
DOODSCRITERIA 
Achtergronden van de verwarring en een poging tot verheldering 

door H.A.H. VAN TILL-D'AULNIS DE BOUROUILL 

HooFDSTUK I 

INLEIDING 

1. Het is bij het verschijnen van dit nummer ongeveer zes jaar geleden 
dat de eerste harttransplantatie de wereld verraste. Dit evenement 
deed de discussie over de definitie, de diagnostiek en het tijdstip van 
de dood met vernieuwde hevigheid losbranden. Het is nu de tijd 
geworden om de voornaamste gedachtenstromingen die hierover 
-in hoofdzaak uit de medische literatuur- naar voren zijn gekomen, 
vanuit de juridische gezichtshoek critisch te beschouwen, temeer nu 
in februari 1974 een zg. postmortale donor tijdens de nierverwijdering 
weer begon te ademen (Birmingham, Engeland). Er haperde daar 
blijkbaar iets aan de doodsdiagnostiek en nu is het de vraag of de 
diagnostische richtlijnen in het algemeen, of speciaal in. Engeland, 
verkeerd zijn, of dat zij goed zijn maar in dit ene geval verkeerd zijn 
toegepast. Het eerst is m.i. het geval. 

Men kan zich afvragen of de jurist het recht heeft zich met de doods
diagnostiek te bemoeien. Is dat niet een uitsluitend medische aan
gelegenheid ? 
Naar mijn mening mag iedereen de door de arts getrokken conclusie 
,de patient is dood" aanvechten als deze conclusie blijkt te steunen 
op niet accuraat waargenomen of tweeduidige gegevens, dubbel
zinnige termen of gebrek aan objectiviteit; ook indien die conclusie 
onnodig onzeker is of onvoldoende rekening houdt met de omstandig
heden van het geval, of als de vereiste logische samenhang tussen 
gegevens en conclusie ontbreekt. 

De artsen zijn in de dagelijkse praktijk zeer direct bij de doodsproble
matiek betrokken ; dat neemt niet weg dat de dood ook in de rechts
praktijk een belangrijke rol speelt en dat de dood ieder mens in zijn 
bestaan op essentiele wijze raakt. Door de dood eindigen bepaalde 
contracten en begint het erfrecht te werken ; een dode kan niet meer 
worden mishandeld of vermoord. Maar naast de traditionele doods
criteria (onherstelbare en volledige stilstand van hartslag en adem
haling) worden er in de medische praktijk tegenwoordig ook allerlei 
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andere doodscriteria gehanteerd (o.a. klinisch dood, coma depasse, 
hersendood). Geven die allemaal dezelfde toestand ,dood" aan? 
Zo niet, welk criterium moet dan voor wie en wanneer worden ge
bruikt en waarom is dat zo ? Wie moet daarover beslissen ? Is dat 
een medisch-technische vraag, of bijvoorbeeld een ethische of juri
dische vraag ? Als er meer dan een doodscriterium wordt gehanteerd, 
krijgen we dan de wat vreemde toestand dat er bijvoorbeeld een 
doodscriterium is voor fiscale zaken en een ander voor orgaantrans
plantatie ? Of een criterium voor blanken en een ander voor niet
blanken ? Of een voor geschikte orgaandonors en een voor andere 
stervenden ? Of komen al die criteria op hetzelfde neer en is er uit
sluitend een benamingsverschil? In het laatste geval is door die nieuwe 
termen de doodsproblematiek wel onnodig ingewikkeld gemaakt! 
Waarschijnlijk is er dus wel enig verschil in betekenis. 

Bovendien : voor ieder van ons komt de dag dat een arts hem dood 
zal verklaren; wij willen wel graag weten op welke gronden hij dat 
doet. Want hoe kan eigenlijk iemand op wetenschappelijk verant
woorde wijze een ander voor arm, rijk, intelligent of dood verklaren, 
als niet eerst exact duidelijk is, volgens algemeen aanvaard inzicht, 
wat arm, rijk, intelligent of dood betekent ? Er moet een definitie 
van de toestand ,dood" zijn alvorens men een diagnostiek kan op
stellen die daarop ,mikt". Maar is er wel een algemeen aanvaarde 
definitie, of een door alle artsen aanvaarde definitie, van de toestand 
,dood" ? Houden de artsen zich daaraan als zij de dood diagnostiseren, 
of hanteert iedere arts of ieder land een eigen doodsbegrip ? Men mag, 
gezien de vele en belangrijke gevolgen van de doodsverklaring, ver
wachten dat de arts zijn verantwoordelijkheid voor de gevolgen van 
zijn verklaring waar maakt door een diagnostiek toe te passen die de 
grootst mogelijke zekerheid geeft. 

2. Het behoort tot de taak van het recht in de maatschappij om, 
wanneer er over belangrijke onderwerpen die veel mensen betreffen 
een kennelijke onenigheid of onduidelijkheid heerst, in het algemeen ' 
belang daarin orde te scheppen. Dat kan - meestal langzaam -
gebeuren doordat jurisprudentie ontstaat; soms kan daarop niet wor
den gewacht en is wetgeving nodig. Savatier achtte in I968 wet
geving betreffende de constatering van de dood nag niet nodig (r). 

(r) SAVATIER, J., Les greffes d'organes devant le droit, Cahiers Laennec, Maart 1968, 26-40. 



Doll twijfeide in 1970 nog maar vindt het in 1974 wei nodig 
(r, 2). 

Ik acht het wei nodig wegens het zo duideiijk ontbreken van eens
gezindheid onder de artsen hierover endedaaruit voortvioeiende rechts
onzekerheid voor aile direct betrokkenen : artsen, patienten en ver
pleegkundigen. Hoe dit zou kunnen gebeuren staat in hst. XI. Anderen 
dringen eveneens op wetgeving aan (3). Savatier's argument, dat de 
afwezigheid van processen aantoont dat alles goed loopt en er geen 
behoefte is aan wetgeving, gaat niet op. De afwezigheid van processen 
kan ook andere, zeer voor de hand liggende oorzaken hebben. In de 
eerste piaats heeft de doorsnee burger, verpieegkundige of assistent 
niet de kennis om aanmerkingen te maken op een zo moeilijke dia
gnostiek ais de doodsdiagnostiek van beademde comateuze patienten 
(en daar gaat het hier om). In de tweede plaats is het, zelfs al vermoedt 
iemand met grond dat er een fout is gemaakt, in de praktijk uitermate 
moeiiijk om bewijsmateriaal daarover te verzameien. 

Nu hoeft men slechts de discussie in medische e.a. tijdschriften te 
volgen, om te zien dat er onenigheid, en dus onduideiijkheid, bestchit 
over de diagnostiek van de dood, ook tussen artsen onderling. Men 
kan de verschillende opvattingen grofweg verdelen in drie ,scholen" : 
de Amerikaans-Engelse, de Franse, en die der Duitstalige neurologen 
(Duitsers en enkele Zwitsers, Oostenrijkers, Scandinaviers en Fran
sen). In de hoofdstukken III, 4 en IV wordt dit uitvoerig besproken. 

3· Als regei zal wetgeving zich veelal pas ontwikkelen als de diversiteit 
der meningen zich tot een vrij algemeen aanvaarde mening heeft uit
gekristalliseerd. I.v.m. orgaantransplantatie, medische experimenten 
en het mogen staken van reanimatie is e~hter de huidige rechtson
zekerheid voor artsen, verpieegkundigen en patienten zo groot, en 
de rechtsbescherming der patienten zo dikwijls ontoepasbaar door de 
onduideiijkheid der situatie en de soms tegenstrijdige verklaringen 
van medische deskundigen die te goeder trouw van mening ver
schillen, dat terzake van de definitie van de dood een ordenend in-

(r) DoLL, P. J., La discipline des greffes des transplantations, Masson, Parijs, 1970, biz. 
210-214. 
(2) Le Monde, 22 januari 1974, verslag van een congres te Besanc;on over .,de rechten van 
de mens t.a.v. Ieven en dood", georganiseerd door het Institut International des Droits de 
!'Homme te Strasbourg, Frankrijk. 
(3) CAPRON, A. M., jurist, en KAss, L. R., arts, A statutory definition of the standards for 
determining human death - an appraisal and a proposal, Univ. of Pennsylvania Law Rev., 
Vol. 121, (1972), r, 87-IIS; -SPANN, W. en LrEBHART, E., heiden arts : Rechtliche Pro
bleme bei der Organtransplantation, Munch. Med. Wschr., 1967, 672-675; - VEATCH, 
R. M., ethicus, Brain death, Hastings Center Report, II/72, ro-r3. 
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grijpen van de wetgever niet langer meer op zich mag laten wachten. 
De artsen dienen dan te zorgen dat hun diagnostieken zich bij het 
juridische doodsbegrip aanpassen. Een wettelijke formulering van 
het doodsbegrip, of van het begrip ,levend mens", hoeft niet in de 
weg te staan aan het toepassen van telkens andere diagnostieken, 
zoals in hoofdstuk XI zal blijken. 

4· In enkele staten van Noord Amerika (bijv. Kansas (I)) heeft de 
wetgever zich reeds over de doodsverklaring uitgesproken. 

Ook in Nederland heeft de wetgever - onbedoeld? - een eerste 
zeer bescheiden stap in deze richting gedaan. In wetsontwerp 11256 
van I 97 I- I 972 (getiteld ,Nieuwe bepalingen inzake lijkbezorging") 
is in artikel 2, eerste lid, I ,lijk" omschreven als : stoffelijk overschot 
van een overledene of doodgeborene. Van deze twee begrippen wordt 
in artikel 2, eerste lid, b, de doodgeborene nader omschreven. Wat 
een overledene is, d.w.z. welk doodsbegrip door het Nederlandse 
recht wordt gehanteerd, wordt echter niet vermeld. Bij de eerste 
behandeling van dit onderwerp zijn hierover vragen gesteld (2). 
Misschien zal bij de volgende behandeling een stap verder in deze 
richting kunnen worden gezet. Inmiddels is het ,Advies inzake 
Hersendoodscriteria" verschenen (3), dat naast het Rode Kruis 
rapport E4) het enige doodsrapport is dat in Nederland buiten de 
medische wereld is gepubliceerd. 

Een definitie van, en een medisch criterium voor, de dood van de mens 
als persoonlijkheid (te onderscheiden van : de mens als biologisch 
organisme) zullen, om ethisch en juridisch acceptabel te zijn, aan 
bepaalde maatstaven moeten voldoen. Hierover is reeds door ver
schillende auteurs (5) geschreven; in chronologische volgorde : 
Schultz, van Till I970, de Task Force on Death and Dying, Capron 
and Kass, van Till I974· 

(I) ]. amer. med. Ass., Vol. 215, (I97I), 2, 296; comrnentaar o.a. door Capron and Kass, o.c. 
(2) Medisch Contact, 27 (I972), I4, 361-363. 
(3) Uitg. Min. v. Volksgezondheid, Staatsdrukkerij Den Haag. 
(4) Eindrapport Commissie Orgaantransplantatie, uitg, Ned. Rode Kruis, Prinsessegracht 
27, Den Haag. 
(5) ScHULTZ, H., Organtransplantation, Schweiz. Arzteztg. 49 (I968), 33, 877-882; -
Task Force on Death and Dying: Refinements in Criteria for the Determination of Death, 
]. amer. med. Ass. Vol. 221 (I972) I, 48-54; -CAPRoN and KAss, o.c.; -H. A. H. VAN 
TILL, Legal aspects of brain death, in dee! 23 van het Handbook of Clinical Neurology, 
North Holland Publishing Cy, Amsterdam P.O. Box I03, in druk voor I974;- H. A. H. 
VAN TILL, Medisch-juridische aspecten van het einde van het menselijk Ieven, diss. Leiden, 
1970, Kluwer, Deventer, I970, herdrukt I973· 



5. Het hanteren van verschillende doodscriteria voor verschillende 
mensen is ethisch, juridisch en biologisch een onverdedigbare zaak 
op de volgende gronden : 

Ethisch zijn alle mensen gelijkwaardig. 

Juridisch hebben allen (in de meeste rechtsstelsels) gelijke rechten. 

Biologisch functioneren allen volgens hetzelfde systeem. Bij allen 
zijn de hersenen de ,computer" die het organisme als een gei:ntegreerd 
functionerende eenheid in stand houdt. De hersenen zijn ook het 
biologisch substraat voor het psychisch functioneren. 

Het is daarom ethisch, juridisch en biologisch onjuist om een doods
criterium te hanteren voor een soort menselijke wezens (bijv. niet
europeanen, defecte pasgeborenen, stervende orgaandonors) en een 
ander voor anderen. Alle mensen zijn om dezelfde reden dood : 
door de hersendood, d.w.z. het volledig en blijvend uitvallen van alle 
hersenfunctie. De diagnostiek van de dood is echter afhankelijk van 
de omstandigheden van elk individueel geval en zal dus kunnen ver
schillen. 

6. Het is mijn bedoeling in dit artikel de bestaande verwarring in
zake de doodsproblematiek te beschrijven en te documenteren. Ook 
wil ik aangeven waar naar mijn persoonlijke mening de belangrijkste 
oorzaken te vinden zijn voor die verwarring. Deze liggen meer op 
het gebied van taalgebruik en denkwijze dan op dat van parate me
dische kennis. 
Verder stel ik een methode voor die de bestaande verwarring kan op
lossen en de rechtszekerheid kan herstellen; mijn uitwerking daarvan 
(zie Hst IX) is waarschijnlijk voor verbetering vatbaar. 

De uitwerking en de consequenties van de door mij voorgesteld op
lossing : het opstellen van een juridisch mensmodel, heb ik dit jaar 
elders al uitvoerig behandeld (r). Het onderhavige artikel client der
halve als een, overigens zeer noodzakelijke, aanvulling en achtergrond
informatie daarop. Het is in het bijzonder gericht op de diagnostiek 
van de dood van beademde comateuze patienten. 

Grote delen van het artikel zijn in de ,ik-stijl" geschreven omdat het 
daar besprokene nadrukkelijk alleen voor mijn verantwoording komt ; 
al is het daar besprokene wei doorgepraat met anderen, artsen of 
juristen, het is (nog) geen communis opinio. Waar de ,wij-stijl" is 

(I) VAN TILL, H. A. H., (a) Rechtsbescherming van menselijk !even, N.J.B., I97J, I9, s6s
sss; (b) Legal protection of human life, Jus Medicum 4, Gent (in druk). 
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gebruikt zijn er vele anderen die dezelfde memng ZIJn toegedaan. 
Bij de behandeling wordt voornamelijk naar de belangrijkste recente 
medische literatuur verwezen omdat deze voor niet-artsen die zich in 
deze materi.~ yillen verdiepe~ nodig:. ma~r niet eenvoud~g te vinden is. 
De belangnJkste twee geschnften ZIJn die welke de basis vormen van 
de twee meest extreem verschillende der denk- ,scholen" die ik reeds 
noemde (1). Voor een meer uitgebreide behandeling en literatuur
opgave wordt verwezen naar mijn bijdrage in het Handbook of 
Clinical Neurology (2). 

Gebruikte terminologie 

- ,waarneembaar" : impliceert o.a. zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, 
meetbaar, registreerbaar. 

,EEG" staat voor electro-encephalogram; een registratie van elec
trische spanningsverschillen in de schors (cortex) van de grate 
hersenen (het cerebrum). Deze registratie wordt bei:nvloed door 
dieper liggende structuren ( onderste deel van de hersenen, hart, 
spieren). Het EEG apparaat versterkt de bestaande spannings
verschillend enige miljoenen malen om registratie mogelijk te 
maken. 

,iso-electrisch" betekent : een gelijke electrische spanning aan
gevend; een iso-electrisch EEG is een EEG dat na aftrek van sto
ringen een rechtlijnige registratie oplevert voor wat betreft de 
potentialen die in de schors der grate hersenen bestaan. 

een ,iso-electrisch EEG" geeft dus aan dat er geen (voor deze 
apparatuur en in de heersende omstandigheden) registreerbare 
corticale activiteit is in het cerebrum. Het zegt niets betrouwbaars 
over de dieper liggende hersendelen. 

,,hersenen''; de hersenen vullen de schedelholte grotendeels (93 %) 
op; zij zijn opgebouwd uit grate hersenen (cerebrum), kleine 
hersenen en hersenstam. Als grens tussen hersenen en ruggemerg 
neemt men de uittredingsplaats van de eerste ruggemergzenuw 
aan; dat is ongeveer ter hoogte van het achterhoofdsgat. 

(i) Voor de Amerikaans-Engelse diagnostiek : A Definition of Irreversible Coma; ]ourn. 
amer. med. Ass., Vol. 205 (1968) 6, 337-340; - voor de Duitse : Die Bestimmung des 
Todeszeitpunktes; KRoSL, W. en ScHERZER, E., Wilhelm Maudrig Verlag (1973), Wien; 
hierin 4 juridische referaten van BocKELMANN, GE1LEN, GRASSBERGER, Rox1N. 
(2) VAN TILL, H. A. H., Legal Aspects of Brain Death, in dee! 23 van het Handbook of 
Clinical Neurology, P. J. Vinken en G. W. Bruyn (ed.), North Holland Publishing Cy, 
Amsterdam, in druk voor 1974. 
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- een ,angiogram" is een fotografie-achtige afbeelding van de bloed
vaten (i.e. in de hersenen) door middel van een daartoe ingespoten 
contraststof. Een angiogram van die bloedvaten kan alleen worden 
gemaakt indien er bloed door die vaten stroomt. Als er geen bloed 
door stroomt, en derhalve oak geen contraststof, zijn die bloed
vaten niet te zien op de afbeelding; dan ziet men een zg. ,leeg" 
angiogram. Angiografie is dus o.a. een techniek om te weten of er 
bloedvaten zijn, en of er bloed door die bloedvaten stroomt of niet. 

- ,menselijke" wordt uitsluitend gebruikt in de zin van : behorende 
tot de biologische soort Homo sapiens. De term ,menselijk leven" 
zegt in dit artikel dus niets over de zinvolheid of waarde van dat 
leven. 

HooFDSTUK II 

WAARDOOR ZIJN ER PROBLEMEN EN WAAR GAAT HET 
ONS NU OM? 

I. Is de dood een proces of een toestand? 

7· Voor beide standpunten zijn verdedigers te vinden. Dat komt 
omdat oak hier weer de semantiek een rol speelt. 

De betekenis van de term ,de dood" is immers tweeledig : 

1. het doodgaan, zoals in de zin : hij had een zachte dood. 

2. het dood-zijn. En dat is wat de arts moet vaststellen. Om de 
hersendood te constateren is het niet genoeg dat hij constateert dat 
het doodgaan (d.i. het sterfproces) is beg6nnen. Hij moet daarentegen 
constateren of het sterfproces is geeindigd en of de toestand die wij 
,dood-zijn" noemen is ingetreden, wat dat dan oak verder mage 
inhouden. Het lijkt dat ik hier een open deur intrap door dit zo 
nadrukkelijk te stellen, maar helaas blijkt dat dit nodig is. Men kan 
het oak anders zeggen, zoals de jurist Hirsh (1) - toen algemeen 
adviseur van de American Medical Association - : , ,At what point 
in the progress of sequence of events that accompany death may 
a person be considered to be legally dead ? 
In law, death is final, unqualified, and without limitations. The 
physician may sometimes refer to a person as being ,functionally" 
or ,clinically" dead. In the c;ontext of our discussion, the law does 

(r) HIRSH, B. D., The medicolegal framework for clinical research in medicine, Ann. New 
York Acad. Sci., Vol. r69, (1970) 2, 308-315. 
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not recognise a qualified state of death. Regardless of his condition, 
at any given moment an individual is either alive or dead!" 

Hirsh zoekt naar dat moment gedurende het sterfproces waarop een 
essentiele, zij het gedeeltelijke, discontinuiteit optreedt in het overigens 
continu verlopend proces van lichamelijke achteruitgang, dat vanaf 
een ziekte of ongeval of vanaf v66r de middelbare leeftijd tot het 
einde der ontbinding voortduurt. Wanneer wij een zo essentiele 
discontinu1teit daarin kunnen ontdekken dat het gerechtvaardigd is 
om te zeggen : v66r die discontinu1teit was er een menselijke persoon
lijkheid maar daarna is die geheel en voorgoed weg, dan mogen wij 
het moment waarop die discontinuiteit optreedt aanvaarden als het 
moment van medisch en juridisch overlijden. Geneeskunst en recht 
beschermen immers de persoon, en niet een collectie cellen, weefsels 
en organen waarin geen persoonlijkheid meer aanwezig is of kan zijn. 
Een dergelijke essentiele discontinulteit is alleen dood van het orgaan 
hersenen, omdat daardoor (a) het organisme (soma), (b) het biologisch 
substraat voor de psychische activiteit, (c) de psychosomatische een
heid is gedesintegreerd; al deze drie gevolgen treden geheel en on
herstelbaar en tegelijkertijd in. Het is helaas wel zo dat wij, gezien 
de onvolledigheid van onze kennis en de imperfectie van onze appara
tuur, het overschrijden van de grens tussen leven en dood meestal 
niet kunnen vaststellen op het moment zelf waarop dit gebeurt. Dat 
bewijst ecbter niet, dat die grens niet bestaat of dat dat moment van 
grensoverschrijding niet bestaat! Integendeel : eerst was er wel een 
levende persoonlijkheid en later is er geen; er moet dus een moment 
zijn waarop de ene toestand in de andere overgaat, ook al kunnen wij 
dat moment (nag) niet registreren als het zich voordoet. 

2. Het doodsbegrip; definities van dood en leven. 

8. Van oudsher constateerde de arts het dood-zijn van zijn patient 
als regel aan het geheel en onherstelbaar uitvallen van hartslag en 
ademhaling. Tegenwoordig kunnen de bloedcirculatie en ademhaling 
door apparatuur worden ondersteund of overgenomen. Als dat vlug 
genoeg gebeurt en succes heeft, leeft de patient verder. Hij is dan niet, 
zoals de sensatiepers wel eens schrijft, ,uit de dood teruggekeerd", 
maar hij is per definitie (r) niet dood geweest. Het enige wat wij over 

(1) Als definitie van de dood hanteerde ik tot voor kort, op grand van historie en algemeen 
spraakgebruik : de toestand .,dood" is de volledige en blijvende afwezigheid van Ieven 
(N.].B., 1973). Preciezer is echter de definitie waar ik nu toe ben overgegaan : .,dood" 
is die volledige en blijvende afwezigheid van Ieven die bestaat nadat het Ieven geheel en 
voorgoed is geeindigd. 
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de dood zeker weten is immers, dat het een totale (I) en onomkeerbare 
toestand is die na het leven komt en waarvandaan men niet naar het
zelfde aardse leven kan terugkeren. Alleen voor die toestand gebruikt 
men traditioneel het woord ,dood" waar het hier over gaat. Dat is 
een van de weinige punten waarover men het door de eeuwen heen 
eens is geweest. De rechtsorde en de geneeskunst werken dan ook 
van oudsher met dit doodsbegrip : dood is die volledige en onherstel
bare afwezigheid van leven die bestaat nadat het leven geheel en voor
goed is geeindigd. 

Dit geldt voor een eel, een orgaan, een organisme en een persoon. 
Deze doodsdefinitie verheldert echter niets, als men niet ook ,leven" 
definieert. In N.J.B. 1973, 19 heb ik op de daar aangegeven gronden 
,leven" gedefinieerd als : funktioneren, onverschillig of de functie
uitingen voor anderen waarneembaar zijn of niet. Funktioneren wordt, 
bij de organische materie waar het hier over gaat, gekenmerkt door het 
verbruiken van zuurstof en voedsel. Omdat dit bekende en meetbare 
stoffen zijn, is ,leven" daarmee exact gedefinieerd. Wel kan het 
verbruik van die stoffen soms zo gering en langzaam zijn, o.a. bij een 
schijndode, dat het voor onze kennis en apparatuur onwaarneem
baar is. 

Sociaal kent men oak nog andere doodsbegrippen, waarbij echter geen 
medisch-biologische diagnostiek te pas komt. lemand die met zijn 
hele vermogen voorgoed naar het buitenland vertrekt is voor het 
Nederlandse recht fiscaal dood. lemand die voor de kegelclub heeft 
bedankt is dood voor de kegelclub. Met dergelijke sociale, functionele 
of in andere opzichten gekwalificeerde doodsbegrippen hebben ge
neeskunst en recht geen bemoeienis. In geneeskunst en recht is het 
,dood-zijn" steeds een biologisch gefundeerd, totaal en onomkeerbaar 
begrip geweest. Dat bewijst op zichzelf niet dat dit zo moet blijven, 
maar een verandering hierin zou - wegens zijn zeer ingrijpende 
betekenis in tal van opzichten en voor alle mensen - niet zonder 
publieke discussie en niet buiten de wetgever om in de praktijk van 
recht en geneeskunst mogen worden toegelaten. Mede daarom meen 
ik dat het streven van de Harvardgroep, om onherstelbaar comateus 
in bepaalde zeer ernstige gevallen nu verder in het doodsbegrip op 
te nemen, door de rechtspraak moet worden afgewezen zolang het 
niet door de wetgever uitdrukkelijk is aanvaard en vastgelegd. Dood
zijn betekent immers ook dat men zijn rechten en plichten kwijt is; 

(I) Met , totale" bedoel ik dat een persoon die halfdood is, of bijna dood, nog tot de !even
den moet worden gerekend. 
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daarmee ook zijn recht op Ieven, lichamelijke onschendbaarheid en 
rechtsbescherming. Het verliezen van deze rechten, anders dan door 
de dood in zijn traditionele betekenis van ,levenseinde". behoort 
door de wetgever te worden geregeld ; niet door een artsencommissie 
het doodsbegrip op pragmatische gronden te Iaten verruimen, zoals 
in de eerste alinea van het Harvard rapport expliciet wordt gedaan (I). 

3· Waar het ons op dit moment om gaat 

9· Het gaat er ons om, dat wij de nu in de geneeskundige en juridische 
praktijk bestaande onzekerheden en tegenstrijdige opvattingen be
treffende de doodsdiagnostiek uit de weg ruimen, de concrete vragen 
van artsen en patienten beantwoorden en aldus de rechtszekerheid 
herstellen. Gebeurt dat niet, dan zal het strafrecht in voorkomende 
gevallen buiten toepassing moeten blijven wegens de onduidelijkheid 
der gebruikte begrippen. Kart geformuleerd zijn de belangrijkste stand
punten en praktijkvragen als volgt 

a) van de juridische kant : 

Op historische gronden enter voorkoming van nog meer verwarring 
menen wij dat er door het recht slechts een doodsbegrip client te 
worden gehanteerd. Voorts menen wij dat er een grens is tussen Ieven 
en dood en dat die grens zo scherp mogelijk client te worden ge
formuleerd. Ook client in concrete gevallen te kunnen worden be
wezen dat die grens is overschreden en dat de patient dood is. De 
bewijslast drukt hierbij op de arts; bewijs door vermoedens client als 
regel onvoldoende te worden geacht, a fortiori als zekerheid verkrijg
baar is. Tenslotte is niet aanvaardbaar dat artsen hun practische- en 
rechtsproblemen gaan oplossen door op eigen houtje algemeen aan
vaardbare definities, die van algemeen belang zijn, eenzijdig te 
wijzigen (2). 

b) van de medische kant 

I. Moeten wij met het staken van beademing altijd wachten tot na 
de dood of mag dat soms reeds v66r de dood, ook al sterft dan de 
patient? 

2. Zelfde vraag voor verwijdering van organen voor transplantatie. 

(1) ]. amer. med. Ass., Vol. 205 (1968) 6, biz. 337; Harvard Medical School's Ad Hoc 
Committee to Examine the Definition of Brain Death. Voor de tekst van de eerste alinea 
en mijn commentaar daarop, zie het begin van Hst. III, 4 van mijn artikel. 
(2) KRi:isL, W., en ScHERZER, E., Die Bestimmung des Todeszeitpunktes, Wilh. Maudrig 
Verlag, Wien, 1973 : zie hierin : GEILEN, biz. 285-298 en 351-352. Kortheidshalve wordt 
in verdere voetnoten hiernaar verwezen door de aanduiding : KRi:isL. 
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3· Mogen wij de levensbehoudende behandeling (bijv. beademing, 
nierdialyse) van A afbreken om het toestel voor B te gebruiken? 
Daarna sterft dan A aan zijn eigen, reeds in hem aanwezige, 
kwaal of letsel. 

4· Wanneer is een mens dood volgens de juristen? D.w.z. wanneer 
eindigt de rechtsbescherming tegen mishandeling en moord en 
begint het tijdvak waarin artsen straffeloos organen mogen ver
wijderen, sectie mogen doen, het organisme (dat eventueel nog 
functioneert) voor experimenten en onderwijs mogen gebruiken? 

De vragen 1-2-3 vallen buiten het bestek van dit artikel; 1 en 2 wor
den echter summier besproken. Voor 3 zij verwezen naar Wiemers, 
Bockelmann, Grassberger; hun antwoord is : neen (1). Ik ben het 
daarmee eens want tussen de arts en A bestaat een arts-patient 
contract. Als er geen apparaat voor B beschikbaar is, zal de arts B 
niet als patient kunnen aannemen. 

4· Antwoordtechniek. 

10. Als mijn indruk juist is en dit de voornaamste standpunten en 
praktijk-vragen van deze tijd zijn, kunnen deze vragen grotendeels 
worden beantwoord door een juridisch mensmodel te formuleren, 
waaruit de bijhorende doodsdefinitie dan vanzelf voortvloeit. Het juri
disch mensmodel geeft dan niet in abstracto aan wat ,een levend 
mens" in het algemeen is, maar wel van wanneer tot wanneer in het 
concrete geval een levend menselijk organisme door het recht als een 
levend mens wordt beschouwd en beschermd. Van belang is hier 
vooral de bescherming tegen nalatigheid in de medische verzorging 
tegen onrechtmatige inbreuken op de lichamelijke integriteit en tegen 
misdrijven tegen het leven. Buiten de rechtens beschermde periode 
wordt dat organisme dan niet door het recht beschermd, zodat het 
doden of opensnijden daarvan dan uit deze oogpunten straffeloos is. 
Het juridisch mensmodel hoeft alleen de minimum eis(en) te noemen 
waaraan zulk een organisme moet voldoen om rechtens te worden 
beschermd. In N.].B. 1973, 19 heb ik gemotiveerd waarom het juri
disch mensmodel een psychosomatisch model moet zijn, waarbij de 
vraag of de psychische activiteit goed of slecht is geen rol speelt. Kort 
samengevat is dat, omdat een organisme zonder enige geestelijke 
activiteit geen deel kan hebben aan de intermenselijke communicatie, 
anders dan op een louter biologisch niveau (zoals tussen het jonge 
embryo en zijn moeder bestaat); zelfs niet alleen passief (d.i. commu-

(I) KROSL, o.c. 
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nicatie ontvangend, zonder die ook uit te sturen). Het is geen mede
mens, anders dan op louter biologisch niveau. 

Wij vinden echter vrij algemeen dat de mens meer is dan alleen maar 
een biologische entiteit. Een organisme dat niet anders dan op louter 
biologisch niveau kan reageren telt daarom voor veel mensen op 
bovengenoemde rationele gronden niet als een mede-mens. Het heeft 
ook geen behoefte aan bescherming, want het kan geen leed of pijn 
ervaren als het geen geestelijke activiteit (met als minimum niveau : 
gewaarwordingen) heeft. Het heeft geen persoonlijkheid (geen psy
chologische identiteit), alleen een genetische individualiteit, en het 
h6eft dus niet door het recht als een persoon te worden erkend en 
beschermd. 

Indien wij dan de mens zien als meer dan enkel een biologisch orga
nisme, nl. als een geestelijk-lichamelijke eenheid (een psychosoma
tische totaliteit), dan volgt daaruit dat het enig aanvaardbare doods
criterium is : het volledig en irreversibel uiteenvallen van die totali
teit. Dit gebeurt bij het volledig en irreversibel uitvallen van de 
functies van het orgaan hersenen ( = de hersendood). Evenzo : 
Roxin, Bockelmann (1). Zelfs al wordt daarna het organisme, uit
sluitend door medisch gemanipuleer, als functionerende robot
eenheid in stand gehouden (wat soms mogelijk is door de reanimatie
beh:andeling als preserveringsbehandeling voort te zetten), dan is 
toch elke geestelijke functie in dat organisme geheel en voorgoed 
onmogelijk geworden. De mens als persoonlijkheid is dan dood. Wat 
er van hem over is, is een lijk, ook al klopt het hart nog en ook al 
kunnen bepaalde steriotype reflexbewegingen soms nog optreden in 
de romp doordat het ruggemerg door het medisch gemanipuleer 
functioned blijkt, net als hart en nieren. 

Men bedenke echter dat als een organisme geen voor anderen waar
neembare psychische activiteit t66nt, dit nog niet bewijst dat er in 
dat organisme geen psychische activiteit is of kan zijn. Wij weten 
alleen, dat deze zich dan niet uit. Verder weten wij niet exact en met 
zekerheid waar in de hersenen de geestelijke activiteit wordt gepro
duceerd. Daarom mogen en kunnen wij, zolang er wel nog enige andere 
hersenactiviteit bestaat, niet met zekerheid zeggen dat de geestelijke 
activiteit geheel ontbreekt. 

II. In de meeste landen is wettelijk vastgelegd dat allen die onder de 
wetten van dat land vallen gelijkelijk aanspraak hebben op bescher-

(x) Beiden in KRosL, o.c. 
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ruing van persoon en goederen (vgl. Ned. Grondwet art. 4). De~~ 
vraag is dus alleen, Of een bepaald organisme van de soort homo i 
sapiens wel of niet onder de rechtsbescherming valt. Zo ja, dan is het 
geen vraag meer of hij krachtig of zwak zal worden beschermd want 
allen worden gelijkelijk beschermd. Het is daarbij niet a priori zeker 
dat het juridisch mensmodel dat wij in I974 zouden kunnen opstellen 
voor nu en de toekomst, gelijk zal moeten zijn aan het historisch 
gegroeide juridische model, dat als volgt zou kunnen luiden : als 
een levend mens in de zin van het recht wordt in ieder geval be-
schouwd al wat levend uit een vrouw is geboren en waarvan de dokter 
de dood nog niet heeft geconstateerd, of ten aanzien van wie niet 
op andere wettige wijze (bijv. door een verklaring van vermoedelijk 
overlijden) is verklaard dat er een rechtsvermoeden van overlijden 
bestaat. 

Deze zelfde groep valt natuurlijk ook nu en in de toekomst onder 
het juridisch mensmodel; de vraag is alleen of andere groepen er 
- in het Iicht van de huidige kennis van o.a. anthropologie, em
bryologie, neuropsychologie - 66k onder moeten vallen. Bijvoor
beeld de ongeboren vrucht, een reageerbuisbaby, een door klonen (I) 
gekweekt menselijk organisme. AI deze organismen zijn menselijk en 
reageren op niet-biologische prikkels. Zijn het mensen in de zin van 
het recht? Wij zullen ons i.v.m. de biomedische research binnenkort 
daarover moeten uitspreken. 

HooFDSTUK III 

TAALPROBLEMEN RONDOM HET DOODSBEGRIP 

12. Artsen hebben een zeer vol opleidingsschema; het is geen wonder 
dat semantische kwesties daarin niet of nauwelijks aan de beurt 
komen, helaas ! Mede daardoor spreken zij soms slordig en zeggen zij 
niet altijd precies wat zij bedoelen; mede daardoor is de huidige be
gripsverwarring ontstaan, ook tussen artsen onderling. 

I. T oestand met het leven onverenigbaar 

13. Wanneer een arts van zijn patient zegt : ,zijn toestand is met 
het leven onverenigbaar", zal de niet-medische toehoorder in de 
regel denken : die arts probeert mij op de minst schokkende wijze te 
vertellen dat de patient dood is. Meestal is dat echter niet wat de arts 

(1) RATTRAY TAYLOR, G., De biologische tijdbom, Elsevier, Amsterdam, 1968; biz. 21-40 



in feite bedoelt te zeggen ! Hij wil nl. meestal aileen aangeven dat de 
toestand van zijn patient diens verder voorleven op tamelijk korte 
termijn onmogelijk zal maken tenzij er voordien met succes wordt 
ingegrepen. Als dat niet kan, of niet zal, gebeuren is het dus onver
mijdelijk dat de patient binnenkort zal sterven. De patient is dus nog 
niet dood als de arts die zin uitspreekt, maar de arts had moeten 
zeggen ; zijn toestand is op den duur met voortleven onverenigbaar. 

Door o.a. juristen wordt deze term echter in zijn letterlijke betekenis 
opgevat en gebruikt, zoals de niet-medische toehoorder hem opvat. 
Een voorbeeld hiervan is de Franse ,Circulaire ministerielle du 24 
avril 1968 concernant !'application du decret no. 47-2057 du 20 
octobre 1947, relatif aux autopsies et prelevements" (1). Deze betreft 
o.a. de verklaring van overlijden van een patient onder reanimatie
behandeling. Er staat : ,Ce constat sera base sur !'existence de preu
ves concordantes de l'irreversibilite de lesions incompatibles avec la 
vie". Hierna volgen aanwijzingen over de toe te passen diagnostiek. 
Deze zinsnede komt uit een verklaring vim de Conseil National van 
de F ranse Or de des Medecins ( 2). 

Doll geeft van beide stukken de volledige tekst en meldt dan dat deze 
circulaire niet in het parlement is bepsroken of ter openbare discussie 
is gesteld. De dubbelzinnigheid van deze term heeft dus niet openlijk 
kunnen blijken. Die circulaire is geen wet, zoals veel Franse artsen 
denken, maar een departementale richtlijn. 

Savatier stelt, dat deze bepaling in de circulaire niet als een juridische 
omschrijving van de dood client te worden opgevat (3) M.i. is hij dat 
in feite wel, al is hij als procedure-voorschrift bedoeld, maar is hij 
wegens zijn dubbelzinnigheid als omschrijving onbruikbaar. Vooral 
omdat juist de artsen hem in de praktijk moeten toepassen en dat 
uiteraard naar hun eigen interpretatie zullen doen, niet beseffend dat 
de departementale richtlijn waarschijnlijk een andere interpretatie 
toepast en bedoelt. 

De principiele fout in deze medische spreekwijze is, dat hierdoor het 
moment waarop de toestand ,dood" wordt geacht te zijn ingetreden 
- en dat is aan het einde van het sterfproces - door anticipatie van 
het statistisch waarschijnlijke gevolg der letsels wordt vervroegd 
naar het moment waarop de arts zegt dat de bestaande letsels dodelijk 
en ongeneeslijk zijn :met het voortleven (op den duur) onverenigbaar. 

(r) DoLL, o.c., biz. 224-226. 
(2) DoLL, o.c., biz. 2or. 
(3) DoLL, o.c., biz. 227. 
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Misschien is deze spreekwijze ontstaan, naast de bedoeling van een 
voorzichtige mededeling van de naderende dood, doordat een derge
lijke patient voor de arts als handelend geneesheer inderdaad a.h.w. 
al functioneel ,dood" is; de arts kan als arts niets meer voor hem doen 
en hoeft dat oak niet te proberen; in zijn functie als geneesheer heeft 
hij hier geen levensbehoudende taak t.a.v. comateuze patienten. 

,Niet met het !even verenigbaar" is bijv. het volledig en onherstel
baar verlies van spontane hart-, nier- of leverfunctie, tenzij die functie 
tijdig en met succes kunstmatig wordt vervangen, wat niet altijd 
mogelijk is of gebeurt. Als die functies niet worden vervangen, of 
als die vervanging (bijvoorbeeld bij nierdialyse) wordt gestopt, is 
de patient op het moment van de volledige en onherstelbare functie
uitval nag niet dood, maar hij gaat zeker kart daarop dood. Bij verlies 
van ademhaling en/of hartfunctie na enige minuten, bij verlies van 
nier- of leverfunctie na wat langere tijd (uren of dagen). 

Oak een zeer groat en onherstelbaar verlies van hersenfunctie, voor 
zover dat o.a. een onvoldoende regulatievermogen van de bloeddruk 
meebrengt, is op den duur niet met het !even verenigbaar. De patient 
gaat dan binnen afzienbare tijd dood, o.a. omdat onze vervangings
technieken voor deze functie zeer imperfect zijn. Maar hij is niet 
dood voordat alle hersenfunctie onherstelbaar is uitgevallen. 

2. Coma 

14. Coma is een diepe bewusteloosheid. Wanneer een arts van zijn 
patient zegt : ,hij is bewusteloos", is de conclusie van de argeloze 
toehoorder : de patient heeft dus geen bewustzijn meer. Dat is echter 
niet zeker! Het enige dat wij wei zeker weten is, dat die patient 
geen voor anderen waarneembare bewustzijns-uitingen produceert. Het 
is mogelijk dat hij geen bewustzijn heeft en het daarom niet uit; het 
is oak mogelijk dat hij wei een goed of slecht werkend bewustzijn 
heeft maar dat hij dat door de een of andere blokkering niet kan 
uiten. 

Nu hebben artsen en anderen wei eens de neiging een stelling om te 
draaien (zie IV). Het betoog is dan : wie dood is, zal geen voor anderen 
waarneembare levensverschijnselen (bijv. spontane ademhaling, een 
waak-EEG, normale bloeddruk) meer produceren, dus wie geen voor 
anderen waarneembare levensverschijnselen meer produceert, is 
dood. Dit is een ongeoorloofde omkering van een op zichzelf ware 
stelling. Ongeoorloofd, omdat dood-zijn wei voldoende, maar niet 
noodzakelijk is, om geen voor anderen waarneembare levensverschijn
selen meer te produceren. Schijndoden doen dat oak niet. 



De jurist heeft echter geleerd ook, en vooral, vanuit de theorie te 
denken. Hij zegt : het feit dat de arts geen levensverschijnselen waar
neemt toont niet met zekerheid aan dat er geen leven is; het betekent 
alleen dat de arts geen (hem bekende) levensuitingen waarneemt. 
Om echter zeker te zijn dat er in het geheel geen leven is, en dat 
- als die toestand onomkeerbaar is - dus de toestand ,dood" 
bestaat, moet eerst de onm6gelijkheid van het bestaan van leven 
worden bewezen, inclusief de onmogelijkheid van voor anderen niet
waarneembaar leven. 

De jurist denkt dan op de manier die bijv. oak wordt toegepast bij 
het bewijs van een alibi. Men kan zijn onschuld immers niet on
weerlegbaar bewijzen door te zeggen : ,Niemand heeft mij op de 
plaats van het misdrijf gezien" ! Om met zekerheid zijn onschuld te 
bewijzen moet men bewijzen dat men onmogelijk op de plaats van 
het misdrijf aanwezig heeft ktinnen zijn. 

3· Hersendood en cerebrale dood 

15. Het synoniem achten van deze termen komt, doordat ,cerebrale" 
twee betekenissen heeft. 

1. Taalkundig en volgens medische woordenboeken : betreffende 
het cerebrum ( d.i. alleen de grate hersenen). 

2. Volgens medisch en ander spraakgebruik oak : betreffende de 
gehele hersenen (grate hersenen, kleine hersenen en hersenstam). 

Een zorgvuldig taalgebruik zou dus meebrengen dat men, om dubbel
zinnigheid te vermijden, onderscheid maakt tussen ,cerebrale dood" 
(volledig en blijvend functieverlies van het cerebrum) en ,hersen
dood" (volledig en blijvend functieverlies van het gehele orgaan 
hersenen). Deze termen zijn dan niet synoniem. Hetzelfde probleem 
speelt in het Frans bij de termen ,la mort cerebrale" en ,la mort 
du cerveau", in het Duits bij ,zerebraler Tad" en ,Hirntod" en in 
het Engels bij ,cerebral death" en ,braindeath". 

Elders in dit artikel wordt gemotiveerd waarom de dood van het 
cerebrum niet met de dood van de persoon mag worden gelijkgesteld ; 
uitvoeriger schreef ik daarover in mijn bijdrage voor het Handbook 
of Clinical Neurology (1). 

(r) VAN TILL, H. A. H., Legal aspects of brain death, in dee! 23, v.h. Handbook of Clinical 
Neurology , o.c. 
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In het eindrapport van de inmiddels opgeheven Commissie Orgaan 
Transplantatie (r) en in mijn proefschrift (2) is om toen relevante 
redenen nog de term ,cerebrale dood" gebruikt, echter uitdrukkelijk 
in de daarin aangegeven betekenis van ,dood van het gehele orgaan 
hersenen", dus in de betekenis van hersendood. 

4· Irreversibel coma - Coma depasse - Hersendood. 

16. Hoewel deze drie termen door velen als synoniem worden be
schouwd, duiden zij bij nader inzien drie onderling verschillende 
toestanden aan, die hieronder kart nader worden omschreven ; in 
hoofdstuk IV worden zij grondiger behandeld. De drie ,scholen" 
die ik reeds in de inleiding noemde hebben elk van een van deze toe
standen aanvaard dat die de dood van de persoon betekent. Het gaat 
in alle gevallen om de doodsdiagnostiek van comateuze patienten 
die beademd moeten worden om niet terstond te overlijden. 

17. De Amerikaans-Engelse doodsdiagnistiek rust. op een rapport 
van Harvard Medical School's Ad Hoc Committee to Examine the 
Definition of Brain Death. Het rapport is van 1968 en is getiteld 
,A Definition of Irreversible Coma" (3). 

In dit rapport wordt voorgesteld om de toestand ,onherstelbaar 
comateus en beademd" na 24 uur voortaan- net als blijvende stil
stand van hartslag en ademhaling - als een doodscriterium te be
schouwen; op die basis mag dan de patient worden doodverklaard 
zonder verdere verificatie. 

De eerste alinea luidt : 

1. , Our primary purpose is to define irreversible coma as a new 
criterion for death. There are two reasons why there is need for a 
definition : 

(r) Improvements in resuscitative and supportive measures have led 
to increased efforts to save those who are desperately injured. Some
times these efforts have only partial success so that the result is an 
individual whose heart continues to beat but whose brain is irre
versibly damaged. The burden is great on patients who suffer perma
nent loss of intellect, on their families, on the hospitals, and on those 
need of hospital beds already occupied by these comatose patients. 

(I) Uitg. Ned. Rode Kruis, o.c. 
(2) VAN TILL, o.c. I970, 
(3) ]. amer. med. Ass., Vol. 205 (I968) 6, 337-340. 
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(2) Obsolete criteria for the definition of death can lead to controversy 
in obtaining organs for transplantation". 

Verderop in het artikel staat nag ,It should be emphasized that we 
recommend the patient be declared dead before any effort is made 
to take him off a respirator, if he is then on a respirator. This declara
tion should not be delayed until he has been taken off the respirator 
and all artificially stimulated signs have ceased. The reason for this 
recommendation is that in our judgment it will provide a greater 
degree of legal protection to those involved". 

Naar mijn mening zijn dit in hoofdzaak sociale indicaties om iemand 
dood te mogen noemen. 

Dit lijkt op een wederinvoering van de burgerlijke dood, nu niet door 
een rechter wegens een misdrijf, maar door een groep artsen uit 
pragmatische overwegingen. Naar mijn mening is dit een onaanvaard
bare motivering om een bepaald soort comateuze patienten dood te 
verklaren (1). 

De patient mag na die 24 uur worden doodverklaard op grand van 
klinisch vrij eenvoudig waarneembare verschijnselen. Ter bevestiging 
van de diagnose is een EEG registratie gewenst, maar niet verplicht ; 
als hij wordt gedaan moet hij iso-electrisch zijn. 

In maart I 970 heeft het Engelse ,Special Committee on Organ 
Transplantation" in zijn rapport (2) het Harvard rapport geaccep
teerd als ,characteristic of irreversible coma and acceptable as 
evidence of brain death". As presumptive evidence (3), zou ik hebben 
gezegd. Immers : het Engelse rapport accepteert het Harvard stand
punt niettegenstaande het feit dat irreversibiliteit nooit meer dan een 
statistisch gefundeerd vermoeden kan zijn en hoewel een comateus 
genoemde patient wel nog enige hersenfunctie heeft, of geacht wordt 
te hebben en een dode juist niet (4). 

Dit laatste punt is van principieel belang. Als men de eis van totaal 
functieverlies van het orgaan hersenen loslaat, ontstaat er nl. een 

(r) Nadat de patient is doodverklaard, bestaat hij rechtens niet meer. Als men de beade
ming continueert, blijft het organisme en de daarin misschien nog bestaande persoonlijk
heid Ieven; het mag dan voor orgaanverwijdering, experimenten en onderwijs worden ge
bruikt (behoudens de daarvoor vereiste toestemmingen), en dat gebeurt ook (zie : SuM
MERS, R. W., e.a., Acute Hepatic Coma treated by Cross Circulation with Irreversibly Comatose 
Donor, ]. amer. med. Ass., Vol. 214 (1970) 13, 2297-2301). 
(2) British Med. ]., 21 March 1970, 750. 
(3) Zo ook, maar om andere redenen : de American EEG Society : Cerebral Death and 
the EEG, ]. amer. med. Ass., Vol 209 (1969) IO, rsos-rsro. 
(4) SILVERMAN, D., (EEG-ist) : Problems in the diagnosis of brain death, Ius Medicum, 3, 
169-178, Gent, 1973 : ,Coma implies life, no matter how it is qualified. This also applies to 
coma depasse". 
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variabel doodscriterium, (ernstig verlies van hersenfunctie; hoe 
ernstig? Voor iedereen even ernstig ?) dat aan de persoonlijke op
vattingen van de arts en de eisen van het ogenblik kan worden aan
gepast en dat dus niet met zekerheid voor allen altijd gelijk is; dat 
daarom ethisch en rechtens onaanvaardbaar is. Toch wordt ,slechte" 
functie soms ook als doodscriterium gehanteerd, hoewel het hoogstens 
een criterium mag zijn om behandeling te staken. 

Deze twee dingen, die men goed uit elkaar moet houden, worden in 
het Harvard rapport en elders vaak over een kam geschoren. Het 
Weener congres (1) (1972) houdt ze wel goed uiteen. 

Het Harvard rapport (5 augustus 1968) en de Declaration of Sydney (2) 
van de World Medical Association (9 augustus 1968) leggen er echter 
slechts de nadruk op dat het bestaande functieverlies van de hersenen 
irreversibel moet zijn, maar spreken niet over de eis dat het bestaande 
functieverlies tevens een volledige functieuitval moet zijn. Mijns 
inziens is dat een ernstige lacune in deze stukken. • Zolang het leven 
van de persoon nog niet met zekerheid geheel is geeindigd, d. w.z. 
zolang de psychosomatische eenheid nog niet met zekerheid geheel 
is verbroken, client men te handelen alsof er een stervende is, niet 
een dode. Een stervende is nog een levende; hij heeft nog rechten. 

De eis ,zekerheid" steunt zowel op ethische gronden als op de vele 
en ingrijpende gevolgen die de doodsverklaring voor de betrokkene 
heeft, zoals o.a. het verlies van rechtsbescherming. 

De eis ,totaal" wordt ondersteund doordat te weinig exact en met 
zekerheid bekend is over de hersenfunctie om met zekerheid te kun
nen zeggen, dat een patient die nog slechts ,een ldein beetje" hersen
functie over heeft, niets meer kan gewaarworden, ook geen pijn. 
Men mag dus niet zeggen : wat geeft dat nou, hij is toch bijna dood. 
Het is daarom geen overdreven Prinzipienreiterei om te insisteren op 
totaal functieverlies der hersenen (d.w.z. dat alle zenuwcellen in het 
orgaan hersenen dood moeten zijn), dat bovendien irreversibel moet 
zijn alvorens de arts de doodverklaring mag uitspreken. 

18. De ,Franse" diagnostiek rust op een artikel van P. Mollaret en 
M. Goulon (3) waarin wordt aangegeven dat een patient die in 
,coma depasse" is, misschien al wel dood, is. Coma depasse is 
een toestand waarin de patient irreversibel comateus is en beademd 

(1) KRosL, o.c. 
(2) Statement on death. 
(3) Lecoma depasse, Revue Neurologique, 101 (1959) 1,3-15, 
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moet worden (als in het Harvard rapport) en bovendien een ont
regelde bloeddruk en temperatuur heeft. Deze groep stelt het maken 
van een EEG wei verplicht ; het moet iso-electrisch zijn. De spontane 
bloeddruk van deze patienten wordt steeds lager ; tenzij die druk door 
medicamenten op een redelijk peil kan worden en wordt gehandhaafd, 
staat uiteindelijk de bloedcirculatie stil. De patient mag echter reeds 
worden doodverklaard als de spontane bloeddruk begint subormaal 
te worden, zodat drukverhogende medicamenten nodig zijn om 
voldoende druk te handhaven. 

x;;ci~re auteurs gaven direct of indirect aan dat zij ,coma depasse" 
inderdaad in de praktijk als synoniem met ,dood" beschouwen; 
een motivering voor dit standpunt heb ik niet gevonden. Of men dit 
gelijkstelt is natuurlijk afhankelijk van hoe men ,dood" definieert, 
maar noch door Harvard noch door Mollaret wordt een definitie 
van de toestand ,dood" gegeven. Uit hun geschriften mag worden 
afgeleid dat zij ,dood" zouden definieren als : het gedurende 24 uur 
niet produceren van voor anderen waarneembare levensverschijnselen. 
Dit is een weinig gebruikelijke definitie die niet ter algemene discussie 
is gesteld; men mag de afwezigheid van functie-uitingen niet gelijk
stellen met de afwezigheid van de functie zelf. 

Het is vaak mogelijk om na de doodverklaring volgens de Franse 
opvatting alsnog door medisch ingrijpen de bloeddruk weer omhoog 
te brengen (1). Dat doet men dan om de organen in leven te houden 
voor transplantatie. Indien daardoor ook de bloedcirculatie in de 
hersenen zou doorgaan, houdt men misschien niet alleen de organen 
in leven, maar ook de patient. Daarom komt het doodverklaren zodra 
bij een comateuze en beademde patient de spontane bloeddruk begint 
subnormaal te zijn neer op vervroegen van de doodsverklaring; 
dit is vooral van belang als na die doodsverklaring de bloeddruk 
snel weer door medisch ingrijpen wordt opgevijzeld; het is dan im
mers onzeker of men met een lijk of met een stervende bezig is, 
tenzij een angiogram wordt gemaakt (zie Hst. IV). 

19. De derde ,school" (2), waarin voornamelijk Duitse- maar ook 
enkele Zwitserse, Franse, Oostenrijkse en Scandinavische - neuro
logische specialisten zijn verenigd, stelt dat een zuiver clinische 
diagnostiek (als die van Harvard), zelfs indien aangevuld met ver
plichte EEG registratie (zoals Mollaret eist) geen zekerheid geeft 

(r) KRAMER, W., KRosL, o.c., blz. 255. 
(z) Die Bestimmung des Todeszeitpunktes, KROSL, o.c. 



over het bestaan van de hersendood. Volgens deze groep is bij v66rt
durende beademing van de patient zekerheid over de hersendood 
aileen verkrijgbaar door een serie-angiogram van de bloedvaten in 
de hersenen te maken. (Een serie angiogram is iets dergelijks als een 
serie rontgenfoto's). Indien de bloedvaten niet op de foto te zien zijn 
bewijst dat ondubbelzinnig de voiledige afwezigheid van bloed
circulatie - en dus van zuurstoftoevoer - in de hersenen. Als die 
afwezigheid !anger duurt dan de zenuwceilen in de hersenen kunnen 
verdragen, en dat is ongeveer 10 a 15 minuten of iets meer, sterven 
de zenuwceilen in de hersenen en dus oak de patient als persoonlijk
heid. 
De diagnostische richtlijnen van deze groep beginnen natuurlijk net 
als die van de Franse school, want zolang de patient nag niet comateus 
is of nag hersenrefl.exen vertoont, of als het EEG niet iso-electrisch 
is, is er vanzelfsprekend van hersendood nag geen sprake. Pas na de 
aanwezigheid der secundaire verschijnselen (zie Hst. IV, I) en de 
registratie van minstens een iso-electrisch EEG wordt de hersendood 
een waarschijnlijkheid, die door angiografie met zekerheid kan worden 
aangetoond; aldus deze groep. 

Deze groep toont dus de onmogelijkheid aan van het nag bestaan van 
hersenfunctie in dat organisme. Zou men hieruit hun definitie van 
,dood" willen afl.eiden, dan wordt dat : het nooit meer kunnen 
produceren van enige hersenfunctie; anders gezegd : de voiledige 
en blijvende uitval van aile hersenfunctie ( 1) ; het voorgoed en geheel 
afwezig zijn van persoonlijkheidsleven. 
Op deze plaats heb ik alleen de drie termen en hun begripsinhouden 
en verschillen willen noemen ; in hoofdstuk IV zal ik aangeven waarom 
ik meen dat de Duitstalige groep gelijk heeft en waar men enkele 
Nederlandse groepsrapporten over de hersendood moet indelen. 
Wel blijkt nu reeds, dat een beademde comateuze stervende met een 
goede spontane bloeddruk volgens de Amerikaans-Engelse opvatting 
na 24 uur (2) reeds kan worden doodverklaard, terwijl hij in dezelfde 
lichamelijke conditie volgens de Franse opvatting niet zou worden 
doodverklaard. Wanneer van die patient dan zijn bloeddruk oak nag 
enigermate wegvalt en zijn EEG iso-electrisch is, kan hij oak volgens 
de Franse opvatting worden doodverklaard en zonder verdere veri-

(r) Evenzo : Advies inzake hersendoodscriteria (1973), o.c.; Eindrapport Commissie 
Orgaantransplantatie, Rode Kruis, (1971), o.c.; - VAN TrLL, H. A. H., (1970), o.c.; -
PENIN en K!i.UFER, Der Hirntod, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1969. 
(2) Die 24 uur zijn in bepaalde ziekenhuizen tot 12 uur, zelfs tot r uur, ingekrompen. 
The Lancet, 2 maart 1974, 341-342. 
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ficatie als orgaandonor worden gebruikt, terwijl de Duitse opvatting 
zou luiden : eerst als verplichte verificatie een angiografie doen en 
pas als die negatief is, is hij met zekerheid dood en mag hij als donor 
worden gebruikt. 

Het klinkt allemaal niet erg geruststellend, temeer daar bij mijn weten 
geen enkele kliniek publiceert welke diagnostiek in die kliniek wordt 
toegepast. Voorts ontbreken dwingende voorschriften, zowel van 
regeringswege als van de kant van de nationale artsenorganisaties, 
in Nederland en in de meeste andere grate landen. Controle is daar
door onmogelijk; de rechtbescherming van artsen en patienten 
wordt een illusie. Momenteel (maart 1974) worden in Amerika en 
Engeland enige processen over de doodsdiagnostiek gevoerd, wat de 
onrust onder het publiek merkbaar heeft doen toenemen; dit uit zich 
o.a. in minder toestemmingen tot orgaanverwijdering (1). 

5· Wat is een lijk? 

20. Zoals ik reeds aan het einde van hoofdstuk II aangaf meen ik, 
dat het lijk ontstaat door het volledig en bovendien blijvend uiteen
vallen van de psychosomatische eenheid. 

Herhaaldelijk wordt de laatste jaren door artsen en anderen gezegd 
dat de grens tussen leven, en dood vervaagt ; . dat er een periode is 
tussen het overlijden en het ontstaan van het lijk. Dat zou dan een 
soort niemandsland zijn waarin men wel reeds organen voor trans
plantatie mag verwij deren, maar nag geen sectie mag doen of het 
stoffelijk overschot mag cremeren. Doll (2) spreekt van ,un etat fron
tiere entre la vie et la mort", waarin er wel een ,decede'' is maar nag 
geen ,cadavre". Oak Maeijer (3) schreef in 1969 in deze geest : 
,Tussen de mens als levende persoon en het lijk staat dus de reeds 
gestorven, dade mens die echter nag niet geworden is tot lijk". 
Savatier (4) zegt terecht dat dit niemandsland alleen bestaat voor de 
leken op doodsgebied (,... des situations limites ou un sujet est 
maintenu entre la vie et la mort, de maniere telle qu'un profane, 
en 1' observant, est incapable de dire s' il est mort ou vivant"). De 
Japanse jurist Koichi Bai, die eerst oak Doll's opvatting verdedigde 

(1) Dearth of donor organs is traced to doubt about definition of death. Med. World News, 
March~~. 1974, 14-15.- Samuel Moore, how did he die? New Scientist, Nov. 15, 1973, 
487. 
(~) DoLL, o.c., biz. 198-199. 
(3) MAEIJER, J. M. M., Transplantatie van organen en het privaatrecht; T.P.R., 1969, 
~. 153-166 en Medisch Contact, 1966, 13~5-1331. 
(4) SAVATIER, }., o.c., biz. 89. 
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(onder term ,alpha period"), heeft hem in 1973 uitdrukkelijk terug
getrokken (r). 

Gerlach (2) spreekt pas van een lijk als alle cellen en organen daarin 
dood zijn; voordien spreekt hij van necrotische cellen of weefsels 
of organen in een lichaam, zelfs als de hersendood reeds is ingetreden. 
Dat is wel juist als het andere weefsels en organen betreft, maar niet 
als het de hersenen betreft. 

Meningen als die van Doll, Maeijer en Gerlach ontstonden waarschijn
lijk omdat in het nog beademde organisme van een hersendode de 
andere cellen en organen hun functie soms nog vrij lang continueren 
en dus als cellen en als organen nog duidelijk leven. Bovendien kan 
de romp van een hersendood, maar beademd, organisme door de 
ruggemerg-reflexen nog op prikkels reageren; misschien wil Gerlach 
het daarom geen ,lijk" noemen. 

Er is echter geen reden om aan te nemen dat iets pas een lijk is als 
alle cellen daarin dood zijn; integendeel : wij hebben nooit geaarzeld 
om een stoffelijk civerschot een lijk te noemen, ook al groeiden de 
haren en nagels daarvan nog door. 

Het creeren van een slecht begrensd en slecht gemotiveerd niemands
land voor wat betreft de doodsdiagnostiek kan slechts tot nog grotere 
problemen leiden dan er al zijn. Voor het creeren van een dergelijk 
niemandsland kan ik voorts geen enkele andere reden zien dan het 
willen scheppen van meer tijdruimte voor orgaanverwijdering voor 
transplantatie, door te benadrukken dat de dood 66k een proces is. 
De idee van dit niemandsland is dan ook pas ter sprake gebracht in 
de tijd vlak na de eerste harttransplantatie. Het is echter een open 
vraag, of het ongetwijfeld gewenste verkrijgen van grote aantallen 
geschikt organen voor transplantatie moet gebeuren door het ver
ruimen van het doodsbegrip door een aantal auteurs zonder openbare 
discussie, dus buiten de grote massa der belanghebbenden om. 

Indien sommige problemen, zoals het genoeg goede organen verkrij
gen voor bepaalde transplantaties, niet kunnen worden opgelost 
wegens de geldende ethische en juridische opvattingen die orgaan
verwijdering bij stervenden strafbaar achten, en indien wij die proble
men toch willen oplossen, dan kunnen wij zo nodig deze opvattingen 
wijzigen via openlijke discussie. Het is echter onverstandig om de 
basisbegrippen levend en dood aan onze steeds verschillende en vaak 

(1) KoiCHI BAI, The moment of death, Ius Medicum 4, Story Scientia, Gent (in druk). 
(2) GERLACH, J., Die Definition des Todes in der Medizin, logische und semantische Grund
lagen; Munch, Med. Wschr., 1970, I, 65-70. 



tijdelijke practische problemen aan te passen. De gevolgen van zulk 
een strategie zijn te verreikend, te onvoorzienbaar en te gevaarlijk. 
En in elk geval behoort een dergelijke aanpassing niet te worden 
gedaan door een beroepsgroep alleen of door enkele commissies of 
door een departementale richtlijn (zoals in Frankrijk); het behoort 
een maatschappij-beslissing (I) te zijn die na algemene discussie 
eventueel door de wetgever onder woorden wordt gebracht ! 
Orgaandonors worden geworven op grand van de mededeling dat 
cadaverorganen worden verwijderd uit postmortale donors. De donor 
moet dus dood zijn en hij moet er op kunnen vertrouwen dat zijn 
dood zal worden geconstateerd volgens het hem bekende, traditionele 
doodsbegrip : een zowel volledige als onherstelbare afwezigheid van 
leven. Ieder mens heeft een recht op leven (d.w.z. op niet opzettelijk 
te worden gedood, anders dan in de door de wet toegelaten gevallen), 
een recht op lichamelijke onschendbaarheid en een recht op rechts
bescherming (o.a. tegen mishandeling en moord). Een stervende is 
nog een levende. Volgens geldend recht is het in het algemeen straf
baar om een stervende te ontdoen van zijn ( !) organen als dat gebeurt 
in het belang van anderen. Of de rechter de inderdaad zeer grate 
belangen van anderen (bijv. op transplantatie wachtende nierpatienten) 
zal aanvaarden als argument voor straffeloosheid van het verwijderen 
van organen uit stervenden (wegens psychische noodtoestand van de 
arts?) lijkt mij de vraag. ,Het opzettelijk mishandelen of doden van 
A ten gerieve van B " is moeilijk te rechtvaardigen, zelfs in deze 
omstandigheden. Wel heb ik de indruk dat enkele Duitse juristen 
de psychische noodtoestand van de arts aanvaarden als argument 
voor straffeloosheid van de arts, die organen voor transplantatie 
verwijdert uit overledenen zonder voorafgaande toestemming (2). 

Naar mijn mening zal dit standpunt pas ter discussie mogen worden 
gesteld nadat er eensgezindheid heerst tussen artsen en juristen over 
definitie en diagnostiek van de dood. 

Ook het rechtens toestaan dat organen voor transplantatie mogen 
worden verwijderd op basis van een geen-bezwaar-systeem zal op die 
eensgezindheid moeten wachten. 

(1) CAPRON, o.c.; - VEATCH, o.c.; - GEILEN, in KRosL, o.c. 
(2) KoHLHAAS, M., Rechtsfragen zur Transplantation von Korperorgane, Neue fur. Wschr., 
1967, 33· 1489-1493· 
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6. Klinisch dood 

21. ,Klinisch dood" is op het eerste gezicht grammaticaal net zo 
min dood als ,nier-dood, sportief dood, sociaal dood". Het zijn 
allemaal tot een terrein beperkte doodsbegrippen, zg. gekwalificeerde 
doodbegrippen. 

,Klinisch" is volgens van Dale 1970 : ,op de, of een, kliniek betre
king hebbend, daar plaatsvindend, daarvoor bestemd", enz ... Tegen
over het onderzoek in de kliniek of thuis, waar alleen eenvoudige 
onderzoekmethoden worden toegepast, staat dan het onderzoek in 
het laboratorium; tegenover de op eenvoudige wijze waarneembare 
klinische verschijnselen staan technisch ingewikkelde verrichtingen 
als bijv. een EEG registratie of een angiografie. Klinisch dood is 
dan : dood, zonder dat die diagnose door laboratoriumonderzoek, 
EEG registratie of angiografie is bevestigd; dood, omdat hartslag en 
ademhaling, voor zover dat zonder apparatuur voor anderen waar
neembaar is, voorgoed zijn uitgevallen. 

Wanneer bij een comateuze patient de spontane ademhaling en hart
slag uitvallen, zullen sommige artsen spreken van asystolie, anderen 
noemen zulk een patient ,klinisch dood". Wanneer, na het waarnemen 
van deze symptomen, de hartslag snel weer op gang wordt gebracht 
(bijv. door hartmassage) en de kunstmatige beademing wordt begon
nen of voortgezet, is dat in de eerste opvatting bedoeld als een paging 
tot levensreddend behandelen van een asystolische patient, in de 
tweede opvatting als middel tot functioneel houden van de organen 
van de ,klinische dade' in situ (d.i. in diens organisme). 

In beide gevallen valt niet altijd uit te sluiten dat er oak weer zuur
stofrijk bloed door de hersenen gaat circuleren, met name wanneer 
er nog geen hersenoedeem is. Wanneer die bloedcirculatie in de 
hersenen weer op gang komt, al dan niet volgens de bedoeling van 
de arts, zou als neveneffect van die conserveringsbeademing tevens 
een restant hersenfunctie in stand kunnen blijven. In dat geval is 
de patient misschien niet dood, maar nog steeds comateus. Het kan 
echter ook zijn dat de hartstilstand precies zo volledig en langdurig 
was dat de hersenen wei reeds dood zijn hoewel er nog geen oedeem 
is, maar de hartspier - die beter tegen zuurstofgebrek hestand is dan 
de hersencellen - nog niet. Het is dan mogelijk dat het hart wel 
weer in actie kan worden gezet, en dat dus wel de bloedcirculatie 
zich herstelt - oak in de hersenen -, maar dan blijven tach de 
hersenen dood. 
Dade zenuwcellen in de hersenen kunnen zich niet herstellen en 
worden niet vervangen. Dan is dus de patient wel dood, hoewel er 



bloed door de hersenen stroomt. Op den duur ontstaat - indien 
de beademing enz. wordt gecontinueerd - hersenoedeem (1). 

7· Gekwalificeerde doodsbegrippen 

22. Ook buiten de diagnostische termen die in hoofdstuk III reeds 
werden behandeld heerst er een aanzienlijke verwarring over het 
doodsbegrip op zichzelf. Dit komt o.a. omdat verschillende auteurs 
ieder een eigen serie gradueel verschillende doodsvarianten hebben 
ontworpen en van namen voorzien. Van deze gekwalificeerde doods
begrippen noem ik ter illustratie : ,totaler Tod" tegenover ,Partial
tad" (Gerlach) (2); ,neocortical death" (Brierly) (3); ,cerebral 
death" (Korein) (4); ,physiological death", ,biological death", 
,heart death", ,mind death" (diverse auteurs); ,la mort apparente, 
relative, totale" (Doll) (s); Fritsche (6) geeft er nog een lijst van op. 

Hierover wil ik het volgende opmerken : 

Bij de proeven van White (7), die de kop van een aap van diens lijf 
scheidde terwijl de doorstroming van de hersenen met zuurstofrijk 
bloed werd voortgezet d.~.v. apparatuur, bleek dat het ontlichaamde 
hoofd nog gedragsactiviteiten heeft en zuurstof verbruikt. White 
schrijft dat de hersenen hun normale functie daarbij behouden : 
de aap maakt geluiden, kijkt, eet, en heeft een EEG als van een aap 
die wakker is. Uit de resultaten van zijn experimenten volgt, dat de 
geestelijk-lichamelijke eenheid ,aap" ook kan bestaan uit alleen een 
kop of uit alleen hersenen. Er is m.i. geen reden om aan te nemen 
dat dit bij de mens anders is. Het bestaan van functionerende hersenen 
is blijkbaar noodzakelijk en tevens voldoende om de geestelijk-licha
melijke eenheid in zijn minimaalste vorm tot stand te brengen. V 66r 
White's proeven was dit een theorie, nu is het een zekerheid. Daarom 

(1) KRAMER, W., Oorzaken voor het mislukken van reanimatie bij neurologische patiiinten; 
Ned. T. Geneesk., 110 (Ig66) 37, 1633. 
(2) GERLACH, o.c, ; - voorts : GERLACH, J,, Defining death and the process of dying in 
medicine, forensic medicine and jurisprudence, Ius Medicum 3, I63-168, Medisch Centrum, 
Gent, 1973· 
(3) BRIERLY, J. B., et. al., Neocortical death after cardiac arrest, The Lancet, 1971, Vol. 
II, 560-565; reactie hierop door RoT, A., en VAN TILL, H. A. H., in The Lancet 197I, Vol. 
II, I099-IIOO. 
(4) KoREIN, J., On Cerebral, Brain and Systemic Death, ]. amer. Heart Ass. Inc., W. K. 
Hass ed., Vol. VIII (I973) 3, 9-I4. 
(5) DoLL., o.c. 
(6) FRITSCHE, P., Grenzbereich zwischen Leben und Tod, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 
1973, biz. I9. · 
(7) WHITE, R. J., et al., Primate Cephalic Transplantation :Neurogenic Separation, Vascular 
Association, Transplantation Proceedings, Vol. II (I97I), I, 6oz-6o4. 
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is de stelling dat de ,hersendood" de dood van de mens als persoon,.. 
lijkheid betekent, acceptabel en goed verdedigbaar. De hersendood 
is derhalve het enige gekwalificeerde doodsbegrip dat hetzelfde 
betekent als het traditionele doodsbegrip. White noemde zijn proef
object een ,hoofdpreparaat" ; m.i. was het een aap. Doet men dit 
met een doodverklaarde volgens de Amerikaans-Engelse diagnostiek, 
die nog best enige hersenfunctie over kan hebben, wat is dat dan ? 
Een levend menselijk hoofdpreparaat of een mens ? M.i. een mens. 

Korein' s stand punt, dat de dood van aileen het cerebrum reeds 
voldoende is om de dood van de persoonlijkheid (de geestelijk
lichamelijke eenheid) te bewerken, is vooralsnog onbewezen en 
berust uitsluitend op vermoedens of wishful thinking. Hetzelfde 
geldt a fortiori t.a.v. de dood van de schors van het cerebrum (de 
cerebrale cortex; vgl. Brierly). Het is niet met enige zekerheid bekend 
of de geestelijke activiteit uitsluitend in het cerebrum mag of moet 
worden gelocaliseerd, of dat daarvoor het hele orgaan hersenen 
nodig is. Daarom mag bij de huidige stand van de wetenschap de 
cerebrale dood, en a fortiori de z.g. corticale dood, niet worden gelijk
gesteld met de dood van de persoon, maar de hersendood wei (Bockel
mann (1), (Geilen) (2). 

Korein's standpunt wordt door andere neurologen (3, 4) dan ook 
afgewezen; dezen stellen uitdrukkelijk dat ook een stam-wezen 
(d.w.z. iemand die aileen nog hersenstamfuncties heeft) nog een 
psychisch leven en gewaarwordingen kan hebben. Daargelaten of 
een stamwezen die in feite heeft, het valt m.i. inderdaad niet met 
zekerheid uit te sluiten. 

Het bewijs van de dood door vermoedens is in het recht soms toe
gestaan (vgl. het bewijs van vermoedelijk overlijden na langdurige 
afwezigheid). M.i. mag echter het bewijs van de dood door vermoe
dens niet als voldoende bewijs gelden in die gevallen waarin zekerheid 
verkrijgbaar is omdat de patient wei aanwezig is en methoden bestaan 
om die zekerheid te verschaffen. Voorts is bewijs door vermoedens 
stellig onvoldoende in de (zeker of wellicht) abnormale sterfgevallen 
(zie VII), a fortiori als de vermoedelijke dade daarna als orgaandonor 

(r) BocKELMANN, P., Rechtsfragen beim Hirntod, biz. 277-283 en 340-342 in KRosL, 
o.c., biz. 281. 
(2) GErLEN, G., Rechtsfragen der Todeszeitbestimmung, biz. 285-298 en 351-352 in KRosL; 
daarvan biz. 288. 
(3) KETZ, E., Bewusstseinsstiirungen in der Neurologie, Praxis 1970, 30, 108r-ro89, daar
van ro81. 
(4) PENIN, H., en Kii.uFER, C., Klinische und hirnelektrische Befunde des Hirntodes, Med. 
Mitt., (Meisungen) 1970, II3, 193-1<)8. 
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of voor experimenten zal worden gebruikt. Wat wel mag worden 
geaccepteerd is dat gemakshalve, en uitsluitend in normale sterfgeval
len, de dood wordt geconstateerd op grond van de traditionele doods
diagnostiek : blijvende stilstand van hartslag en ademhaling. Argu
ment : die stilstand is of een gevolg van een reeds ingetreden hersen
dood (bijv. door een hersentumor), of de oorzaak van de alsdan binnen 
korte tijd onherroepelijk volgende hersendood. Die korte tijd (ruim 
I 5 minuten; zie echter Hst VII) is in normale sterfgevallen niet van 
belang. Voor o.a. huisartsen en internisten geldt dus dat zij uit juri
disch oogpunt als regel de traditionele doodscriteria mogen blijven 
hanteren, hoewel bij kinderen extra voorzichtigheid waarschijnlijk 
wenselijk is omdat dan de tijd tussen hartstilstand en hersendood 
langer kan zijn. Deze diagnostiek mag echter niet worden toegepast 
als na het constateren van de klinische dood de beademing en hart
actie weer op gang worden gebracht. Daardoor wordt dat in eerste 
instantie normale sterfgeval trouwens nu een abnormaal sterfgeval 
en in abnormale gevallen moet men de dood door angiografie worden 
bewezen alvorens de arts de doodverklaring mag uitspreken (zie 
Hst. VII). 

8. Exacte geschriften 

2;3:-Tegeri.over al -deze ·v-aaglieaen staan gelul<kig oak:· enkele-exatte 
rapporten. Speciale vermelding verdient het verslag van het congres 
der neurologen en aanverwante subspecialisten te Wenen (I) in 
I972; daarin zijn ook bijdragen van de juristen Bockelmann en 
Geilen (die echter wel de term ,zerebraler" gebruiken in de be
tekenis : betrekking hebbend op het gehele orgaan hersenen) en Roxin 
en Grassberger. Deze juristenreferaten zijn basislectuur voor wie zich 
met de juridische aspecten van de doodsdiagnostiek wil bezighouden. 
Men leze ook de algemene discussie achterin het boek, die veel 
juridisch relevante punten bevat. 

Betreffende deze referaten wil ik over een bijdrage een opmerking 
maken. 

Ik bestrijd de juistheid van Holczabeck's (2) definitie van leven en 
dood. Het is niet nodig dat en hartslag en ademhaling en hersenen 
functioneren om van leven te kunnen spreken. Een patient die open 
hartchirurgie ondergaat, bij wie hartslag en ademhaling tijdelijk door 

(1) Die Bestimmung des Todeszeitpunktes; K&osL, o.c. 
(2) HoLCZABEK, W., Gerichtsmedizinische Aspekte des dissoziierten Hirntodes, biz. 267-270 
in KRosL. 

522 



een machine zijn vervangen en bij wie vervolgens het hart definitief 
onherstelbaar defect blijkt te zijn, leeft nog zolang zijn hersenen nog 
leven, ook al staat zijn hart voorgoed stil. Laat men hem uit de narcose 
bijkomen, dan kan men een gesprek met hem voeren, ook al zal 
hij over een paar uur dood zijn omdat de huidige hartlongmachines 
het bloed na enkele uren ongeschikt maken voor zuurstoftransport. 
Zijn hart is echter dood; hij is ,hart-dood" zoals men ook ,nier-dood" 
kan zijn. Dat is echter niet hetzelfde als ,dood als persoonlijkheid", 
waar het ons om gaat. 

De meeste medische groepsrapporten van v66r het Wener Congres
verslag zijn in bepaalde diagnostische details al door meer recente 
neurologische inzichten achterhaald. Het is bijv. niet nodig dater een 
totale ateflexie (ontbreken van alle reflexbewegingen) is alvorens de 
dood mag worden geconstateerd ; het bestaan van door het ruggemerg 
verwerkte reflexen is op zichzelf niet in tegenspraak tot hersendood. 
Voorts is de vraag of door de hersendood de bloeddruk in het lichaam 
wegvalt nadat de medicamenteuze ondersteuning daarvan is gestopt 
(I, 2), of weg valt ondanks voortgezette ondersteuning (3), en tot 
hoe laag, achterhaald door het inzicht dat als de bloeddruk buiten de 
schedel niet in een bepaalde verhouding hoger is dan de tegendruk 
die binnen de schedel door het hersenvocht en de weefsels op de 
bloedvaten wordt uitgeoefend, de bloedsomloop in de hersenen uit
valt en de hersenen ruim I 5 minuten later dood zijn. Het nog bestaan 
van een bloeddruk buiten de schedel (in de romp) is op zichzelf, bij 
patienten bij wie de ventilatie (beademing) en bloedcirculatie kunst
matig wordt ondersteund of vervangen, niet noodzakelijkerwijs in 
tegenspraak met het bestaan van de hersendood. Hierbij worden de 
hersenen dus als een apart orgaan beschouwd : niet als een geheel 
met het ruggemerg. Neurophysiologen hebben hier vaak bezwaar 
tegen. Mijn motieven, waarom men in dit verband de hersenen wel 
als een apart orgaan mag beschouwen, zijn - kort samengevat - : 
Omdat de hersenen een andere, meer veelzijdige ,input" hebben 
dan het ruggemerg en er daar meer neuronen en meer schakelmoge
lijkheden zijn, en omdat de hersenen door hun aparte bloedsomloop 
ook apart kunnen uitvallen, mag men ze als een apart orgaan be
schouwen, hoewel in het ruggemerg dezelfde neuronen v66rkomen 

(1) CIOMS (Council for International Organisations of Medical Sciences); Presse Med. 76 
(1968) 1390;- zie ook PEN1N, en KAUFER, Der Hirntod, biz. 145-146, Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart, 1969. 
(2) Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, Schweiz. Arzte Ztg. 
1969, 16; in Nederland gepubliceerd in Medische Contact, 1969, 21, 6oo-6o1. 
(3) Ned. Rode Kruis rapport, o.c. 
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die de ontvangen prikkels op dezelfde manier verwerken. Naast een 
gedeeltelijke structurele gelijkheid is er, voornamelijk door de ver
schillende input, een functionele ongelijkheid die voor ons probleem 
doorslaggevend is : de output van de hersenen is een andere dan die 
van het ruggemerg. 

Het recente neurologische inzicht omtrent het belang van de af
wezigheid van intracraniele bloedsomloop weerlegt de vele medische 
uitspraken, dat er niet een enkelvoudig criterium bestaat om de her
sendood te constateren bij comateuze en nag beademde patienten. 
Het bestaat wel ; de vraag is aileen of de arts een angiografie wil, 
kan, mag en moet maken om die afwezigheid te bewijzen. 

HooFDSTUK IV 

DE DIAGNOSTISCHE ,SCHOLEN"; NIET EN WEL OMKEERBARE 
UITSPRAKEN EN DE VEREISTE ZEKERHEID 

I. Inleiding 

24. Voor een critische bespreking der drie diagnostische ,scholen" 
kunnen wij de Amerikaans-Engelse (1) en de Fianse (2) groep samen
voegen (A) en tegenover de Duitstalige (3) groep (B) zetten. 

De diagnostiek van groep A berust op de omkering van een aantal 
beweringen omtrent symptomen die zich voordoen bij mensen die 
met absolute zekerheid dood zijn; symptomen die al eeuwenlang 
bekend zijn, zoals bijv. het niet bewegen, spreken, slikken, hoesten; 
het niet reageren op lichtflitsen, harde geluiden of pijnprikkels ; het 
ontbreken van meetbare activiteit in de schors van de grate hersenen 
(dit geeft een iso-electrisch EEG); het hebben van twee wijde, licht
stijve pupillen in de ogen. Ik noem deze symptomen tezamen in dit 
artikel verder : de secundaire verschijnselen. 
De diagnostiek van groep B berust op het aantonen van de onm6ge
lijkheid van het nag bestaan van enige hersenfunctie in het organisme, 
door aan te tonen dat een noodzakelijke voorwaarde voor hersen
functie geheel en lang genoeg ontbreekt. 

Mijn standpunt is, dat op aan de logica ontleende gronden de diag
nostieken van groep A geen zekerheid geven omtrent het bestaan van 
de hersendood, en de diagnostiek van groep B wel. Om dit standpunt 
te. kunnen bespreken moeten wij eerst wat basis-logica bedrijven. 

(r) Gebaseerd op het Harvard rapport, o.c. 
(2) Gebaseerd op Mollaret's artikel, o.c. 
(3) Het duidelijkst blijkend uit KRosL, o.c. 
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2. Logica 

25. Logica is de theorie van het foutloze redeneren. 

De logica leert ons dat uit de bewering ,als p dan q" altijd de bewering 
,als niet q dan niet p" mag worden afgeleid. Als de eerste bewering 
waar was, is deze omkering altijd 66k waar. Andere omkeringen van 
de eerste, ware bewering (zoals bijv. ,als q dan p") zijn echter niet 
altijd waar; zij zijn onbetrouwbaar. Slechts indien in de eerste be
wering p niet aileen voldoende, maar oak noodzakelijk is om q te 
bewerken, is oak de omkering ,als q dan p" waar. Wij zullen dit door 
twee voorbeelden verduidelijken : 

Gegeven is : alleen aile gezonde olifanten en tapirs hebben een slur£. 

Eerste en ware bewering : als een dier een gezonde olifant is, heeft het 
een slur£ (als p dan q). 

,Als niet q dan niet p" wordt : als een dier niet een slur£ heeft is 
het zeker geen gezonde olifant (altijd waar). 

,Als q dan p" wordt : Als een dier een slur£ heeft dan is het een oli
fant. Fout : het kan oak een tapir zijn. Olifant-zijn is wei voldoende, 
maar niet vereist, om een slur£ te hebben. 

Tweede voorbeeld : 

De ,als q dan p" omkering van de ware bewering ,als een beest een 
volwassen giraffe is dan heeft het een nek van ruim 2 meter" blijft 
wei waar, omdat giraffe-zijn noodzakelijk en voldoende is om een 
nek van ruim 2 meter te hebben. Als een beest een nek van ruim 
2 meter heeft, is het een volwassen giraffe. 

Deze grondbeginselen der logica worden niet altijd gerespecteerd. 
Met name in de doodsdiagnostiek volgens groep A worden enige 
principiele denkfouten gemaakt. 

Alvorens deze te bespreken moet worden opgemerkt dat de secundaire 
verschijnselen altijd optreden wanneer in een normaal sterfgeval de 
dood intreedt, maar dat voor elk der secundaire verschijnselen 66k 
een andere oorzaak dan de dood denkbaar is. Deze verschijnselen 
kunnen dus, apart of tezamen, 66k optreden zonder dat de patient 
dood is. 

De bewering : ,als iemand dood is dan heeft hij twee wijde licht
stijve pupillen, hoest niet, reageert niet, enz." is dus wei waar, maar 
hij mag niet worden omgedraaid tot : als iemand al die secundaire 
verschijnselen heeft is hij dood. Een ,als q dan p" omkering is hier 
ongeoorloofd en onbetrouwbaar en in zijn algemeenheid onjuist; 
dat geldt oak als eveneens de spontane ademhaling uitvalt. 
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Dood-zijn is weliswaar voldoende, maar niet vereist, om die secun
daire verschijnselen en ademstilstand te produceren. 

3. Diagnostieken 

26. Voor de overzichtelijkheid worden hieronder eerst de diagnostie
ken der beide A-groepen, die ik in hoofdstuk III, 4 reeds opgaf, 
herhaald : 

A. De Ameriaans-Engelse diagnostiek zegt, samengevat : als de 
patient comateus is en geen spontane ademhaling heeft en de secun
daire verschijnselen vertoont, en als die toestand 24 uur duurt, mag 
de arts hem dood verklaren. (Daarna mag het organisme dus voor 
orgaanlevering en experimenten worden gebruikt; v.T.). EEG re
gistratie is ter verificatie gewenst, maar niet vereist; als hij wordt 
gedaan moet hij iso-electrisch zijn om de patient dood te mogen 
noemen. 

De Franse diagnostiek stelt dezelfde eisen en eist bovendien wei een 
iso-electrisch EEG, een steeds verder vailende bloeddruk als geen 
drukverhogende medicamenten worden gegeven, en een onstabiele 
temperatuur regulatie, om de patient dood te mogen verklaren. Men 
zegt dan dat de patient in ,coma depasse" is. 

Bij beide diagnostieken van de A-groep worden twee principiele 
denkfouten gemaakt : -- - - - - -

Ten eerste worden beweringen omtrent de secundaire verschijnselen 
op een logisch ongeoorloofde wijze omgekeerd tot ,als q dan p" en 
dan t6ch na 24 uur voor waar gehouden ; bovendien wordt in de 
recente praktijk die 24 uur ingekort tot bijv. 6 uur; in Birmingham 
is slechts I uur gewacht (I). 

Ten tweede wordt de patient dood genoemd op basis van een veronder
stelde analogie tussen normale en beademde stervenden, terwijl men 

a - een analogie volgens de logica in het algemeen aileen mag ge
bruiken als iilustratie, maar niet om er conclusies uit te trekken 
(tenzij aile omstandigheden overigens gelijk zijn), en 

b - de meest essentiele omstandigheden (nl. bloedcirculatie en zuur
stoftoevoer) bij normale stervenden anders zijn - nl. geeindigd -
dan bij beademde stervenden - waar zij op een vrijwel normaal peil 
worden gehandhaafd door medische manipulaties. Dit maakt analo
gisch redeneren hier ten enen male ontoelaatbaar. 

(r) Daily Mail, Daily Telegraph, Daily Express, alle van r6 maart 1974; verslag van het 
gerechtelijk onderzoek, 
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Het merkwaardige van de hele zaak is, dat geen arts het in zijn hoofd 
zou halen om een comateuze patient die wei nag een spontane adem
haling en bloedcirculatie heeft, dood te noemen omdat hij aile secun
daire verschijnselen vertoont (2 wijde lichtstijve pupillen, areflexie, 
enz.), ongeacht hoelang die toestand duurt. Desondanks worden andere 
comateuze patienten die eveneens nag een ademhaling en bloed
circulatie hebben - zij het dan dat deze niet spontaan is maar door 
medisch ingrijpen wordt vervangen, resp. ondersteund -wei dood
verklaard omdat zij 24 uur lang de secundaire verschijnselen vertonen. 
Waarom mag dat eigenlijk? Waar steunt dat op? Op de wens, de 
beademing te mogen staken zonder gevaar voor juridische moeilijk
heden (zie het Harvard rapport!) ? Op de wens goede organen voor 
transplantatie te verkrijgen (alweer : zie het Harvard rapport)? 

Als bij een comateuze patient de spontane ademhaling en bloeddruk 
uitvallen, en zijn arts laat hem beademen en spuit drukverhogende 
middelen in om te zorgen dat hij niet sterft, dan is dat omdat die arts 
denkt dat de patient nag leeft. Waarom zou hij dan 2, 6, 24 of 48 uur 
later wei dood zijn ? Zijn toestand wordt tach niet met zekerheid 
erger ? Die kan oak stationnair blijven! Deze mogelijkheid word door 
de A-groepen genegeerd. 

Het is waar dat verlies van spontane ademhaling en bloeddruk 
symptomen kunnen zijn van volledig functieverlies van de hersen
stam, door dood van de neuronen aldaar. Er zijn voor deze symptomen 
echter oak andere oorzaken denkbaar, bijv. een ernstig maar on
volledig verlies van hersenstam functie, zonder dat aile neuronen in 
de hersenen reeds dood zijn. Of van een functie stoornis in de zenuw
geleiding buiten de hersenstam. Het gaat er echter niet om of anderen 
geen functieuitingen van de patient kunnen waarnemen - iets waarbij 
de gebrekkigheid van onze kennis en apparatuur een rol speelt -
maar of er binenin die patient geen hersenfunctie meer is, oak al 
uit die zich niet op voor anderen waarneembare wijze. 

In onbeademde stervenden is na de hartstilstand de bloedcirculatie 
en/of de zuurstoftoevoer uiteindelijk geheel uitgevallen, in het lichaam 
en dus oak in de hersenen. Daardoor sterven aile neuronen in de 
hersenen af en is elke hersenfunctie onmogelijk geworden. 

In beademde stervenden kan de circulatie van zuurstofrijk bloed in 
de hersenen doorgaan zolang de bloeddruk in het lichaam (spontaan 
of kunstmatig) hager blijft dan de tegendruk die het hersenweefsel 
(door tumor, letsel of oedeem) op de bloedvaten uitoefent. De arts 
zegt dan, dat de extra-craniele bloeddruk (cranium = schedel) hager 
moet zijn dan de intra-craniele tegendruk, anders worden de bloed-
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vaten in de hersenen dichtgedrukt en is bloedcirculatie daar onmoge
lijk. Deze drukverhouding is de doorslaggevende factor. Als hij gunstig 
is, kunnen de nag levende neuronen in de hersenen d66rleven; is hij 
ongunstig, dan is de bloedstroom in de hersenen te gering en dan 
sterven de neuronen langzaam af, of dan ontbreekt de bloedstroom 
in de hersenen geheel en dan sterven de neuronen aldaar snel af (in 
ruim 15 minuten). Van belang is niet, waar6m er zuurstofrijk bloed 
door de hersenen stroomt, maar 6f het er stroomt. 

B. De redenering achter de diagnostiek van de B groep is principieel 
anders dan bij de A groep, nl. : 

Als eenmaal de beademde patient in coma depasse is- en v66rdien 
is een vermoeden van hersendood ongegrond - en als op grand der 
omstandigheden mag worden verwacht dat die toestand irreversibel 
is, dan weten wij nag niet of misschien andere oorzaken dan de hersen
dood tot de waarneembare secundaire verschijnselen hebben geleid 
of dat inderdaad de hersendood is ingetreden. Wij weten nag niet 
zeker of alle neuronen in het orgaan hersenen dood zijn. Een klinische 
diagnostiek plus EEG registratie kan die zekerheid niet geven van
wege de logische hiaten in die diagnostiek. 

De redenering van groep B is, impliciet : 

Aan welke voorwaarden moet ten minste zijn voldaan om hersen
functie mogelijk te maken? D.w.z. om het ontvangen, verwerken en 
opslaan van prikkels mogelijk te maken, alsook het reageren daarop ? 

Daartoe moeten in de hersenen, als ,sluitsteen" - d.w.z. als laatste 
structurele vereiste -, synapsen tussen de neuronen bestaan (synap
sen zijn contactpunten; neuronen zijn zenuwcellen), anders kunnen 
geen prikkels worden doorgegeven. Voorts moet aan bepaalde elec
trochemische eisen zijn voldaan; daarvan is echter nag te weinig 
bekend om ze als parameter te gebruiken, dus moeten wij het met de 
structurele parameters doen die wel exact en geheel bekend zijn. Er 
was bij iedere stervende patient wel hersenfunctie. Om het volledig 
en blijvend ontbreken van de structurele vereisten voor hersenfunctie 
te bewijzen, moet de volledige en blijvende afwezigheid van zuurstof
toevoer naar de hersenen worden bewezen, want die synapsen en 
neuronen destructureren, en verliezen daardoor hun functie, als zij 
geen zuurstof krijgen. Omdat zij zich daarna niet kunnen herstellen 
en oak niet worden vervangen (zoals bijv. gedestructureerde huid
cellen), is die volledige destructie tevens met zekerheid irreversibel. 

Hoe kunnen wij de afwezigheid van zuurstoftoevoer naar de hersenen 
bewijzen? Door een angiografie te doen van de bloedvaten in de 
hersenen. Zijn op die angiogrammen (foto's) geen bloedvaten te 
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zien, dan is er geen bloedcirculatie en dus ook geen zuurstoftoevoer. 
Als dat ruim IS minuten heeft geduurd, zijn alle neuronen in de 
hersenen dood. (Zij waren misschien al wei eerder dood, maar dat 
is niet bewijsbaar en niet zeker). De angiografie moet dus over IS 
minuten worden ,uitgesmeerd". Een bespreking van de technische 
kant daarvan en van de vraag of angiografie voor dit doel geoorloofd 
is, heb ik elders gegeven (r). 

4· Commentaar 

27. a. De diagnostiek van de B-groep is logisch beter sluitend en 
daarom objectief juister dan die van de A-groep. Hij vertoont niet 
de hiaten en onbetrouwbaarheden die een zuiver klinische diagnostiek 
vertoont, zelfs al is die afgerond door EEG registratie. 

b. Wil of kan men geen angiografie doen, bijv. omdat de apparatuur 
daartoe ontbreekt, dan kan de hersendood in een nog beademd 
organisme niet met zekerheid worden vastgesteld tenzij men wacht 
tot de extracraniele bloeddruk gedurende minstens Is minuten te 
laag is om een bloedcirculatie in de hersenen gaande te houden. Of 
die druk zo laag zakt ondanks het toedienen van drukverhogende 
middelen, of juist omdat dat toedienen wordt gestaakt, is daarbij 
niet van belang. Het gaat er niet om waarom er wei of geen bloed
circulatie in de hersenen is, maar of hij er wei of niet is. 

c. T.a.v. een patient die in irreversibel coma depasse is, mag de 
therapie- als zijnde nutteloos- worden gestaakt (2). Daarna sterft 
na ruim IS minuten de patient aan de reeds in hem aanwezige doods
oorzaak : slechte hersenfunctie. Vervolgens mag men de beademing 
hervatten en de bloedcirculatie weer op gang brengen : men mani
puleert dan een lijk, geen persoon. 

d. De mens is niet dood omdat een arts dat zegt of een verklaring 
ondertekent ; de mens is dood om wat er binnenin hem, speciaal in 
zijn hersenen, gebeurt of niet gebeurt. 

e. Wanneer wij de mens zien als een psychisch-somatische eenheid 
(van de soort homo sapiens), en de dood als de volledige en blijvende 
verbreking van die eenheid, dan wordt de doodsproblematiek o.a. 
sterk beinvloed doordat wij geen algemeen aanvaarde definitie van 
psychische activiteit hebben. 

(1) VAN TILL, H. A. H., Legal aspects of brain death, in het Handbook of Clinical Neurology, 
o.c. 
(2) RoxrN en GEILEN, in Kriisl, o.c.; - VAN TILL, 1970, o.c. 
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W e1 is men het er over eens dat , ,kunnen gewaarworden'' de eenvoudig
ste psychische activiteit is. In de jaren rand 1950 dacht men dat de 
psychische activiteit uitsluitend in het cerebrum (de grate hersenen) 
moest worden gelocaliseerd. Volgens de recente neurologie is het 
echter onjuist om te stellen dat er bij de mens geen gewaarwording 
mogelijk is buiten het cerebrum. Daarom moeten wij aannemen dat 
het gehele orgaan hersenen nodig is om psychische activiteit te pro
duceren en daarom is de mens als persoonlijkheid pas dood als in 
het hele orgaan hersenen geen neuronale activiteit meer bestaat. De 
neurophysiologische bezwaren tegen deze opvatting heb ik elders 
besproken (r). 

De enige wel-omkeerbare en tach waar blijvende bewering omtrent 
de doodskwestie is derhalve : 

Als iemand dood is als persoonlijkheid dan heeft hij voorgoed geen 
hersenfunctie meer, 

en als iemand voorgoed geen hersenfunctie meer heeft is hij dood als 
persoonlijkheid. 

,Hersendood" is dus het enige gekwalificeerde doodsbegrip dat in 
betekenis en tijd samenvalt met ,de dood van de mens als persoon
lijkheid". 

5· Nederlandse rapporten 

28. Wanneer men de buiten de medische kring gepubliceerde Neder
landse doodsrapporten bij een dezer groepen zou willen indelen 
kan men het volgende zeggen. 

Het Eindrapport van de Commissie Orgaantransplantatie (Ned. 
Rode Kruis, 1971) begint (2) met de Franse diagnostiek maar verwijst 
reeds op bladzijde 27 zeer uitdrukkelijk naar het belang van de bloed
circulatie binnen de schedel ; het geeft verschillende methoden om 
na te gaan of die wel of niet nog bestaat; daarmee komt dit rapport 
in de Duitse school. 

Het Advies inzake hersendoodscriteria (3) geeft in zijn Beschouwingen 
wel een doodsbegrip op als dat van de Duitse school : (volledig en 
onherstelbaar uitvallen van hersenfunctie), maar gaat dan over op 
de zuiver klinische diagnostiek van de Franse school. Naar het belang 
van de cerebrale bloedcirculatie wordt t.a.v. nog beademde patienten 

(r) VAN TILL, H. A. H., Legal aspects of brain death, o.c. 
(2) Op biz. 25-26. 
(3) Gezondheidsraad, nr. 1723 van 9 oktober 1973; Min. v. Volksgezondheid, Staats
drukkerij, den Haag. 
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slechts verwezen in punt III,2 (in een zeer in het algemeen gestelde 
verwijzing en zonder vermelding van verificatie methoden). Daardoor 
hoort dit rapport thuis in de Franse school want de diagnostiek 
- waar het in de praktijk om gaat - sluit niet aan op de doelstelling: 
hij bewijst niet de volledigheid van het functieverlies (zie punt III. r. r., 
laatste alinea, en zie punt III.r.z.). Desondanks gaat de samenvatting 
(III.z) er van uit dat wei de volledigheid van het functieverlies is 
aangetoond. 

HooFDSTUK V 

HET TIJDSTIP VAN DE DOOD 

Het is momenteel nog zo, dat wij bij de huidige stand van de weten
schap als regel het ontstaan van de toestand ,dood-zijn" niet kunnen 
constateren op het moment dat die toestand begint. Wij kunnen slechts 
achteraf constateren dat die toestand reeds begonnen is, z6nder dat 
wij precies weten wanneer die is begonnen. Daaruit volgt dat het 
moment van overlijden als regel niet nauwkeurig (bijv. op de minuut) 
bekend is. Het tijdstip dat de arts als tijdstip van overlijden invult op 
de verklaring van overlijden is daarom vrijwel nooit meer dan een zo 
goed mogelijk gegrond vermoeden, vatbaar voor tegenbewijs. Er is 
wei een tijdstip waarop de persoonlijkheid eindigt en de dood in
treedt, maar meestal kennen wij het niet exact. Wij kennen het vrij 
exact als de dood intrad door explosie of verplettering van de schedel, 
en ook als de dood intrad nadat de kunstmatige beademing van een 
patient is gestaakt; er zijn dan - bij volwassen patienten die een 
normale lichaamstemperatuur hebben en niet vergiftigd zijn nog 
ruim 15 minuten (1, 2) tussen einde beademing en het intreden van 
de hersendood. 

Nadat in een nog beademd lijk de hersendood is ingetreden kan het 
intreden van de hartstilstand nog enige tijd duren, maar volgens 
Kaufer niet !anger dan enkele uren ; geen dagen of weken, zoals 
soms (3) wordt gesteld. Ik meen dat Kaufer gelijk heeft en dat de 
artikelen die een dagen of weken durende postmortale hartfunctie 
beschrijven, onder ,hersendood" iets anders verstaan dan volledige 

(r) Maar: FROWEIN, Kriisl, o.c., biz. 345;- KRAUs, Kriisl, o.c., biz. 75-76 en 81-83 en 249-
250 en 257; - lNGVAR, Kriisl, o.c., biz. 250; - GRos, Les criteres circulatoires et biologiques 
de Ia mort du cerveau, Neuro-Chirurgie, (Parijs) 1972, dl. r8, nr. 1, 9-48 (daarvan biz. 33). 
(2) KAuFER, C., Die Bestimmung des Todes bei irreversiblem Verlust der Hirnfunktionen, 
Fortschr. Med., 89 (1971) r 5, 651-654. 
(3) O.a. door MoLLARET, o.c. 
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en blijvende uitval van hersenfunctie. Waarschijnlijk hanteren de 
auteurs van die artikelen de cerebrale dood (dood van het cerebrum) 
of het coma depasse als diagnostiek voor hersendood ; daarna kan 
natuurlijk wel nog dagenlang een restant stamfunctie in stand blijven 
dat dan meehelpt de hartfunctie te doen voortduren, indien het ,lijk" 
wordt doorbeademd. 

HoornsTUK VI 

DOOD GENOEG VOOR ... 

30. Het begrip ,dood genoeg voor ... " is kennelijk bezig zijn in
vloed in de doodsdiscussies te doen gelden. Soms terecht (zie 1), 
,soms niet (zie 2). 

I. lemand kan zo ver, en onherstelbaar, zijn achteruitgegaan dat 
hij a.h.w. ,dood genoeg is", dat de arts verdere levensbehoudende 
maatregelen straffeloos mag staken omdat die voor die patient nutte
loos zijn geworden aangezien zij de bestaande toestand niet kunnen 
verbeteren, terwijl stabilisatie van de bestaande toestand in geen 
enkel opzicht in het belang van de patient kan zijn omdat deze bijv. 
irreversibel comateus is. 

Een nalaten of staken van behandeling leidt niet tot een inbreuk op 
de lichamelijke integriteit van de patient. De uitdrukkelijke of stil
zwijgende toestemming van de patient is daarom niet vereist om het 
nalaten of staken van een nutteloze behandeling zedelijk en juridisch 
toelaatbaar te maken. Dat nalaten of staken zal nl. niet verwijtbaar 
of strafbaar zijn tenzij wel-behandelen verplicht was, d.w.z. tenzij 
dit- volgens de mening van de patient of volgens algemeen aanvaard 
medisch inzicht - te vroeg gebeurt en derhalve verwijtbare nalatig
heid of dood door schuld impliceert. Onder ,volgens de patient te 
vroeg" versta ik die gevallen waarin de patient, hoewel zijn toestand 
met voortleven op den duur onverenigbaar is, tach graag zo lang als 
mogelijk is in leven wil worden gehouden; bijv. om zijn zaken te 
regelen of afscheid te nemen van zijn familie. Wij naderen hier echter 
het euthanasie-vraagstuk, dat buiten het kader van dit artikel valt. 

2. lemands toestand kan ook door anderen zo worden beoordeeld dat 
hij ,dood genoeg voor orgaanverwijdering" wordt geacht te zijn, oak 
al zou men hem op dat moment bijvoorbeeld nog niet graag cremeren 
omdat zijn hart nog klopt en er nog reflexbewegingen bij hem op
wekbaar zijn. 
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Orgaanverwijdering leidt wel tot een inbreuk op de lichamelijke integriteit. 
Zolang de a.s. donor nog enige hersenfunctie over heeft en daarom 
mogelijk nog een psychosomatische eenheid is, client men hem nog 
als een persoon te beschouwen die zijn recht op integriteit waarschijn
lijk wil handhaven. Zolang de patient nog niet hel·sendood is, is orgaan
verwijdering in het belang van anderen uitermate schadelijk en ge
vaarlijk, misschien fataal, voor die stervende en dus ongeoorloofd. 

Het probleem is, hoe de chirurg die het orgaan verwijdert zeker kan 
zijn dat de ,donor" dood is. Bij het gerechtelijk onderzoek naar 
de dood van een ten onrechte dood , verklaarde" donor (Birmingham, 
Eng., IS maart I974) ging de coroner er van uit dat de chirurg, 
die natuurlijk zelf verantwoordelijk is voor wat hij doet, zelf zich 
ervan moet overtuigen dat de donor dood is (I). De chirurg kan dat 
echter aileen maar doen door er naar te vragen, want hij kan geen 
EEG interpreteren. Tenzij er een angiogram (d.i. een soort rontgen
foto) van de hersenbloedvaten is, is hij in feite afhankelijk van wat 
anderen hem daarover zeggen. Een angiogram kan hij wel zelf (leren) 
beoordelen. Het verplicht stellen van angiografie alvorens men 
iemand als orgaandonor mag vrijgeven brengt de verantwoordelijk
heid daar waar hij hoort : bij de chirurg. 

Zoals wij reeds zagen kan de donorarts tot nu toe vrijelijk kiezen welke 
doodsdiagnostiek hij wil toepassen, en daar is de chirurg nu van af
handelijk. In Birmingham is bijvoorbeeld een vereenvoudigde 
variant van de Harvard diagnostiek toegepast; er is volgens de Engelse 
dagbladen geen EEG registratie of angiogram gedaan en er is slechts 
een uur gewacht i.p.v. 24 uur, na uitval van de ademhaling. 

Zolang er geen formele instructies zijn welke doodsdefinitie moet 
worden gehanteerd en welke diagnostiek in welke gevallen moet 
worden toegepast, is het m.i. onmogelijk om herhaling van dit drama 
te voorkomen. Dit werd trouwens door de chirurg 66k gezegd, na 
afloop van het onderzoek. Bij gebreke aan openheid hierover en bij 
afwezigheid van goed gemotiveerde en controleerbare voorschriften 
kan men slechts raden welke definitie en diagnostiek in welk zieken
huis wordt toegepast. 

Hierbij moeten wij niet vergeten dat een ,Birmingham" -geval, door 
de twijfel en onrust die het zaait, meer verlies aan donororganen kan 
opleveren dan honderd op onzekere gronden dood ,verklaarde" 

(r) De stervende donor van Birmingham is frontpaginanieuws geweest in The Times en 
The Guardian en is in vee! andere Engelse couranten met stukken van r a 2 kolommen 
binnenin besproken, alles op r6 maart 1974. 
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donors kunnen opbrengen. De therapeutische orgaantransplantatie 
is m.i. beter gediend met openheid over een exacte en begrijpelijke, 
betrouwbare, controleerbare en gepubliceerde doodsdiagnostiek dan 
met de vrij chaotische en ondoorzichtbare gang van zaken van nu. 

Sluyters (I) schreef reeds in I 970 naar aanleiding van de doods
diagnostiek : ,Een toestand van onzekerheid gedurende lange tijd 
is echter ongewenst". Intussen is het nu I974 en het enige wat ge
beurd is, is dat de onzekerheid voor patienten en artsen steeds duide
lijker wordt. De beschouwing van Sluyters over het doodsmoment 
is daarom ook nu nog actueel. 

HooFDSTUK VII 

ABNORMALE EN NORMALE STERFGEVALLEN. 
WELKE DIAGNOSTIEK WANNEER, EN WAAROM? 

I. Abnormale sterfgevallen 

31. Abnormale sterfgevallen kunnen bij de huidige stand van de 
wetenschap naar mtJn menmg m 4 groepen worden onderschei
den (2) : 

a - gevallen waarin de toegepaste behandeling de misschien. reeds 
ingetreden dood camoufleert (bijv. bij reanimatie patienten en pa
tienten die zijn aangesloten aan een hart-long machine). 

b - gevallen waarin de normale doodssymptomen van een onbeademde 
primaire hersendood (3) (stilstand van de voor anderen waarneem
bare hartslag en ademhaling, areflexie, twee wijde lichtstijve pupillen, 
een iso-electrisch EEG, enz.) aanwezig zijn, terwijl een arts op grond 
van de oorzaak van het letsel en de ziektegeschiedenis en behandeling 
m6et denken, dat zij misschien niet werkelijk de dood aangeven 
(bijv. (I) als vergiftiging of onderkoeling niet kan worden uitge
sloten en (2) soms bij electrocutie en kneuzing van de hersenstam; 
het is mogelijk dat er meer van deze omstandigheden zijn). 

(1) SLUYTERS, B., ]uridische aspecten, in : Orgaantransplantatie, Stafleu, Leiden, 1970, biz. 
361-396 : daarvan in dit verband voorai biz. 373-380 over ,Het Doodsmoment". 
(2) Deze indeling is pas een eerste paging tot ordening, mogelijk zai ik - of zai men -
daar straks anders over denken. Meer discussie hierover tussen artsen en juristen is dringend 
nodig. Verfijning van deze rubricering is waarschijnlijk mogelijk. 
(3) Men spreekt van primaire hersendood ais de voigorde zo is dat eerst de hersencellen 
afsterven en dan pas de andere vitaie functies (hartsiag en ademhaiing het eerst) uitvallen. 
Is de voigorde omgekeerd, dan kan men spreken van secundaire hersendood. 
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c - kinderen; een leeftijdsgrens hiervoor heb ik niet gevonden. 

d - die, waarin de lichamelijke integriteit van het organisme zal 
worden geschonden binnen een korte tijd (bijv. 24 uren) nadat de 
doodsverklaring is uitgesproken. 

Ratio : In groep a kan de dood reeds zijn ingetreden, maar zolang de 
beademing wordt voortgezet is hij onherkenbaar en onbewijsbaar 
zonder angiografie, omdat de ondubbelzinnige symptomen van een 
onbeademde primaire hersendood (blijvende uitval van hartslag en 
ademhaling) dan niet te voorschijn kunnen komen. De symptomen 
die wei zichtbaar zijn (twee lichtstijve wijde pupiilen, areflexie, 
coma, enz.) zijn onbetrouwbaar want voor elk van hen is een andere 
oorzaak denkbaar dan hersendood. lndien en zolang de circulatie van 
zuurstofrijk bloed in de hersenen mogelijk nog voortduurt- spontaan 
of door de toegepaste behandeling - bestaat dus de kans dat de 
patient nog leeft - zij het in een miserabel slechte toestand. 

N.B. : Het feit dat hij nog leeft impliceert niet altijd dat de therapie 
moet worden voortgezet (I). 

In groep b, I en groep c heeft de stervende een sterkere ( = langer 
durende) weerstand tegen zuurstofgebrek in de hersenen. Daardoor 
is de tijd tussen uitval van de laatste waarneembare hartslag enerzijds, 
en voiledige en blijvende uitval van hersenfunctie anderzijds, on
bekend. Deze is bovendien per geval verschillend. Derhalve riskeert 
men vivisectie te doen, tenzij eerst de hersendood uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig is bewezen ; een enkele verklaring is daarvoor niet 
genoeg. Groep b,2 omvat mogelijke gevailen van schijndood. 

In groep d behoort de op handen zijnde ingreep (sectie, orgaanver
wijdering, crematie) de arts tot extra grote zorgvuldigheid te brengen. 
Een exacte diagnostiek is hier vereist, die zekerheid geeft dat de 
,normale" schijndood (zie par. 34) inderdaad reeds in de dood is 
overgegaan. 

2. Normale sterfgevallen 

32. Normale sterfgevailen zijn die welke niet mogelijkerwijs of met 
zekerheid abnormaal zijn. 

Dit standpunt impliceert dat aile sterfgevailen als abnormaal moeten 
worden beschouwd totdat aile relevante omstandigheden van het 
geval met zekerheid bekend zijn en de punten a-d uitsluiten. 

(I) VAN TILL, H. A. H., I970, o.c.; Rox!N, Kriisl, o.c. 
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Men bedenke dat juist bij ongevalsslachtoffers dit moeilijk kan 
zijn; zij kunnen (door anderen of zichzelf, bij ongeluk of met opzet) 
onder de invloed van bijv. slaapmiddelen-vergiftiging zijn geweest 
v66r zij verongelukten. Derhalve dienen juist deze patienten in eerste 
instantie als abnormale stergevallen te worden beschouwd. 

3· Het belang van het verschil 

33. Het verschil tussen normale en abnormale sterfgevallen is van 
belang omdat het uitsluitend in normale sterfgevallen gemakshalve 
geoorloofd mag zijn, de traditionele doodsdiagnostiek (blijvende 
stilstand van hartslag en ademhaling) toe te passen. Ratio : deze 
leiden met zekerheid na korte tijd onontkoombaar tot de hersendood. 

In abnormale gevallen moet de hersendood uitdrukkelijk worden 
bewezen alvorens de patient als dood mag worden beschouwd en 
behandeld. De hersendood hoeft niet altijd bewezen te zijn om de 
beademing te mogen staken (I). 

4- Doodsdiagnostiek in normale gevallen. Schijndood. 

34· De traditionele doodsdiagnostiek is enigermate inaccuraat, maar 
omdat er in de normale gevallen per definitie niets met het lichaam 
wordt gedaan binnen 24 uur na de doodverklaring, levert die inaccura
tesse geen gevaar op voor de doodverklaarde. 

Bij volledige en blijvende uitval van hartslag en adem zal de hersen
dood na ruim I 5 minuten intreden; bij een onvolledige uitval - en 
dat kan niet geheel worden uitgesloten - zal het wat langer duren 
:q1aar (bij normale kamertamperatuur) toch veel minder dan 24 
uren (2). 

Gedurende de tijd tussen de laatste voor anderen waarneembare 
hartslag en ademhaling en het intreden van hersendood is de patient 
m.i. ,schijndood". Naar mijn mening is dus vrijwel iedereen een 
korte tijd schijndood alvorens werkelijk dood te zijn, zowel in normale 
als in abnormale sterfgevallen. Die fase zal soms langer duren dan 
ruim I 5 minuten want het is mogelijk dat na de laatste voor anderen 

(I) VAN TILL, H. A. H., I970; - RoxiN (jurist, WIEMERS en KRAUS (artsen), Kriisl, o.c.; 
anders : BocKELMANN ais genoemd door RoXIN. 
(2) BucHELER-l<AUFER-Dux : ro tot IS minuten en dan is de hersteltijd der neuronen 
voorbij; Fortschr. Rontgenstr. I970, II3/3, 278-296. M.i. is de patient na het aflopen der 
hersteltijd nog niet onmiddellijk dood. Ais veiligheidsmarge moet hier een ,afsterftijd" 
bij worden opgeteld. Zie daarover FROWEIN (biz. 345-346 in Kriisl) 2 tot 4 uren; Gros 
accepteert 20 min. hersteltijd in : Les criteres circulatoires et biologiques de la mort du cer
veau; Neuro-Chirurgie (Parijs), I972, dl. I8, I, 9-48, daarvan biz. 33· 
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waarneembare hartslag of ademhaling een uiterst geringe en langzame 
bloedcirculatie en rest-ademhaling nag korte tijd ongemerkt voort
duurt. 
Ik vermoed - en dit is uiteraard vatbaar voor correctie - dat de 
stervensvertraging die door een dergelijke, ver subnormale, circulatie 
wordt bewerkt, niet meer dan 24 uren zal bedragen; vermoedelijk 
veel minder. Gedurende deze tijd moet men de stervende als een 
schijndode beschouwen want het is niet zeker dat dan reeds alle 
hersenfunctie geheel is uitgevallen. 

Indien deze zienswijze juist is, client het woord ,schijndood" niet uit 
de medische literatuur en opleiding te worden weggedrukt (vgl. 
Dorland en Stedman (I), waarin het vroeger wel, maar nu niet meer 
voorkomt). Integendeel : wij doen beter om niet uit angst struisvogel
politiek te bedrijven ; het onderwerp kan best gewoon worden be
sproken; artsen, verpleegkundigen, juristen en anderen dienen hier
van op de hoogte te zijn. 

5. Doodsdiagnostiek in abnormale gevallen 

35. In alle mogelijk of zeker abnormale gevallen zijn de traditionele 
doodscriteria ontoepasbaar of ontoereikend om met zekerheid de 
dood vast te stellen : 

- in groep a : omdat zij zich niet voordoen op, of omstreeks, het 
moment dat de dood intreedt. 

- in groep ben c : omdat zij onbetrouwbaar zijn (I) wegens de ver
hoogde weerstand van deze groepen tegen zuurstofgebrek en (2) 
omdat de symptomen in een ten onrechte omgekeerde interpretatie 
worden gebruikt voor een ongeoorloofde analoge redenering. 

- in groep d : omdat de patient tijd nodig heeft om dood te gaan, 
maar wij weten niet precies hoelang. 

Indien orgaanverwijdering zal geschieden zullen vele stervenden van 
de groep b, c en d tenslotte in groep a belanden omdat men ze gaat 
beademen en hun bloeddruk door medicamenten gaat ondersteunen 
teneinde de organen voor transplantatie geschikt te houden. Door deze 
maatregelen wordt de circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam 
op gang gehouden. Dit feit, plus spontane reacties als bijv. de Cushing 

(1) Dorland's American Illustrated Medical Dictionary; in de editie van 1948 is ,apparent 
death" nag vermeld; in die van 1965 niet meer. In de andere grate Amerikaanse medische 
dictionnaire, die van Stedman, 22nd, 1971, komt ,apparent death" oak niet meer voor. 
In Dictionnaire frant;ais de Medecine et de Biologie, 1971 is ,mort apparente" wei vermeld. 
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response (I), kunnen tot gevolg hebben dat ook in de hersenen een 
circulatie van zuurstofrijk bloed blijft bestaan (in de gehele herse
nen of in delen daarvan). Die circulatie kan normaal of subnormaal 
zijn. Juist in deze omstandigheden kunnen symptomen als wijde 
lichtstijve pupillen meerdere oorzaken hebben. Zander angiografie 
kan de arts niet weten- bij de huidige stand van kennis en techniek
of er geen, een gedeeltelijk, of een totaal tekort aan bloedcirculatie 
in de hersenen is. Er is dan geen objectieve zekerheid dat de patient 
dood is. 

6. Conclusie 

36. Om ingrepen in het belang van anderen geoorloofd te maken, 
is volgens de huidige ethische en juridische opvattingen zekerheid 
vereist dat de patient dood is. Om t.a.v. een reanimatie patient met 
een - spontaan of kunstmatig - redelijk goede bloeddruk zekerheid 
over de dood te krijgen client men zeker te zijn dat gedurende ruim 
IS minuten de zuurstoftoevoer naar de hersenen geheel heeft ant
broken. Die zekerheid is op drie manieren verkrijgbaar : 

I. de beademing gedurende ruim IS minuten onderbreken (dan is 
er geen zuurstof). 

2. wachten tot de bloedcirculatie gedurende ruim IS minuten-tot 
vrijwel nul is gezakt (dan is er geen transport). 

3· Indien men I en 2 niet wil toepassen : door een over IS minuten 
,uitgesmeerde" serie-angiografie van de vier hersenslagaderen; 
als op het angiogram geen bloedvaten in de hersenen zichtbaar zijn, 
was er geen bloedcirculatie in de hersenen. Ter vermijding van 
onnodige risico' s voor de stervende client de angiografie te worden 
voorafgegaan door ongevaarlijke methodes (EEG registratie; 
ultrasone diagnostiek, scintigrafie, e.d.). 

Bij gebrek aan meer neurologische kennis kan de mogelijkheid dat 
een bijna-dode patient nog pijn kan voelen, ook al is hij comateus 
en heeft hij een iso-electrisch EEG, niet met zekerheid worden uit
gesloten. 
Een irreversibel comateuze patient is ,dood genoeg" om alle therapie 
te staken en hem zijn eigen dood te laten sterven. Hij is niet ,dood 
genoeg" om hem in het belang van anderen open te snijden. 

(1) BEKS, J. W. F., De Cushing response bij verhoogde intracraniele druk; Ned. T. Geneesk., 
II7 (1973), 47, 1770-1773;- Z1JLSTRA, W. G., Fysiologie van het interne milieu, van Gor
cum, Assen, 1966, daarvan biz. 149-150. 



HooFDSTUK VIII 

DE PATIENT KRIJGT HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL. 
BEWIJSKWESTIES 

37· De patient krijgt het voordeel van de twijfel omdat wij van eike 
stervende weten dat hij Ievend was. De bewijsiast dat die toestand 
is veranderd en dat de verkiaring ,hij is dood" juist is, client te druk
ken op de arts die die verkiaring uitspreekt. Een patient is niet dood 
omdat een arts dat zegt of een verklaring van overlijden ondertekent; 
een patient is dood om datgene wat er onzichtbaar, binnen in hem, 
is gebeurd : omdat aile hersenfunctie voorgoed is uitgevailen. 

Een patient is niet dood omdat een arts dat zegt, maar hij verliest 
wei zijn rechtsbescherming tegen o.a. mishandeling en doodslag, 
omdat de arts zegt dat hij dood is. Gezien deze zeer belangrijke rechts
gevoigen van zijn verklaring mag worden verwacht dat de arts deze 
verkiaring pas aflegt ais de grootst mogeiijke zekerheid is verkregen 
omtrent de juistheid daarvan. 

Bij elke patient die nog warm en rose is en die nog een redeiijk goede 
bioeddruk heeft en nog zuurstof verbruikt, d.w.z. bij elke nog be
ademde patient, is twijfei aan de juistheid van de doodsverkiaring 
mogelijk en gerechtvaardigd, tenzij de arts op ondubbelzinnige gran
den kan bewijzen dat de hersendood inderdaad is ingetreden, d.w.z. 
dat alle neuronen in de hersenen geheel en onhersteibaar zijn ge
destructureerd. Daarvoor moet hij het geheel ontbreken van zuurstof 
in de hersenen gedurende ruim 15 minuten aantonen. 

De bewijskracht van een angiogram van de bioedvaten in de hersenen 
is i.v.m. het vaststeilen van de hersendood aileen negatief : geen 
bioedvaten op de foto betekent geen bioed en zuurstof in de hersenen ; 
wei bioedvaten op de foto betekent i.v.m. de hersendood niets. Er is 
dan wei bloedcirculatie, maar misschien geen zuurstofconsumptie; 
de hersenen-neuronen kunnen reeds dood zijn zonder dat het hersen
redeem reeds zo sterk is dat het de bioedvaten dichtdrukte, maar de 
neuronen kunnen ook nog levend zijn. 

38. De bewijskracht van een langdurig iso-eiectrisch EEG is even
tueel dat de bestaande toestand irreversibel is, maar niet dat de be
staande toestand een volledig verlies van hersenfunctie is. Een EEG 
geeft immers aileen betrouwbare informatie over de met de huidige 
apparatuur meetbare potentiaaiverschillen in de buitenste laag 
(schors, cortex) van de grate hersenen; niet over dieper Iiggende 
structuren. 
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De Amerikaanse EEG Society (I) meldt dat in een onderzoek over 
1665 gevallen niet is gebleken dat een patient, die aan de criteria van 
irreversibel coma depasse (2) voldoet, ooit nog is bijgekomen. Zo een 
patient heeft een iso-electrisch EEG. Er is dus niet gebleken dat zo 
iemand ooit weer tot voor ons waarneembare bewustzijns uitingen in 
staat kon zijn. Dat bewijst echter niet dat hij in zijn hoofd geen enkele 
gewaarwording meer kan hebben of heeft, en dat zegt die Society 
dan ook niet. Dit rapport zegt niets over de vraag of zulk een patient 
dood is; het is niet de taak van de EEG-ist om die vraag te beant
woorden, aldus dit rapport. Coma depasse plus een iso-electrisch 
EEG geven ,strong presumptive evidence of cerebral death" staat er. 
Meer niet. 
Mijns inziens mag men uit dit onderzoek aileen concluderen dat de 
statistische onzekerheidsmarge o op I 66 5 bedraagt als de in dit 
rapport beschreven EEG diagnostiek wordt gebruikt om de irreversibi
liteit van de comateuze toestand vast te stellen, Voorts is gebleken 
dat - mits onderkoeling en vergiftiging ontbreken - geen van deze 
patienten ooit meer enige meetbare functie in het cerebrum hadden 
getoond en dat geen van allen deze crisis heeft overleefd. Het feit 
dat hun toestand irreversibel is en uiteindelijk tot de dood leidt im
pliceert echter niet, dat de patient reeds dood is zodra deze toestand 
2 of 6 of 24 of 48 uur heeft geduurd. Desondanks wordt dit rapport 
herhaaldelijk gebruikt als motivering om een patient in coma depasse 
dood te verklaren als die patient een langdurig iso-electrisch EEG 
heeft. Dit kan leiden tot een te vroeg doodverklaren. Nergens blijkt, 
dat de diagnose ,dood" bij deze groep door angiogra:fie is geveri:fieerd 
v66rdat de beademing werd gestaakt. 

HooFDSTUK IX 

I. Wetgeving 

39· Het op te stellen juridisch mensmodel geeft aan, wanneer er een 
levende persoon is in de ogen van het recht. Het model kan expliciet 
uit de wetgeving blijken wanneer in een wettelijke regel, die met het 
oog op de vaststelling van de grens tussen Ieven en dood wordt ge
geven, bijvoorbeeld de term ,psychomatische eenheid" wordt ge-

(I) American EEG Society, Cerebral Death and the EEG, J. amer. med. Ass., Vol. 209 
(1969), IO, I505-I5IO. 
~2) Coma depasse kim reversibel zijn. Als het lang duurt, neemt men aan dat het irreversibel 
lS. 
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bruikt. Mijn voorstel is de formule : ,de mens is een psychosoma
tische eenheid van de biologische soort homosapiens". Een dergelijke 
formule laat alle ruimte voor toename van onze kennis en het vinden 
van andere diagnostische methoden en hulpmiddelen dan nu worden 
gebruikt. Het model kan echter ook impliciet blijken uit de combinatie 
van de abortuswetgeving (die het begin van de rechtsbescherming 
aangeeft) en de Wet op de Lijkbezorging (die ,een overledene" kan 
definieren, wat het eind van de rechtsbescherming aangeeft). 

40. De diagnostiek van het moment waarop de rechtsbescherming' 
van een menselijk leven eindigt, d.w.z. de diagnostiek van de volledige 
en onherstelbare afwezigheid van hersenfunctie, hoort niet in een 
wet thuis. Die diagnostiek hangt af van de omstandigheden van het 
geval en van de stand van wetenschap en techniek en is dus variabel. 

Savatier, Sluyters e.a. hebben dus gelijk als zij stellen dat wettelijke 
bepalingen omtrent de dood, indien deze op medisch-technische ge
gevens steunen en dus in wezen diagnostiekvoorschriften zijn, een 
ongewenste verstarring zullen teweeg brengen. Zij zien echter over 
het hoofd dat bijv. een op anthropologische inzichten (communicatie
mogelijkheden !) gebaseerde wettelijke begripsomschrijving van de 
levende mens niet die verstarring teweegbrengt. Daarbij onderstreep 
ik dat het enkele kunnen opvangen van intermenselijke communicatie 
66k communicatie is. Het is inkomend eenrichtingsverkeer, iets wat 
veelal wordt vergeten. Een comateus uitziende patient die bijv. nog 
kan horen of andere gewaarwordingen kan hebben, maakt voor zijn 
eigen besef deel uit van de intermenselijke gemeenschap, ook al zendt 
hij geen uitgaande communicatie uit die door anderen wordt be
grepen. lemand is naar mijn mening niet alleen een medemens om 
wat anderen van hem vinden, maar ook en vooral om wat hij zelf 
door zijn eigen eigenschappen is. Dat geldt zowel voor de nog on
geborene als voor de stervende. 

2. Nawoord 

Deze eerste paging tot uiteenrafeling van de chaos op het gebied van 
definitie en diagnostiek van de dood zal misschien nog niet volledig 
succesvol zijn. Meer samenspraak tussen minstens artsen en juristen 
is dringend nodig om de rechtszekerheid van alle betrokkenen en het 
vertrouwen in de artsenstand te herstellen. Ook is nodig dat artsen 
- met name neurologen en de daarbij horende sub-specialisten -
het medisch deel van deze bijdrage critisch bezien. Mogelijk zullen 
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daarbij verschillen van inzicht aan de dag komen. lk vertrouw er 
echter op dat ik voldoende voorzorgen heb genomen om te mogen 
verwachten, dat datgene wat ik hier op medisch gebied naar voren 
heb gebracht in principe juist is en dat eventuele onnauwkeurigheden 
slechts zodanige details betreffen dat zij de gang van het betoog niet 
aantasten. 

Overigens zij vermeld dat dit artikel een persoonlijke mening weer
geeft die niet steeds representatief js voor commissies waarvan ik 
deel uitmaak. 
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