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Er worden wetsvoorstellen opgesteld om de
bestaande euthanasiewet uit te breiden tot minderja-
rigen en wilsonbekwame hersen- of geestesgestoor-
den.

Het is duidelijk dat de juridische grondslag hier-
voor ontbreekt. Ook is de uitbreiding maatschappe-
lijk en moreel niet te verdedigen.

Met de euthanasiewet van 2002 werd er door een
aantal commentatoren gewaarschuwd voor het feit
dat wij door deze wet op een hellend vlak zouden
terecht komen. Anderen spraken over een deur die
op een kier werd geopend.

De feiten schijnen die voorspellers gelijk te
geven.

Amper 3 à 4 jaar na de euthanasiewet worden in
België wetsvoorstellen voorbereid om deze wet uit
te breiden tot minderjarigen en tot niet -wilsbekwa-
me hersen- of geestesgestoorden; met daarbij nog de
vorming van een legaal kader voor hulp bij zelfdo-
ding.

Wat opvalt in heel deze problematiek is de afwe-
zigheid van een gezaghebbende medische stem.
Voor het tot standkomen van de euthanasiewet in
2002 hebben wij gezamenlijke standpunten gehoord,
o.m. van de verschillende religieuze groepen en ook
van de juristen. Een algemene eensluidende stem
van het medisch korps kwam niet tot stand.

De Vereniging voor Medische Moraal en Ethiek
die zich sedert 1973 toelegt op de studie van en het
organiseren van openbare debatten over medisch-
ethische kwesties heeft destijds wel gepoogd de ver-
schillende verantwoordelijken van de artsenvereni-
gingen en ook van de Orde van Geneesheren samen
te brengen om te trachten een eensgezind standpunt
op gebied van euthanasie te bepalen. De gekende
onderlinge verdeeldheid van het artsenkorps, samen
met verzet van de Nationale Raad van de Orde, heeft
verhinderd tot zulke stellingname te komen.

Hoewel "euthanasie" - thans een wettelijk vastge-
legd begrip in België - volgens de deontologische en
hippocratische regelgeving, stricto sensu, geen nor-
maal medisch handelen is, is het toch alleen de arts
wettelijk toegelaten "euthanasie toe te passen".

Wij lezen immers in de wet :
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Art. 2 "onder euthanasie wordt verstaan het
opzettelijk levensbeëindigend handelen door een
ander dan de betrokkene op diens verzoek".

Art. 3 "de arts die euthanasie toepast, pleegt geen
misdrijf, wanneer hij er zich van verzekerd heeft dat
..." (en dan volgen er 5 paragrafen die de voor-
waarden omschrijven).

Wij mogen ook zeggen dat voor vele artsen die
euthanasiewet niet nodig was noch is. Immers de
laatste 50 jaar was er, bij mijn weten, geen klacht
vanwege de parketten ingesteld geworden.

Voorstanders van de wet houden vol dat hierdoor
de rechtszekerheid van de arts verbeterd is, stelling
die door juristen, o.m. door Mr. Walther Gonthier,
verleden jaar te Oostende, in twijfel wordt getrok-
ken. 

Ongetwijfeld heeft de wet ervoor gezorgd dat de
openbare discussie, de transparantie en ook de zorg-
vuldigheidseisen  i.v.m. alle maatregelen rond het
levenseinde verbeterd zijn.

Ook de pijnbestrijding heeft een meer adequate
ondersteuning gekregen.

Maar het gevaar voor banalisering schijnt toege-
nomen. Voor sommigen wordt euthanasie te veel
gezien als een daad die beantwoordt aan het recht
van de patient om een einde aan zijn leven te stellen
en de huidige wet kan geïnterpreteerd worden als
een verplichting om aan het verzoek om euthanasie
tegemoet te komen. Deze niet zeer duidelijke wet
kan dan ook meer beschouwd worden als een ideo-
logisch manifest, louter gebaseerd op de eigen wils-
beschikking.

Laat ons duidelijk zijn : er bestaat geen subjectief
recht op euthanasie; de patient heeft wel het recht
om euthanasie te vragen!

De arts is verplicht - en ook de Orde van
Geneesheren heeft dit duidelijk gesteld - volledige
informatie te geven over het naderende levenseinde :
het opstellen van een wilsverklaring , het aanstellen
van een vertegenwoordiger ook over het al of niet
stopzetten van behandelingen, over pijnbestrijding,
sedatie, palliatieve zorg en ook over euthanasie.

De voorstanders van de wet en van de thans voor-
liggende wetsvoorstellen steunen op de autonomie
van de patiënt, die zij stellen tegenover de neiging
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van de behandelende arts om vanuit zijn eigen erva-
ring en overtuiging te oordelen wat aanhoudend en
ondraaglijk lijden betekent, en die nog dikwijls,
zelfs in een uitzichtloze situatie, "therapeutische
hardnekkigheid" zou nastreven.

De koppeling van de woorden "therapie" en
"hardnekkigheid" kan misleidend lijken.

In Frankrijk, waar de euthanasie in de strafwet
blijft, spreekt de wetgever van een "obstination irrai-
sonable" wat volgens mij meer met de waarheid
overeenkomt.

Een zinloze "therapeutische hardnekkigheid" is
inderdaad verwerpelijk, maar men mag toch niet
vergeten dat "une obstination raisonable" dikwijls
levens gered heeft en ook de vooruitgang van de
geneeskunde in de hand heeft gewerkt. Als voor-
beelden denk ik hierbij aan behandelingen voor
spina bifida bij pasgeborenen, ook van leukemie en
zware polytraumata bij jonge mensen. Dit terzijde.

Het probleem dat vandaag aan de orde is, gaat
over de uitbreiding van de euthanasiewet naar min-
derjarigen en naar wilsonbekwame hersen- of
geestesgestoorden, die een voorafgaande wilsverkla-
ring zouden afgelegd hebben.

De voorstanders ervan (wetsvoorstel J. Leducq
en De Roeck-Geerts) steunen hierbij op de wet "pati-
ënten rechten" (1) die zij zouden uitbreiden naar de
vraag tot levensverkorting voor hen die niet meer
bewust zijn van hun eigen persoonlijkheid, bij aan-
houdend en ondraaglijk psychisch lijden.

Het wetsvoorstel K. Jiroflee en M. Vanlerberghe
betreft een uitbreiding van de bestaande euthanasie-
wet naar minderjarigen door het opheffen van de
leeftijdsgrens van 18 jaar. Zij steunen hierbij op het
begrip "oordeelsvermogen" en eveneens op de wet
"Rechten van de Patiënt" die stelt dat minderjarigen
moeten betrokken worden bij medische beslissin-
gen, rekening houdend met hun leeftijd en de graad
van ontwikkeling.

Ongetwijfeld bestaan er schrijnende toestanden
die onze oprechte bezorgdheid moeten gaande hou-
den.

De voorafgaande wilsverklaring, waarvan de
modaliteiten zijn opgenomen in de bestaande eutha-
nasiewet, laat euthanasie toe bij een onomkeerbaar
bewustzijnsverlies of coma.

Bij dementie of patiënten met cognitieve stoor-
nissen, die wilsonbekwaam zijn, is het delicaat. De
diagnose van dementie is niet eenvoudig. De wils-
onbekwaamheid is niet altijd duidelijk en het is
moeilijk de toestand van mensonwaardigheid te
bepalen.

Aanhoudend ondraaglijk psychisch lijden zou
strikt wetenschappelijk niet aantoonbaar zijn, het-
zelfde wat de uitzichtloosheid betreft. Maar wat ook
nefast lijkt is dat zulke wet het gevaar insluit het
bewijs te leveren dat een leven, dat niet beantwoordt
aan bepaalde kwaliteitscriteria, minderwaardig zou
zijn en aldus een gevoel van nutteloosheid zou creë-
ren.

Het zou ook kunnen getuigen van vooroordelen
tegenover zorgbehoevende ouderlingen, als daar zijn
: vérités van autonomie, van waardigheid en van ver-
antwoordelijkheid.

De samenleving moet integendeel de integrale
zorg kunnen aanreiken in de vorm van een geperso-
naliseerde zorg.

Het zijn juist deze vier ethische waarden die Prof.
Chris Gastmans van het Centrum voor Biomedische
Ethiek en Recht - K.U. Leuven fundamenteel vindt
in de benadering van de patiënt met verminderde
wilsbekwaamheid.

Uitbreiding van de wet zou, volgens hem, een
verkeerd maatschappelijk signaal geven.

Voor de arts is het zijn plicht deze kwetsbare pati-
ënt nabij te zijn, in een goede arts-patiëntrelatie,
waarbij hijzelf, vrij en onafhankelijk, in eer en gewe-
ten, de beste medische beslissing bij het levenseinde
dient te nemen.

En zoals Prof. Patrick Cras, diensthoofd neurolo-
gie UZA, het formuleerde kan een voorafgaande
wilsverklaring waarin de patiënt vraagt om een aan-
tal schikkingen te treffen in verband met medische
interventies, zoals vocht-toediening en sondevoe-
ding, een daadwerkelijke hulp betekenen voor de
arts om tot een menswaardig overlijden te beslissen.

Euthanasie op basis van een wilsverklaring in de
ruimr betekenis van het woord roept te veel morele,
ethische en juridische bezwaren op om praktisch uit-
voerbaar te zijn.

Als besluit is het voor mij merkwaardig, maar
tevens ook beangstigend dat in heel de Europese
Unie slechts twee landen zulke doorgedreven eutha-
nasiewet hebben, die men daarbij nog wil uitbreiden.

Een wet heeft ook een belangrijke signaalfunctie.
Het universele adagium "gij zult niet doden", dat tot
de kernprincipes behoort van een christelijke en een
humanistische samenleving en in de eed van
Hippocrates reeds meer dan 2500 jaar geformuleerd
werd, wordt hierdoor op de helling gezet. Er was tot
in 2002 in ons land geen wet nodig om de arts te
"beschermen", voor zijn medische handelingen, die
heel dikwijls de integriteit van zijn patient aantasten,
ja soms zelfs met de dood als gevolg.
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Het bestaande strafrecht en ook de deontologi-
sche code volstonden om echt misbruik te beteuge-
len. De bekende Franse academicus uit Bordeaux,
Montesquieu schreef reeds in de 18e eeuw: "lorsqu'il
n'est pas nécessaire de légiférer, il est nécessaire de
ne pas légiférer."

Na het tot stand komen van de euthanasiewet
kwam er een duidelijke tendens bij de bevolking en
ook bij de artsen tot het aanvaarden van het "doden"
van de patiënt -weliswaar op diens uitdrukkelijk ver-
zoek. Zo vindt, volgens een enquête door de Unie
van Vrijzinnige Verenigingen bij 1916 Vlamingen en
Brusselaars, 85% van de ondervraagden euthanasie
aanvaardbaar, 84% vraagt een regelgeving voor
euthanasie bij pasgeborenen en 2/3 willen uitbrei-
ding van de wet voor wilsonbekwame dementen.       

Volgens een enquête door "Recht op waardig
sterven" vindt 86% van de Vlamingen dat minderja-
rigen, die ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lij-
den, zelf of mits toestemming van hun ouders mogen
beslissen tot euthanasie.

Interessant was dan weer de recente exclusieve
enquête van "De Huisarts" bij 1257 huisartsen. Bijna
50% is tegen een uitbreiding van de euthanasiewet
maar toch is meer dan 30% hiervoor gewonnen. Er
is wel een significant verschil in de mening van de
ouderen tegenover de jongeren en wat tot nadenken
stemt is de vaststelling dat er meer goedkeuring van
de uitbreiding bestaat bij de Vlaamse huisartsen
tegenover hun Waalse collega’s. Men kan zich de
vraag stellen of dat niet de invloed is van de grote
mediabelangstelling die bepaalde voorstanders van
de euthanasiewet, en ook van de uitbreiding ervan,
kennen in Vlaanderen.

P.S. Deze tekst vertolkt geen officieel VGV-
standpunt, doch is bedoeld om het debat over dit
thema aan te wakkeren.

Dr. R. Lenaerts, bestuurslid
Lindenlaan, Mortsel
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