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L’Union Européenne réglemente les
thérapies innovantes

Les eurodéputés ont adopté hier un règlement visant
à harmoniser au sein de la communauté européenne, les
procédures de mise sur le marché de nouveaux produits
issus de la recherche génétique, cellulaire ou de l’ingé-
nierie tissulaire.

Le texte met en place une procédure unique d’auto-
risation de mise sur le marché, qui dispense les produc-
teurs de ces thérapies d’entamer des procédures natio-
nales dans chaque Etat membre.

Chaque Etat restera cependant libre d’interdire la
commercialisation de ces produits sur son territoire, en
fonction de ses choix éthiques. Le texte entrera en
vigueur au plus tard à l’été 2008.

Le texte a suscité de nombreuses réactions. Certains
eurodéputés souhaitent interdire la diffusion de médica-
ments issus de cellules embryonnaires ou foetales, ou
dérivés d’hybrides ou de chimères. Ils craignent égale-
ment que des recherches actuellement en cours en
Belgique ou au Royaume-Uni n’aboutissent à des modi-
fications des patrimoines génétiques. "Nous parlons là
d’eugénisme, de création, d’un être humain sur mesure,
autant de discours déjà entendus du côté des nazis", a
déclaré Kathy Sinott, une eurodéputé irlandaise.

Le Parlement estime de son côté avoir mis des gar-
des-fous suffisamment importants : "les Etats membres
qui expriment des réserves peuvent se comporter
conformément à leurs pensées", a plaidé le commissai-
re européen à l’industrie. ‘Ils ne doivent pas empêcher
les autres de se doter d’un cadre juridique."
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Kamer geeft fiat voor wetsontwerp inzake
medische fouten

BRUSSEL 13/04/2007 (BELGA) - De plenaire
Kamer heeft vrijdagmorgen het wetsontwerp inzake
medische fouten goedgekeurd. Enkel de christendemo-
craten onthielden zich. Het ontwerp zorgt ervoor dat
patiënten voortaan makkelijker en sneller vergoed wor-
den voor medische fouten. Bedoeling van het ontwerp
is dat patiënten niet meer moeten bewijzen dat ze het
slachtoffer werden van een fout.

De schadevergoeding van medische fouten en thera-
peutische risico’s (schade zonder fout) stelt al jaren een
probleem. Het is voor patiënten moeilijk om aan te
tonen dat een fout werd gemaakt. Zelfs indien ze daar

toch in slagen, volgt een jarenlange en zeer dure
gerechtelijke strijd voor een schadevergoeding. Artsen
moeten dan weer steeds duurdere verzekeringen betalen
en nemen na verloop van tijd op medisch vlak een
defensieve houding aan, wat negatief is voor de volks-
gezondheid.

Het ontwerp brengt daar vanaf begin 2008 verande-
ring in. Via een fonds en via verzekeraars worden voor-
taan alle gevallen van abnormale schade vergoed, wat
lange en dure gerechtelijke procedures overbodig
maakt. Niet enkel de economische, maar ook de more-
le schade wordt vergoed.

Het systeem wordt gefinancierd door de zorgverle-
ners (de verzekeringspremies die ze betalen), Riziv en
de overheid. In totaal wordt 93 miljoen euro in het
fonds gestopt.

Het wetsontwerp is ondertussen al geëvoceerd door
de Senaat, waar het voor de ontbinding van het parle-
ment ook nog dient te worden goedgekeurd.

CD&V-Kamerlid Luc Goutry fulmineerde donder-
dagavond tegen het ontwerp. Het is volgens hem een
lege doos aangezien er nog 41 kb’s moeten worden
goedgekeurd en het de burger dus de foute indruk geeft
dat hij vanaf nu snel zal vergoed worden voor medische
fouten.

———

Euthanasie bij baby’s is realiteit

BRUSSEL 11/04/2007 (BELGA) - Op driehonderd
overlijdens bij baby’s jonger dan een jaar, is zowat de
helft het gevolg van actieve levensbeëindiging. Dat
schrijft La Dernière Heure woensdag op basis van een
studie van professor Veerle Provoost van de universiteit
Gent.

Provoost boog zich voor haar onderzoek over de
medische dossiers van zo’n 300 baby’s. Ze ondervroeg
ook de behandelende artsen naar de precieze doodsoor-
zaak.

In ongeveer 150 gevallen - de helft van de onder-
zochte dossiers - was er sprake van actieve levens-
beëindiging. Het ging bijvoorbeeld om het stopzetten
van de behandeling of het toedienen van opiaten waar-
van men weet dat die fataal kunnen zijn. In negen pro-
cent van de onderzochte gevallen werden expliciet pro-
ducten toegediend om een einde te maken aan het leven
van het kind.

In die laatste gevallen ging het om kinderen met
geen enkele overlevingskans of, voor 30 procent, met
weinig hoop op een aanvaardbare levenskwaliteit.

In de meeste gevallen (84%) werd de beslissing
genomen in overleg met de ouders.
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