar
naasten afscheid te kunnen nemen.

k De arts heeft verklaard dat door de dementie ook geen enkele conclusie was te ver-
binden aan een eventuele wilsuiting van patiënte vlak voordat het euthanaticum
werd toegediend. Zij heeft voorts achteraf verklaard dat indien patiënte vooraf-
gaand aan de uitvoering had gezegd dat zij niet dood wilde, zij ook de levens-
beëindiging zou hebben uitgevoerd.’

Deze verwijten doen de vraag rijzen wat de IGJ hier als professionele standaard ziet, nu de
IGJ de wilsverklaring onvoldoende duidelijk acht, de arts verwijt dat zij door de wilsonbe-
kwaamheid niet meer met patiënte kon communiceren, en in feite een actuele doodswens
eist naast de schriftelijke wilsverklaring. Wellicht het niet heldere en niet overtuigende
standpunt van de KNMG? In 2003 nam de KNMG immers het standpunt in dat, indien het
actuele lijden en communicatie bij dementie niet is vast te stellen, een verzoek om eutha-
nasie niet kan worden gehonoreerd.21 In 2012 volgde een nadere uitleg waarin de eis van
verbale of non-verbale communicatie met de patiënt zelf vanuit medisch professioneel
perspectief onontbeerlijk werd geacht.22 De medische norm is volgens de KNMG strikter
dan de wet. In oktober 2017 startte de KNMG het project Euthanasie en gevorderde
dementie. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. De IGJ verwijst overigens niet naar het
KNMG-standpunt. Uit de klacht van de IGJ is niet af te leiden of het KNMG-standpunt een
rol heeft gespeeld. Heeft de IGJ een eigen professionele standaard als uitgangspunt geno-
men en, zo ja, welke? Het blijft gissen. Een ernstige faux pas van de IGJ naar mijn mening.

Van een toezichthouder mag verwacht worden dat duidelijk is welk normenkader hij han-
teert. In ieder geval is het IGJ standpunt dat naast een schriftelijke wilsverklaring een
actuele doodswens vereist is niet gebaseerd op de Code of Practice of de Euthanasiecode23

waarin de eis van een actuele bevestigende wilsuiting naast de schriftelijke wilsverklaring
niet gesteld wordt. Juist nu de IGJ het indienen van een klacht bij het tuchtcollege moti-
veert met een beroep op het belang van de kwaliteit van de gezondheidszorg en in het
kader van de ontvankelijkheidsdiscussie geen inzicht heeft willen geven in het opportuni-
teitsoverleg dat met het OM gevoerd moet zijn,24 roept zijn standpunt veel onbeant-
woorde vragen op. Kortom, hoewel tot nu toe onderbelicht, valt zeker ook een aantal kriti-
sche noten te kraken over de rol en het standpunt van de IGJ in deze zaak. De kritiek van de
PG en de Hoge Raad die het CTG nu krijgt, geldt in verdergaande mate voor de IGJ als toe-
zichthouder. Tijd voor zelfreflectie, zo lijkt het. Dat verwacht de IGJ immers ook van de
beroepsbeoefenaar (!).

21 De KNMG heeft zichzelf in deze discussie buitenspel gezet door het standpunt Federatiebestuur Euthanasie
2003 en de nadere uitleg van dat standpunt, Utrecht 6 februari 2012, zie ook noot 15, de conclusie van de PG
punt 4.6 e.v.

22 www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/euthanasie.htm: KNMG: een nadere uitleg van het Standpunt
Euthanasie 2003, Utrecht; 6 februari 2012.

23 Code of Practice, Regionale Toetsingscommissies Euthanasie april 2015 en Euthanasiecode 2018.
24 Zie r.o. 4.6 uitspraak CTG.
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5. Tot slot

Terug naar de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege. Het Centraal Tuchtcollege krijgt
van de PG unverfroren de wind van voren. In het licht van het systeem van cassatie in
belang der wet is de conclusie van de PG zo opgezet dat de conclusie is dat het Centraal
Tuchtcollege zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd, maar wat er in feite staat is
dat het Centraal Tuchtcollege de zaak inhoudelijk verkeerd beoordeeld heeft en de gemak-
kelijkste weg heeft gekozen door de RTE te volgen. De PG voert daar met een uitvoerige
samenvatting van de wetsgeschiedenis ook goede argumenten voor aan. Had het vonnis
van Rechtbank Den Haag25 al tot veel vragen over de beslissing van het Centraal
Tuchtcollege geleid (en overigens ook over het standpunt dat de IGJ als klager in de tucht-
zaak had ingenomen), deze conclusie is door zijn aard veel uitgebreider en onderbouwder
en zo mogelijk nog pregnanter.

De Hoge Raad vernietigt de beslissing van het Centraal Tuchtcollege en oordeelt:26

‘Ook in de gevallen waarin de tuchtrechtelijke procedure een vervolg is op het oordeel
van een RTE dat de arts niet heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen
van artikel 2 lid 1 Wtl, heeft de tuchtrechter de taak om – binnen de kaders van de
tuchtrechtelijke procedure en de daaruit voortvloeiende procedurele waarborgen – tot
een zelfstandig oordeel te komen omtrent de vraag of, kort gezegd, het beroepsmatig
handelen van de arts is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame
beroepsuitoefening, en dus of dit handelen niet in strijd is met de in artikel 47 lid 1 Wet
BIG bedoelde maatstaf.’

Het oordeel van het Centraal Tuchtcollege over de schriftelijke wilsverklaring sneuvelt
eveneens. De Hoge Raad oordeelt dat, net als in de strafzaak, het schriftelijke verzoek van
de patiënt niet alleen moet worden uitgelegd aan de hand van de bewoordingen, maar dat
het ook gaat om andere omstandigheden waaruit de bedoelingen van de patiënt kunnen
worden afgeleid. Het oordeel van het CTG dat er geen ruimte is voor interpretatie van het
verzoek, is daarom niet juist.

De verzuchting van Jos Dute dat het CTG de rechtseenheid niet voldoende bevordert,
onvoldoende leiding geeft aan de rechtsontwikkeling en te veel van geval tot geval oordeelt
zonder oog te hebben voor de ontwikkeling van de tuchtrechtspraak als geheel staat nog
overeind.

Ik schat dat de conclusie van de PG en het arrest van de Hoge Raad naar Jos’ hart zijn. Zal
het Centraal Tuchtcollege naar aanleiding hiervan een nieuwe koers inzetten?

25 Rb. Den Haag 11 september 2019 (zorgvuldige euthanasie op een demente patiënte), ECLI:NL:RBDHA:
2019:9506, TvGR 2019/6 m.nt. E. Pans.

26 HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713 en in de strafzaak nr. 712. De tekst van deze bijdrage werd afgeslo-
ten op 22 april.
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