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Qui sont les acteurs de l’Histoire? 
Dr. Bernard Ars. Agrégé de l’Enseignement Supérieur. 

Dans ce monde de la communication et de l’immédiat, 
où tout se passe si vite, l’ ´Histoire ´ se déroule sous nos 
yeux... il serait constructif de se poser la question: quels 
sont les principaux acteurs de cette ´Histoire ´ ? 
Les responsables politiques qui font les lois sont -ils en 
première ligne? La politique ne change pas le monde. 
Elle est toutefois le lieu où les véritables révolutions se 
rendent visibles. Cependant, elle n’est pas celui où elles 
naissent, croissent et réussissent. Une idée doit au pré-
alable avoir triomphé dans l’intimité de chacun, avant 
qu’elle ne s’accomplisse en politique. En effet, l’insti-
tution politique est tributaire des exigences de l’opinion 
commune... Celui qui détient le pouvoir serait dès lors 
celui qui est capable d’influencer l’opinion? Certes, le 
responsable politique joue un rôle dans la formation de 
l’opinion, pour l’éclairer ou la détourner du réel. Mais, 
par quoi se dessinent les conceptions du monde que 
partagent, à un moment de l’Histoire, les personnes et 
les sociétés? 
Qu’est ce qui constitue le regard que nous portons col-
lectivement sur le réel? Si ce n’est ce que nous appe-
lons la «culture» ! Cette culture qui oriente la façon 
dont nous nommons les choses et le rapport que nous 
entretenons avec elles. Ne serait-ce pas, dés lors, de la 
culture, et non de la politique, que naissent les révo-
lutions? Leur concrétisation dans la loi n’en est-elle 
jamais que la dernière expression institutionnelle? 
Si tel est le contexte, les catholiques ont un grand rôle 
à jouer, ils doivent non seulement défendre les valeurs 
essentielles, mais également élaborer des propositions 
nouvelles, à partir des trésors d’humanité contenus 
dans leur foi, les Evangiles, ainsi que dans la doctrine 
de l’Eglise. 
A condition d’être rendue fertile par leur foi, leur culture 
est un terreau indispensable. (1) Sous la tyrannie de 
l’immédiateté et du productivisme, les catholiques sont 
parfois trop tributaires de la mentalité ambiante et d’une 
sous-culture superficielle de la facilité et du zapping, 
diffusée par une partie des médias. Certains aspirent a 
y répondre par une contre-culture. Là ne se situe pas 
le débat ! Car le plus important et le plus urgent, est la 
«culture»,tout simplement! (2) (3). 
Cette culture exige la considération du Vrai, du Bien et 
du Beau et cela passe par une connaissance de la Vérité, 
la diffusion des grands écrits, la bienveillance, l’ambi-
tion esthétique et l’exactitude, la rigueur à l’égard des 

expressions culturelles contemporaines (4), car les 
vrais changements se gagnent ou se perdent, dans le 
vaste, long et silencieux travail de la culture. 

Quelle est alors la mission du catholique? 
- Le catholique ne porte-t-il pas un regard trop sponta-

nément négatif sur les personnes et leurs initiatives? - 
Le catholique, ne souffre-t-il pas d’un défaitisme qui 
devient l’ alibi du renoncement? 

- La prise de conscience, par les catholiques, de consti-
tuer une minorité ne doit pas engendrer une sorte de 
«minoritarisme» résigné ou défensif. 

- L’Evangile est pour tous, et les chrétiens ne peuvent 
jamais se désintéresser de la marche du monde tout 
entier. Ils sont, comme tout humain, «acteurs» de 
l’Histoire. 

TAKE HOME MESSAGE: 

Que faire pratiquement? : Se former: 
- Formation professionnelle: pour être vraiment en 

prise avec les réalités de la société. 
- Formation politique: notamment par la doctrine so-

ciale de l’Eglise. 
- Formation spirituelle: pour recevoir du Christ la force 

de l’engagement paisible et persévérant. 

Références: 

(1) Rougé Mathieu. «L’Eglise n’a pas dit son dernier mot.» Robert  
 Laffont, ISBN ..... , pp.258,2014. 

(2) Ars Bernard. «Culture, fruit du véritable loisir.» Acta Méd.   
 Cath., vol.79, N’2, pp 41-43, 2010.

(3) Ars Bernard. «La Nouvelle Evangélisation et la Médecine.»  
 Acta Méd. Cath.,vol.81,N’2,pp 30-36, 2012.

(4) Basile Joseph. «Des nouveaux sculpteurs d’hommes.» La Re 
 naissance du Livre. ISBN: ‘...... , pp 90, 1977. 
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TEN GELEIDE

Wie zijn de hoofdspelers in de geschiedenis?
Dr. Bernard Ars, Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs

In deze wereld van onmiddellijke communicatie, waar 
alles zo snel gaat, zien we de geschiedenis onder onze 
ogen verlopen. Men kan zich de vraag stellen welke de 
voornaamste hoofdspelers zijn van deze ‘Geschiedenis’ 
Komen de verantwoordelijke politiekers die de wetten 
uitvaardigen op de eerste rij? De politiek verandert de 
wereld niet. Zij is evenwel de schakel waar echte re-
voluties zichtbaar worden. Het is echter niet daar dat 
ze hun oorsprong vinden, zich ontwikkelen en sla-
gen. Vooraleer ze zich in de politiek realiseren moe-
ten ideeën op voorhand gerijpt zijn in het binnenste 
van iedereen. De politieke instellingen zijn immers 
afhankelijk van wat er leeft in de publieke opinie …  
Zou degene die de macht uitoefent hierdoor de moge-
lijkheid hebben de opinie te beïnvloeden? 

De politieke verantwoordelijken spelen inderdaad 
een rol in de opinievorming, om ze toe te lichten of 
om ze verkeerd weer te geven. Maar waardoor tekent 
de wereldvisie zich af, die op een gegeven moment 
van de geschiedenis gedeeld wordt door mensen en 
gemeenschappen?

Wat bepaalt de blik die we collectief richten op de wer-
kelijkheid? Dit is uiteraard hetgeen we “cultuur” noe-
men! Het is deze cultuur die ons oriënteert hoe we de 
zaken bekijken en welke onze relatie met deze zaken 
is. Zou het dan niet door de cultuur zijn en niet door 
de politiek dat de revoluties ontstaan? Is de concreti-
sering ervan in de wetten nooit de laatste institutionele 
expressie?

Indien dit de context is, dan hebben katholieken een 
grote rol te spelen. Zij dienen niet alleen de essenti-
ele waarden te verdedigen, maar ze moeten ook nieuwe 
voorstellen uitwerken, uitgaande van de schat aan men-
selijke waarden vervat in hun geloof, in de Evangeliën 
en in de doctrine van de Kerk.

Hun cultuur is een noodzakelijke humus, op voorwaar-
de dat ze vruchtbaar geworden is door hun geloof (1). 
Door de tirannie van de overhaasting en productiviteit, 
zijn katholieken soms afhankelijk van de gangbare 
mentaliteit en van een oppervlakkige subcultuur van 
gemakzucht en zappen, verspreid door een deel van de 
media. Sommigen streven ernaar hierop te antwoorden 

met een tegencultuur. Daarover gaat het debat niet! 
Want de “cultuur” is gewoonweg het belangrijkste en 
het dringendste! (2) (3).

Deze cultuur vergt de overweging van het Ware, het 
Goede en het Mooie en dit verloopt via de kennis van 
de Waarheid, de verspreiding van de grote geschrif-
ten, de welwillendheid, het streven naar schoonheid en 
juistheid, strengheid ten opzichte van hedendaagse cul-
turele uitingen (4), aangezien de echte veranderingen 
komen en gaan door de lange en trage inwerking van 
de cultuur.

Waaruit bestaat dan de zending van de katholiek?
- Heeft de katholiek spontaan geen te negatieve blik op 

personen en hun initiatieven?
- Lijdt de katholiek niet aan defaitisme, hetgeen een 

alibi wordt voor afzijdigheid?
- De bewustwording van de katholieken te behoren tot 

een minderheid, mag niet leiden tot een soort berus-
tend of defensief minderheidsgevoel.

Het Evangelie is er voor iedereen, en de christenen 
mogen nooit hun interesse verliezen voor het wereld-
gebeuren. Zij zijn, zoals alle mensen, hoofdspelers van 
de Geschiedenis.

TAKE HOME MESSAGE:

Wat staat ons te doen: vorming:
- professionele vorming: om verder op de hoogte te blij-

ven van de huidige maatschappij.
- Politieke vorming: in het bijzonder door de sociale 

leer van de Kerk.
- Spirituele vorming: om van Christus de nodige kracht 

te mogen ontvangen voor een vreedzame en blijvende 
inzet.

Referenties:
Rougé Mathieu. “L’Eglise n’a pas dit son dernier mot” Robert 

Laffont, pp. 258, 2014.
 Ars Bernard. « Culture, fruit du véritable loisir. » Acta Med. Cath. 

Vol. 79, N° 2, pp 41-43.
Ars Bernard. «  La Nouvelle Evangélisation et la Médecine. » Acta 

Med. Cath. Vol. 81, N° 2, pp. 30-36, 2012.
Basile Joseph. « Des nouveaux sculpteurs d’hommes ». La Renais-

sance du Livre, pp. 90, 1977.
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TEKSTEN / TEXTES

Euthanasie en menselijke waardigheid
De grenzen van de zelfbeschikking(*) 

Willem Lemmens1

‘(...) even the rabble without doors may judge from the 
noise and clamour, which they hear, that all goes not 
well within.’ 

David Hume, A Treatise of Human Nature, Introduction.

België is één van de weinige landen ter wereld waar 
euthanasie wettelijk mogelijk is. Sinds 2002 is het toe-
gestaan dat een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de 
patiënt en mits aan welbepaalde condities is voldaan, 
door een actieve ingreep een menselijk leven beëindigt. 
Onthaald als een triomf van een vooruitstrevende ethiek 
door de voorstanders, heeft de euthanasiewet van meet 
af aan ook tegenstanders gekend. Ik herinner me nog 
de discussies die aan de aanvaarding van de wet vooraf 
gingen. Ik was altijd sceptisch over de zelfzekerheid, 
neigend naar eigengereidheid, waarmee voorvechters 
van de wet het recht opeisten om zelf hun levenseinde 
in de hand te nemen. Etienne Vermeersch stelde me 
in die tijd de vraag: ‘Hebt ge uw wilsbeschikking al 
klaar?’ Mijn reactie was toen ontwijkend: ‘Ik ben daar 
niet zo mee bezig, ik hoop dat ik later, als het nodig is, 
een arts heb die goed voor me zorgt.’ Ik herinner me 
ook de houding van collega’s-juristen die over de depe-
nalisering van euthanasie onderzoek deden. Steeds ging 
het daarbij over de vraag hoe de wet zo goed moge-
lijk kon worden gemaakt. Dat die wet er moest komen, 
werd al snel niet meer in vraag gesteld. Discussies over 
de ethische aanvaardbaarheid van euthanasie werden ir-
relevant geacht.

De teneur van deze reacties was tekenend. Tegenstanders 
van de euthanasiewet waren in het defensief gedrongen. 
Herman De Dijn was één van hen. In een gesprek een 
tiental jaar geleden stelde ik hem de vraag: ‘Is het mis-
schien toch niet soms moreel aanvaardbaar dat iemand 
die terminaal ziek is bewust, in eer en geweten wil ster-
ven? Mag die dan niet te rade gaan bij zijn arts?’ Hierbij 
dacht ik ondermeer aan het essay van David Hume, On 
Suicide, waarin de 18e-eeuwse Schotse filosoof, één 
van de favorieten van De Dijn, in de lijn van de Stoa 

1  Willem Lemmens is hoogleraar voor ethiek en moderne wijs-
begeerte aan de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van 
het Centrum voor ethiek en het Centrum Pieter Gillis. E-mail: 
willem.lemmens@uantwerpen.be

de gedachte verdedigt dat een mens, getroffen door ter-
minale ziekte, het recht heeft om zelf zijn of haar leven 
te beëindigen. Zeker, Hume pleit hier niet voor eutha-
nasie, maar voor een recht op zelfdoding wanneer men 
de overtuiging heeft dat het eigen leven voltooid is. 
Herman De Dijn beantwoordde mijn vraag niet recht-
streeks. Na een zekere stilte zei hij: ‘Met de wettelijke 
schikking rond euthanasie voor wilsbekwame, volwas-
sen patiënten zijn we nog maar aan het begin. De rest 
volgt wel: het pleidooi voor euthanasie op kinderen die 
terminaal ziek zijn, op dementerenden en, waarom niet, 
psychiatrische patiënten.’ Ik begreep zijn vrees toen 
wel, maar vroeg me ook af of het zo’n vaart moest lo-
pen. Ons gesprek dateert van rond 2003 of 2004. We 
zijn nu tien jaar later en men moet vaststellen dat De 
Dijn gelijk krijgt.

1. Euthanasie en zelfbeschikking

Reeds in 2006 peilt De Dijn in een indringend essay 
naar wat hij de ‘revolutie’ in het denken noemt die 
aan de legalisering van euthanasie ten grondslag ligt.1 
Volgens hem bewijst deze wet en de steeds luider klin-
kende roep om uitbreiding ervan naar andere groepen 
dan wilsbekwame meerderjarigen, dat de wetgever in 
de ban is van een eenzijdige visie op het ideaal van zelf-
beschikking. Dit ideaal maakt sinds de verlichting een 
verworvenheid uit van onze liberale, geseculariseerde 
cultuur, maar wordt sinds enige decennia in toenemen-
de mate verabsoluteerd. Het concept ‘zelfbeschikking’ 
is natuurlijk een beladen en zelfs meerzinnig begrip en 
helemaal in de verbinding ervan met de notie van men-
selijke waardigheid. Toch loont het de moeite om De 
Dijns hermeneutiek van het begrip van naderbij te be-
kijken, om zo beter zijn afwijzende houding ten aanzien 
van de euthanasiewet te kunnen plaatsen.

‘Het ideaal van zelfbeschikking dat onze samenleving 
in de ban houdt’ zo bepleit De Dijn in het essay van 
2006, ‘is niet dat van de pure zelfbeschikking, maar van 
(...) zelfbeschikking in functie van levenskwaliteit. Die 
laatste idee is de determinerende, zowel bij arts als pati-
ent’. Verder heet het: ‘Levenskwaliteit is onverenigbaar 
met ondraaglijk lijden, maar ook met het ontbreken van 
zin. Een leven zonder levenskwaliteit wordt dan voor-
gesteld als een leven zonder menselijke waardigheid.’2 
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Wat wordt bedoeld met pure zelfbeschikking wordt niet 
onmiddellijk gespecificeerd. Wellicht doelt De Dijn 
hier op het gekende filosofische ideaal van rationele au-
tonomie, dat teruggaat op Plato en sinds de verlichting 
vooral met Kant wordt geassocieerd. In feite houdt dit 
ideaal een streven naar ethische perfectie in waarbij het 
hoogste goed van de mens wordt geacht te liggen in het 
overstijgen van de particuliere gevoelens, neigingen en 
interesses. ‘Puur’ zelfbeschikkend, en in die zin waar-
achtig vrij, is voor Plato of Kant de mens wiens wil 
wordt geleid door de rede en zich zo voegt naar een 
ideaal van autonomie dat tegelijk de hoogste morele fi-
naliteit uitmaakt van het menselijk bestaan.

Zelfbeschikking in termen van levenskwaliteit sluit 
daarentegen veeleer aan bij een utilitaristische visie op 
menselijk geluk en welzijn, die begin negentiende eeuw 
door Bentham werd geïntroduceerd en vandaag onder-
meer in het utilitarisme van Peter Singer wordt verde-
digd. Levenskwaliteit in die laatste visie, zo attendeert 
De Dijn ons, is in feite geen objectief meetbaar gege-
ven: het is het subjectief aanvoelen van het individuele 
welzijn in brede zin. Niettemin wordt zelfbeschikking 
vaak geassocieerd met persoonlijk welzijn en de mate 
waarin de maatschappij via recht en goed bestuur bij-
draagt tot de maximalisatie hiervan.3 In die zin betekent 
zelfbeschikking dat de mens het meest ‘zichzelf’ is als 
hij of zij zich ‘goed voelt’, als in zijn of haar individu-
ele leven het kwantum aan aangename ervaringen dat 
van de negatieve ervaringen overstijgt.

Natuurlijk, zo stipt ook De Dijn aan, dit algemeen wel-
behagen wordt mede bepaald door de blik van de ander, 
de omgeving. Via subtiele emoties van liefde, waarde-
ring en empathie bevestigen anderen ons in onze zelf-
waardering. Op die wijze krijgt ons welbevinden eerst 
vorm door de sociale omgang, vooral met familie, 
vrienden en collega’s. Maar ook meer fundamenteel 
wordt in de hedendaagse cultuur zelfbeschikking op 
velerlei vlakken geïdentificeerd met een actief leven, 
rijk aan ervaring en positieve prikkels. Van jongs af aan 
wordt kinderen bijgebracht dat ze meetellen, ertoe doen 
wanneer hun leven een bron is van ongeremde persoon-
lijke ervaringen, waarbij ze zo vrij mogelijk genieten 
en zo veel mogelijk succes hebben (zonder natuurlijk 
anderen te ‘schaden’). Ons welzijn hangt onvermijde-
lijk af van de wijze waarop we in de ogen van de ander 
in die zin een ‘kwaliteitsvol leven’ leiden.

 De Dijn klinkt wat grimmig in zijn afwijzing 
van het hedonisme en sentimentalisme dat met dit ide-
aal van zelfbeschikking vaak gepaard gaat. Toch heeft 
hij gelijk dat dit ideaal duidelijk doorklinkt in de heer-
sende vertogen over een ‘menswaardig’ levenseinde 

door euthanasie. Voorstanders van de euthanasiewet 
bepleiten steevast dat het ultieme criterium waardoor de 
vraag tot actieve levensbeëindiging wordt gerechtvaar-
digd de persoonlijke, subjectieve ervaring van levens-
kwaliteit is van de patiënt. Natuurlijk, er zijn tal van 
min of meer objectiveerbare medische indicaties die 
deze vraag inzichtelijk kunnen maken. Aanvankelijk 
werd de geest van de wet zelfs voorgesteld als betrek-
king hebbend op ondraaglijk fysiek lijden in de termi-
nale fase van het leven, een lijden dat onvermijdelijk 
voor de stervende ook een psychische, existentiële en 
spirituele weerslag heeft. Toch is het de mate waarin 
de patiënt dit lijden als ondraaglijk, en daarom mens-
onwaardig ervaart die de uiteindelijke toetssteen vormt 
voor de arts om al dan niet zijn instemming te geven 
aan het euthanasieverzoek.

2. Euthanasie: een radicale transformatie van de 
arts-patiëntrelatie?

De exclusieve nadruk op de subjectieve ervaring van 
de patiënt leidt tot een aantal ‘eigenaardigheden en 
paradoxen’ die door de pleitbezorgers van euthanasie 
steevast over het hoofd worden gezien of al te gemak-
kelijk onder de mat geveegd.4 Volgens De Dijn brengt 
de wettelijke regularisatie van euthanasie wel degelijk 
een revolutie teweeg in de wijze waarop we aankijken 
tegen de menselijke waardigheid. In de zorg om het 
levenseinde betekent dit zonder meer een ingrijpende 
omwenteling voor alle betrokkenen. In de lijn van deze 
vaststelling, ga ik graag wat dieper in op de specifieke 
transformatie van de verhouding tussen arts en patiënt 
onder invloed van de depenalisering van euthanasie. 
Ook de Dijn toont zich hier zeer gevoelig voor.

Ontegensprekelijk zorgt het centraal stellen van de (sub-
jectieve) wil van de patiënt tot een juridisering van de 
arts-patiëntrelatie. Bij euthanasie wordt de arts immers 
de executeur van de ultieme, laatste wens van de pati-
ent. Op het eerste gezicht lijkt het evident dat alvast het 
levenseinde iets is waarover enkel en alleen de zieke, 
gegeven zijn recht op zelfbeschikking, kan beslissen: 
wat hij of zij echt wil, moet de arts uit een soort pië-
teit voor het lijden goedschiks of kwaadschiks absolute 
aandacht geven. Voorstanders van de euthanasiewet 
zien in dit gegeven een erkenning van de waardigheid 
van de patiënt. Bemerk echter dat de procedures die 
door de wet zijn voorzien, paradoxaal genoeg, toch het 
laatste woord in de beslissingsketen aan de arts geven: 
hij of zij beslist uiteindelijk of de vraag tot levensbeëin-
diging werkelijk legitiem is en kan gehonoreerd wor-
den. De arts is plots geen louter medisch expert meer, 
maar wordt nu ook de morele beoordelaar van de wens 
om te sterven bij een concrete mens.
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Zolang de arts zich laat leiden door medische indica-
ties van het (fysieke) lijden van de patiënt en de min 
of meer objectiveerbare prognose van diens nakende 
dood, vormt zijn expertise mogelijks de grond van goed 
klinisch handelen. Volgens de Belgische wet is echter 
euthanasie ook toegelaten bij patiënten bij wie geen 
sprake is van een sterven binnen afzienbare tijd: dan 
dient de arts zich te laten leiden door de subjectieve er-
varing van de patiënt van zijn of haar levenskwaliteit. 
Hier komt dus strikt genomen het psychisch en existen-
tieel lijden van de zieke op de voorgrond: of euthanasie 
al dan niet wordt verstrekt, hangt dan af van de bereid-
heid van de arts om op de vraag van de patiënt tot ac-
tieve levensbeëindiging ook in te gaan. Artsen met veel 
expertise in euthanasie erkennen onomwonden dat hier 
geen ander criterium voorhanden is dan de inschatting 
van de arts zelf (al dan niet gesteund door zijn confra-
ters) of de wens van de patiënt legitiem is.5 Hier is on-
miskenbaar sprake van een nieuw soort paternalisme in 
de zorg om het levenseinde, een paternalisme dat zelfs 
veel verder strekt dan het oude: de arts treedt als het 
ware uit zijn rol van medische expert en dringt door in 
de existentiële ruimte van een individu op één van de 
meest intieme en betekenisvolle momenten van diens 
leven: het sterven.

Om die reden kan men spreken van een specifieke de-
medicalisering van de arts-patiëntrelatie. Primeert zon-
der de vraag om actieve levensbeëindiging de medische 
zorg als zodanig (steeds tegen de achtergrond van de 
hoop op genezing), eens euthanasie als reële optie ter 
sprake komt, verkleurt de horizon van het zorgpad dras-
tisch: het afscheid van het leven, wat onmogelijk tot een 
medisch feit te herleiden is, wordt nu mee door een arts 
geregisseerd. De arts treedt hier in de rol van een soort 
rechter, die oordeelt over de legitimiteit van een wens 
om te sterven en die desgevallend die wens ook effec-
tief vervult. Deze nieuwe figuur van klinisch handelen 
betekent wel degelijk een radicale omwenteling in de 
klassieke visie op medische zorg.

In die klassieke, Hippocratische visie streeft de arts ge-
nezing na of levert bijstand om pijn en lijden te verzach-
ten als genezing echt niet meer mogelijk is. Hier komt 
het aan de arts toe de best mogelijke therapie te voor-
zien, rekening houdend met de wensen en verzuchtin-
gen van de patiënt. Persoonlijke ervaring en de gewone 
medische deontologie is hier de leidraad, samenwer-
king ook met zorgverleners en confraters, naast eerbie-
diging van de wet op patiëntenrechten. Bij terminaal 
zieke patiënten transformeert de verhouding van de arts 
tot de patiënt zich evenwel ingrijpend wanneer duide-
lijk wordt dat geen genezing mogelijk is: de arts moet 
beslissen om eventueel therapeutische hardnekkigheid 

te vermijden en dient daarbij overleg te plegen met ver-
plegend personeel en de familie om de situatie van de 
patiënt zo goed mogelijk in te schatten. Vaak zal hierbij 
consult van confraters en verplegend personeel vereist 
zijn om pijncontrole en psychisch comfort te verzeke-
ren. In de allerlaatste fase van het leven komt daar even-
tueel de vraag bij naar de wenselijkheid van palliatieve 
zorg en de plaats waar die het best wordt aangeboden: 
thuis of in een klinische eenheid.

Toch behoudt de arts hier, zolang hij geen euthanasie 
pleegt, een zekere afstand ten aanzien van de ultieme 
grens tussen leven en dood. Hoe en wanneer eutha-
nasie in het kader van palliatieve zorg ter sprake kan 
(volgens sommigen moet) komen, is eigenlijk niet zo 
duidelijk. Wanneer echter de patiënt helder en welover-
wogen de vraag stelt en de arts bereid is hierop in te 
gaan, verandert de zorgcontext drastisch. Er kan nu een 
periode aanbreken van afwegen en consultatie van een 
tweede, eventueel zelfs derde arts. Ondertussen kan de 
normale klinische zorg verder zijn beloop hebben. Toch 
beweegt de arts die tot euthanasie bereid is nu ook op 
een tweede spoor, waar hij de rol van rechter opneemt 
over een existentiële levenskeuze. Slechts één vorm van 
medisch-technisch ‘kunnen’ zal stilaan nog belangrijk 
blijken: het vermogen om de juiste doses euthanatica 
te bepalen en vakkundig de levensbeëindigende inspui-
ting te geven. 

Het valt op dat ruim 10 jaar na de depenalisering van 
euthanasie nog steeds veel artsen grote terughoudend-
heid vertonen ten aanzien van deze ultieme act. Als 
technisch gesproken de daad vrij eenvoudig is, waarom 
roept ze dan zoveel schroom op? De reden is duidelijk: 
het doden van een medemens, zelfs een terminaal zie-
ke, blijft een zeer beslissende ingreep, zeker wanneer 
die act gebeurt op een persoon die medisch gesproken 
niet in een stervensfase verkeert en bij volle bewust-
zijn is. Een dergelijke act gaat hoe dan ook in tegen de 
eeuwenoude eed van Hippocrates waardoor generaties 
van artsen zich hebben laten leiden.6 Ze doorbreekt een 
taboe (‘Gij zult niet doden’) waarop de rechtsorde van 
elke geciviliseerde maatschappij is gestoeld. Om die 
reden bepleiten heel wat artsen en juristen met klem 
dat euthanasie nooit als normaal medisch handelen kan 
worden beschouwd.7 De wet stipuleert in die zin na-
drukkelijk dat geen enkele arts de plicht heeft op een 
euthanasievraag positief te antwoorden of aan de verle-
ning van euthanasie zijn of haar steun te verlenen.

De vraag blijft wat er moet gebeuren wanneer een arts 
in eer en geweten geen euthanasie wil plegen, hetzij 
principieel, hetzij omdat hij of zij oordeelt dat in een 
particulier geval de vraag om euthanasie vooralsnog 
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niet kan worden gehonoreerd. Voorstanders van de eu-
thanasiewet bepleiten onomwonden dat er moet wor-
den voorzien in een doorverwijsplicht van de arts: deze 
technische kwestie zou door de wetgever best zo snel 
mogelijk worden aangepakt.8 Misschien is dit toch niet 
zo vanzelfsprekend. De arts kan wellicht oordelen, na 
grondig wikken en wegen, gesteund door de bevraging 
van familie, zorgverleners en collega’s, dat hij of zij 
liever niet op de vraag ingaat net omdat dit, alles in 
acht genomen, niet de meest optimale vorm van me-
disch handelen is. Een arts kan echter ook principieel 
euthanasie als een ernstige morele overtreding zien, en 
daarom een plicht tot doorverwijzing niet ten onrechte 
begrijpen als een dwang tot medewerking aan iets wat 
hij of zij intrinsiek ethisch onaanvaardbaar vindt.9

Menig voorstander van euthanasie laakt die houding 
omdat zo de soevereine wil van de patiënt niet zou ge-
eerbiedigd worden. Alleen daar zou de arts rekening 
mee mogen houden. Het is echter veelbetekenend dat 
de wet stipuleert dat de medewerking aan euthanasie 
aan geen enkele arts kan worden opgelegd. Er bestaat 
geen recht op euthanasie dat onverkort moet worden 
geëerbiedigd: er bestaat in hoofde van de patiënt alleen 
een recht om hierom te vragen. Het valt op hoezeer 
voorstanders van euthanasie de aandacht voor de wens 
van de patiënt hier alle prioriteit verlenen. Die hou-
ding vloeit natuurlijk logisch voort uit het exclusieve 
gewicht dat het ideaal van zelfbeschikking verkrijgt 
als moreel richtsnoer bij euthanasie. De wet stipuleert 
weliswaar dat men best de vraag tot levensbeëindiging 
toetst aan de omgeving van de zieke, in het bijzonder de 
familie. Maar de patiënt die om euthanasie vraagt kan 
absolute confidentialiteit van de uitvoerende arts eisen 
en zich tegen dit bijkomend consult verzetten. Ook in 
dit opzicht wordt de arts beladen met een verantwoor-
delijkheid en een prerogatief zonder voorgaande.

In België kan men dus meemaken dat moeder of vader, 
broer of zus of grootouders door euthanasie overlijden 
zonder dat men van iets weet of tegen de uitdrukke-
lijke wens van (een deel van) de familie in. Zo werd 
een tweetal jaar geleden euthanasie gepleegd op een 
depressieve en levensmoeë vrouw, ondanks de weer-
stand van haar man en kinderen; een jonge vrouw 
keerde terug van vakantie om te horen dat haar depres-
sieve moeder tijdens haar afwezigheid in een Belgisch 
hospitaal was geëuthanaseerd nadat men in een andere 
kliniek na zorgvuldig medisch overleg had besloten dat 
deze vraag prematuur was; een chronisch depressieve 
moeder kreeg uiteindelijk gehoor voor haar euthanasie-
verzoek en overleed zonder dat haar kinderen vooraf 
effectief werden op de hoogte gesteld van datum en uur 
van het definitieve afscheid. Haar dood werd door een 

neutraal telefoontje de dag nadien gemeld aan de fami-
lie, met de vraag de nodige administratieve afhandelin-
gen te komen regelen.10 

Het is verbijsterend dat dergelijke tragische ontsporin-
gen door sommigen afgedaan worden als het logische 
gevolg van de euthanasiewet: onderdeel van een nieuw 
soort heroïsche ethiek zou dan zijn dat we die conse-
quenties van de absolute zelfbeschikking er maar bij 
nemen. Zo gebeurt wat De Dijn en andere critici voor-
speld hebben: de creatie van een wettelijke ruimte voor 
euthanasie zorgt voor een aardverschuiving. De cultuur 
van de zelfbeschikking in functie van levenskwaliteit 
is symptoom van een dieperliggende transformatie 
van het morele klimaat in onze postmoderne liberale 
cultuur.

Er dient in dit verband aan herinnerd te worden dat 
euthanasie niet in eerste instantie uit het strafrecht is 
gehaald omdat de medische wereld daar een dringende 
nood aan voelde, maar om ideologische redenen. Via 
publieke fora, de media en de academische wereld is 
in dit land sinds eind van de jaren negentig een ver-
toog verspreid waarbij de ‘zelfbeschikking in functie 
van levenskwaliteit’ is voorgesteld als een noodzake-
lijk antwoord op een zogenaamd toenemende malaise 
in de zorg om het levenseinde. Waar aanvankelijk werd 
gesteld dat de euthanasiewet een eind zou stellen aan 
nutteloos en zinloos fysiek lijden en pijn bij terminale 
ziekte, is in de praktijk verrassend snel geopperd dat 
ook levensmoeë ouderen (voor wie het leven toch geen 
zin meer heeft) en psychiatrische patiënten (voor wie 
het leven vaak een hel is) in aanmerking komen voor 
euthanasie. De volgende stap kennen we: ook minder-
jarige kinderen die terminaal ziek zijn en straks nog de-
menterende bejaarden, ze hebben allemaal recht op een 
waardige dood – dit is een dood die, als zij dat willen, 
op hun uitdrukkelijk en weloverwogen verzoek aan hen 
wordt verleend (bij dementie op grond van een schrifte-
lijke verklaring op voorhand). Wie mag eigenlijk, en op 
welke gronden, hun dat recht ontzeggen?

 Elke kritiek op deze uitbreiding van de eu-
thanasiepraktijk stuit steevast op sussende reacties. 
Voorstanders van euthanasie erkennen dat we natuur-
lijk goed moeten bekijken hoe we in elk geval levens-
kwaliteit en zelfbeschikking blijven respecteren. Er 
stellen zich tal van specifieke problemen, zo geeft men 
ruiterlijk toe, eens we de grenzen aftasten. Die schijn-
baar serene bereidheid om over alle facetten van eu-
thanasie na te denken – zolang men het principe zelf 
maar niet in vraag stelt – klonk ook door in de recente 
discussies rond de uitbreiding van de euthanasiewet 
naar minderjarigen. Zijn terminaal zieke kinderen wel 
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echt bekwaam en rijp genoeg om weloverwogen hun 
levenskwaliteit in te schatten? De meeste kinderartsen 
zijn hier erg sceptisch over, een minderheid beweert 
over wetenschappelijke evidentie te beschikken dat 
zelfs een kind van zeven jaar, zeker als het door lijden 
en ziekte sneller tot maturiteit is gekomen, bewust en 
volkomen vrij kan kiezen om te willen sterven.11 In elk 
geval moeten we de kinderen goed informeren over 
wat euthanasie inhoudt en zorgvuldig nagaan of ze wel 
echt vrij kiezen. Eenzelfde ‘sereniteit’ is natuurlijk no-
dig om over euthanasie bij ouderen, in het bijzonder 
dementerenden, na te denken. Wat te doen indien ge-
zonde bejaarden in hun wilsbeschikking stipuleren dat 
een leven met dementie mensonwaardig is, maar eens 
deze tragische ziekte hun deel wordt glimlachend de 
dag door komen, weliswaar ‘verdwaald in het geheu-
genpaleis’,12 maar klaarblijkelijk niet ongelukkig? Ook 
hier moet naar juridisch en ethisch waterdichte ‘oplos-
singen’ worden gezocht.

Men zou verwachten dat de complexiteit van deze en 
andere vragen – en de proliferatie van problemen en 
dilemma’s die ermee samenhangt – zelfs de voorstan-
ders van de huidige wetgeving tot enige voorzichtig-
heid aanzet. Niets is minder waar. Artsen, juristen en 
ethici waarschuwen dat we op een hellend vlak zijn 
terecht-gekomen: onverstoord roepen de zelfverklaarde 
pioniers van de nieuwe medische cultuur op tot moed 
en bereidheid om ‘vooruitgang’ te boeken op de ethi-
sche odyssee die is ingezet.

De gretigheid waarmee begin 2014 de uitbreiding van 
de euthanasiewet naar minderjarigen is bepleit, was 
opvallend. Initiatiefnemers van de uitbreiding van de 
wet waarschuwden dat er snel gehandeld moest worden 
om de conservatieve krachten voor te blijven. Een (late) 
sceptische reactie van honderdtachtig kinderartsen die 
beweerden geen wetsuitbreiding nodig te hebben, zorg-
de even voor paniek.13 Het heette dat dergelijke kriti-
sche geluiden de sereniteit van het debat verstoorden. 
De minister van Justitie, Annemie Turtelboom stelde 
in een opiniestuk onomwonden dat België als gidsland 
met de wetsuitbreiding ‘risico’s’ moest durven ne-
men. Ook terminaal zieke kinderen, mits ze maar oud 
genoeg zijn, moeten volgens de minister de ‘verplet-
terende verantwoordelijkheid’ voor hun eigen levens-
einde leren opnemen. Pas dit zou getuigen van morele 
moed en verantwoordelijkheidszin.14 De directeur van 
de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, Jacinta De 
Roeck, noemde in een opiniestuk de door de Belgische 
senaat goedgekeurde euthanasieregeling voor minder-
jarigen niet verregaand genoeg. Een clausule geeft 
immers ouders een vetorecht: dit houdt het ‘gevaar’ 
in dat ouders aan het sterfbed van hun kinderen hun 

levensbeschouwing opdringen. Een sterker pleidooi 
voor een nieuw paternalisme, door de wetgever opge-
legd, is moeilijk denkbaar.15

3. Waardigheid en kwetsbaarheid van de mens: het le-
venseinde als opgave

De Dijn besluit zijn reeds aangehaalde cultuurfiloso-
fische reflectie over euthanasie met een oproep, een 
beetje profetisch, tot weerstand in naam van de men-
selijke waardigheid.16 Niet alleen moet de legitimiteit 
en wenselijkheid van de euthanasiewet in vraag worden 
gesteld, ook en vooral is er nood aan een grondige be-
zinning op de ideologie van de zelfbeschikking die zo 
bepalend is voor het morele klimaat dat de hele levens-
eindezorg in zijn greep heeft. Die oproep moet goed 
begrepen worden. De Dijn doelt niet zozeer op allerlei 
acties en verdachtmakingen tegen personen of concrete 
praktijken. Wel wil hij een specifiek moreel klimaat aan 
de kaak stellen, ideeën en vertogen bestrijden in naam 
waarvan de depenalisering van euthanasie is bepleit. 
Hij neemt daarbij de rol op van de filosoof, niet die van 
de arts, politicus of jurist die concreet betrokken is op 
de medische zorg en wetgeving. In meerdere opzichten 
is zijn oproep het overdenken waard. Enkele bijkomen-
de reflecties:

De nood tot depenalisering – Terecht merkt De Dijn 
op dat het huidige pleidooi voor een wettelijke rege-
ling rond euthanasie iets paradoxaals heeft. Je hoort 
vaak beweren dat alleen dankzij euthanasie een einde 
kan worden gesteld aan specifieke gevallen van onnoe-
melijk en inhumaan lijden op het doodsbed. Tegelijk is 
meer dan ooit de kennis en de expertise voorhanden om 
fysieke pijn en zelfs psychisch lijden met aangepaste 
medicatie en de nodige medische therapie te verzachten 
en zo onnodig lijden te vermijden. Palliatieve artsen ge-
tuigen dat bij zwaar zieke patiënten vaak de vraag naar 
euthanasie verdwijnt, wanneer verteld wordt wat op dit 
vlak voor hen allemaal kan worden gedaan.17 Waarom 
insisteren sommigen dan toch nog zo hardnekkig op de 
dringende nood aan euthanasie? Klopt het dat alleen 
op die manier inhumane toestanden kunnen worden 
vermeden? 

Zoals reeds werd aangegeven: de politieke wil om eu-
thanasie uit het strafrecht te halen is er niet gekomen 
omdat artsen hier vragende partij waren. Ook voor 
2002 zocht men in de medische wereld naar de best 
mogelijke praxis bij precaire situaties van patiënten op 
het einde van het leven. Het klopt dat daarbij therapeu-
tische hardnekkigheid soms meer lijden veroorzaakte 
dan wenselijk: gedreven door een instrumenteel denken 
creëert de medische zorg trouwens ook vandaag nog 
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situaties waarbij men plots de nood voelt tot drastische 
oplossingen, omdat er geen andere uitweg meer lijkt. 
Dergelijke situaties kunnen worden vermeden door met 
meer bezonnenheid en terughoudendheid op voorhand 
een zorgtraject uit te tekenen voor terminaal zieken. 
Maar ook voordat de wet rond euthanasie een feit was, 
kon een arts in zeer uitzonderlijke omstandigheden 
handelen vanuit een ‘noodtoestand’.18 Wellicht had men 
ook hier kunnen zoeken naar een grotere transparantie 
en nog betere, eenduidige richtlijnen binnen de gren-
zen van de deontologische code van de arts. Die piste 
is echter nooit gekozen: er is geopteerd voor een wette-
lijke regeling waarbij euthanasie als het ware symbool 
stond voor een waardige dood. Een rechtsfiguur werd 
hier tot moreel ideaal verheven.

 Wet en ethiek zijn echter niet hetzelfde. Het 
recht om de vraag tot euthanasie te stellen betekent niet 
ipso facto dat de arts die beslist deze vraag te honore-
ren ook de moreel juiste of meest optimale beslissing 
neemt. Nochtans is de praktijk in België zo geëvolueerd 
dat het formeel-juridisch voldoen aan de voorwaarden 
van de wet automatisch wordt gezien als een overtui-
gende indicatie van het ethisch bevredigend karakter 
van een concrete keuze voor euthanasie. Tussen 2002 
en 2012 zijn er 6597 gevallen van euthanasie aangege-
ven aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
(FCEC): geen enkele werd geacht niet aan de wettelijke 
voorwaarden te voldoen.19 Dit doet voorstanders van de 
wet er onmiddellijk toe besluiten dat bijgevolg ons land 
zich op ethisch eenzame hoogte bevindt wat het eutha-
nasiebeleid betreft.

De gedachte dat het bestaan van een wet, en een proce-
dure om de naleving ervan te toetsen, automatisch ook 
betekent dat het ethisch handelen hierdoor optimaal 
is geregeld, is echter hoogst merkwaardig.20 Wat men 
daarbij bovendien vergeet of verbloemt, is het feit dat 
de door de Belgische wetgever aangestelde controle-
commissie, de FCEC, wordt gedomineerd door artsen 
die zelf actief euthanasie plegen. De voorzitter van deze 
commissie is een actief pleitbezorger van een zo ruim 
mogelijk recht op euthanasie en een gestage uitbreiding 
van de wet. Hierdoor is van een echte, onpartijdige con-
trole eigenlijk geen sprake. Het valt op dat de procedure 
van aangifte zo werd opgevat dat de arts, geheel in de 
sfeer van het reeds aangestipte nieuwe paternalisme, 
zelf wordt geacht zijn act te legitimeren en van de no-
dige rechtvaardigende stukken te voorzien. Uitvoerder 
en rechter zijn hier één en dezelfde partij.21 

 Dat de creatie van een rechtsfiguur niet nood-
zakelijk tot meer ethische transparantie leidt, blijkt 
uit een aantal andere indicatoren. Er zijn, zoals reeds 

aangegeven, de klachten van nabestaanden bij som-
mige euthanasiegevallen. Onderzoek toont verder 
aan dat slechts 73% van de euthanasie-procedures in 
Vlaanderen en 58% in het Franstalige landsgedeelte, 
ook effectief gerapporteerd worden. In Wallonië zijn er 
bovendien significant minder aangiften van euthanasie 
dan in Vlaanderen.22 De interpretatie van deze cijfers is 
niet zo eenvoudig. Misschien wijzen ze toch minstens 
op de grote terughoudendheid die sommige artsen voe-
len om euthanasie te plegen, een houding die bovendien 
wordt beïnvloed door het ethisch klimaat in de bredere 
samenleving. Moet men hieruit besluiten dat de zorg 
om het levenseinde in Franstalig België op een lager 
ethisch niveau blijft hangen dan in Vlaanderen? Dit is 
toch wel een haastige conclusie. Misschien spelen on-
der Franstalige artsen nog andere morele intuïties en 
overtuigingen een rol waardoor zij minder geneigd zijn 
tot euthanasie over te gaan. Misschien overheerst tot nu 
toe om dezelfde reden in de rest van de wereld onder de 
overgrote meerderheid van de artsen een grote terug-
houdendheid om euthanasie te depenaliseren. Blijkbaar 
is men er niet van overtuigd dat de creatie van deze 
nieuwe rechtsfiguur werkelijk de deontologie van de 
arts versterkt en een verrijking betekent van de medi-
sche zorg.23 Het ‘sociaal experiment’ in België wordt 
niet overal gunstig onthaald.24

Ten slotte heeft de depenalisering van euthanasie ook 
in de bredere civiele maatschappij niet de transparantie 
rond levenseindezorg bewerkstelligd waarop sommigen 
rekenden. Wie nog maar lukraak navraag doet, merkt 
dat het grootste deel van de burgers, van welke sociale 
of ideologische achtergrond ook, nauwelijks zicht heeft 
op wat euthanasie precies inhoudt. Men verwart diverse 
vormen van zorg bij het levenseinde (palliatieve sedatie 
heet bij velen ook een vorm van euthanasie); men neemt 
kritiekloos de verhalen over die worden rondgestrooid 
in de media over ‘onnoemelijk’ lijden in de handen van 
dokters die afwijzend staan tegenover euthanasie; men 
denkt dat het schrijven van een wilsverklaring waarin 
men zich verzet tegen therapeutische hardnekkigheid 
automatisch de optie voor euthanasie impliceert, enzo-
voort. Een en ander leidt ertoe dat de voorstanders van 
euthanasie zich beijveren in informatiecampagnes, le-
zingen en de sensibilisering via media en overheid om 
alsnog het ‘taboe’ rond euthanasie te doorbreken. Men 
hoopt blijkbaar zo de aanhoudende verwarring rond de 
zorg bij het levenseinde op te heffen en licht te doen 
schijnen in de duisternis. Deze pleidooien worden door 
pers en media zonder veel kritische zin overgenomen: 
men geeft liefst het geruststellend, zelffeliciterend ver-
toog van de voorstanders van euthanasie een forum.
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Wat men daarbij steevast over het hoofd ziet is dat op 
die manier de juridisering van de zorg om het levens-
einde verder om zich heen grijpt en een ethisch klimaat 
wordt geschapen van blind conformisme. Er is een wet; 
de staat waakt over ons, ook als we ziek zijn; de medi-
sche wereld heeft een duidelijk kader, een houvast; er 
is geen reden tot bezorgdheid. Misschien is echter de 
wijze waarop men met de dood, het sterven, de men-
selijke eindigheid het best omgaat, niet in een wet te 
gieten. Het beroep op een wet om die controle alsnog 
te verwerven en ethisch te onderbouwen zegt veel over 
een cultuur waarin de zelfbeschikking wordt verab-
soluteerd: het zegt veel minder over de vraag wat een 
‘goede dood’ eigenlijk behelst en wat in onze individu-
alistische, postmoderne maatschappij een waardige ars 
moriendi zou kunnen inhouden.

Het recht op euthanasie? – De mogelijke spanning 
tussen wet en ethiek mag dan al door de voorstanders 
van de depenalisering van euthanasie miskend worden, 
hun ultiem argument blijft in hun optiek ongetwijfeld 
overeind: euthanasie is een goed waarop elke rationele 
mens recht heeft. Wie heeft eigenlijk de autoriteit pre-
cies op dit existentieel beladen domein de vrijheid van 
een ander te beknotten? Dat in onze moderne rechts-
staat de vrijheid van elk individu moet worden geres-
pecteerd, staat natuurlijk buiten kijf. Toch is de vrijheid 
niet onbeperkt, ook niet in een liberale ethiek. Het ‘Gij 
zult geen schade berokkenen’ geldt als het ware als 
gouden regel van de ethiek van de liberale individua-
list: deze regel legt een grens op aan een onbeperkte 
vrijheidsbeleving.

Om die reden is het niet legitiem te spreken over het on-
vervreemdbare ‘recht op euthanasie’.25 Niet alleen kan 
een arts nooit vanuit zijn strikt medische deontologie 
verplicht worden euthanasie te verstrekken: evenmin 
kan van de maatschappij verwacht worden dat zij de 
invulling van dit recht dwingend mogelijk maakt (zoals 
dit het geval is voor basisrechten als de bescherming 
van lichamelijke integriteit en eigendom, vrije menings-
uiting, onderwijs en bijstand bij ziekte, enzovoort). De 
vrijheid van de burger in de zorg om het levenseinde 
wordt hierdoor in een specifieke context gesitueerd. 
Voor euthanasie betekent dit dat deze act principieel 
afhankelijk is van de bereidheid tot medewerking van 
een arts, of nog: van een zorgcultuur waarin de concrete 
sociale verhoudingen en de contextgebonden ethische 
afwegingen primeren boven de abstracte beginselen 
van de wet.

Maar als er een wederzijds begrip is tussen arts en pa-
tiënt en het verzoek dus wordt ingewilligd volgens de 
wettelijk vastgelegde procedures, is dan niet aan alle 

voorwaarden voldaan om te spreken van een ethisch 
geoorloofde daad? Zoals eerder bleek, ligt de zaak mis-
schien toch niet zo eenvoudig. De vrije keuze van een 
patiënt om te sterven kan wel degelijk diepe existentiële 
pijn en ontreddering veroorzaken in de omgeving.26 En 
precies de act van euthanasie wordt door niet weinigen 
in die omstandigheden als onmenselijk en brutaal er-
varen, zeker als dit gebeurt buiten medeweten van de 
familie om. Is dit geen vorm van schade, die ook door 
de arts in rekening zou moeten worden gebracht? De 
arts moet daarenboven niet alleen de wensen, zorgen 
en gevoeligheden van de nabestaanden en familie in 
rekening brengen: ook de omstandigheden waarin de 
vraag wordt gesteld dienen in overweging te worden 
genomen. De pijn, ontreddering en de angst van de pa-
tiënt zijn een evoluerend gegeven: dit maakt precies het 
hele stervensproces zo complex. Ook een vraag tot eu-
thanasie kan verdwijnen, de ultieme wens zo te sterven 
kan blijken minder eenduidig te zijn. Ten slotte is er 
de nuchtere waarheid dat de keuze van de arts om in te 
gaan op een euthanasievraag steeds subjectief gekleurd 
blijft en zeker bij niet-terminaal lijden niet door echt 
objectieve medische indicatie kan worden gesteund.27 
In die zin moet de terughoudendheid van veel artsen 
bij euthanasie begrepen worden. Het oordeel over de 
eigenlijke, diepste verzuchtingen van de patiënt is een 
zeer broos gegeven.

Niet toevallig houdt de wet in die zin toch enigszins 
rekening met een tijdsperspectief: wordt de vraag tot 
euthanasie gesteld wanneer er nog geen zicht is op een 
nakende dood, dan dient er meer tijd ingebouwd te wor-
den voor bezinning en afweging. Hoe meer hierbij psy-
chische en existentiële angst hun invloed laten gelden, 
los van concrete fysieke indicaties of zelfs acute pijn, 
hoe groter de kans op de wisseling van de gemoeds-
toestand van de patiënt. Precies dit gegeven maakt bij-
voorbeeld euthanasie om psychisch lijden (depressie, 
levensmoeheid) zo problematisch. Of de wens te ster-
ven werkelijk definitief is en vrij en autonoom tot stand 
kwam, is in het bijzonder bij euthanasie op psychiatri-
sche patiënten, maar ook op kinderen, zeer moeilijk te 
bepalen.28

De groeiende zorg van vele burgers, artsen en beleids-
verantwoordelijken omtrent de uitbreiding van de eu-
thanasiewet moet tegen die achtergrond worden begre-
pen. Men realiseert zich meer en meer dat de idee van 
‘zelfbeschikking bij het levenseinde’ deel uitmaakt van 
een mensvisie die diep is ingebed in onze hedendaagse 
cultuur, maar tegelijk abstract en armzalig is. De vrije, 
zelfbewuste en autonome mens wordt als een soort 
ideaal voorgehouden, maar blijkt in de realiteit eerder 
een waanbeeld.29 Er schuilt zelfs iets paradoxaals en 
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misleidend in de exclusieve aandacht voor de ‘wil van 
de patiënt’ als criterium van morele beslissing bij het 
levenseinde. Op een ogenblik dat een mens net ervaart 
hoe kwetsbaar en broos het leven is, hoezeer men in de 
greep kan komen van wanhoop en ontreddering waar 
men geen blijf mee weet, zou het ultieme beroep op 
de keuzevrijheid en zelfbeschikking een laatste hou-
vast bieden? Dit ideaal van morele autonomie is voor 
veel ‘gewone’ zieken al betekenisloos, laat staan voor 
de zwaksten in onze samenleving: kinderen met le-
vensbedreigende ziektes, psychiatrische patiënten, de-
menterenden. Wellicht kan het voor een arts bevrijdend 
zijn dat hij nu beschikt over een wet die, steunend op 
dit illusoire ideaal, toelaat op een technisch ‘snelle’ en 
duidelijke wijze klaarheid te scheppen bij ‘hard cases’: 
maar het vergroot ook onmiskenbaar de kans op mis-
bruiken en oneigenlijk euthanaserend handelen.30 

Menselijke waardigheid – De Dijn roept op, zo gaf ik 
reeds aan, tot weerstand tegen de waan van de zelfbe-
schikking en doet dit in naam van de ‘menselijke waar-
digheid’. Heel duidelijk gaat het hier om een ander 
begrip van menselijke waardigheid dan door de voor-
standers van euthanasie wordt verdedigd. Bij deze laat-
ste primeert de gedachte dat menselijke waardigheid 
afhangt van levenskwaliteit, van het subjectief ervaren 
welbehagen waardoor men in staat is te genieten, zich 
vrij te ontplooien, als zodanig ook door de anderen er-
kend worden in de ‘eigen waardigheid’ (cf. supra par. 
1). Zelfbeschikking lijkt dan een capaciteit te zijn die 
parasiteert op dit persoonlijk welzijn, terwijl het tege-
lijk een instrument is om dit welzijn te versterken.

De Dijn wijst erop dat in die opvatting van menselijke 
waardigheid eigenlijk een paradox schuilt. Dit blijkt 
zeer duidelijk wanneer men kijkt naar het hele eutha-
nasiedebat. Voor de voorstanders van euthanasie heeft 
het menselijk leven waarde voor zover er nog ‘genoeg 
levenskwaliteit’ is: het subjectief ervaren van die kwa-
liteit, of het totale gebrek daaraan, zal uiteindelijk de 
vraag tot euthanasie rechtvaardigen. Dit betekent ei-
genlijk dat de menselijke waardigheid kan verdwijnen: 
de nulgraad van humanitas en dignitas wordt bereikt 
wanneer er geen perspectief meer is op genieting, op 
een comfortabel leven waarin men zichzelf kan zijn.31

Vreemd genoeg bepleiten voorstanders van euthanasie 
dus klaarblijkelijk dat er een onvervreemdbaar recht be-
staat om de eigen ‘ultieme wens’ erkend te zien in naam 
van een waardigheid (veelal begrepen in de zin van 
zelfrespect) die tegelijk relatief is: het hangt immers af 
van de toevallige toestand van welzijn waarin men zich 
al dan niet bevindt of die waardigheid wel kan worden 
geclaimd. Maar is er dan toch een meer fundamentele 

waardigheid die maakt dat de capaciteit tot kiezen als-
nog naar een onvervreemdbare kern verwijst? Is dat 
dan toch die capaciteit om onverkort het ‘eigen leven 
in handen te nemen’, ook (en vooral) in het licht van 
de dood? Maar die capaciteit heet net vervreemdbaar te 
zijn, ze kan immers verloren gaan.32 Dit is een paradox.

Nemen we echter even aan dat zelfbeschikking – be-
grepen als controle over levenskwaliteit – inderdaad de 
ultieme bron is van waardigheid en zelfrespect. Dan be-
tekent de verdwijning of bedreiging daarvan inderdaad 
dat een mens zijn waardigheid verliest. Maar waarom 
zou dat zo zijn? Zoals De Dijn aanstipt, steunt de idee 
van menswaardigheid in termen van levenskwaliteit op 
een meer fundamenteel idee, namelijk dat de mense-
lijke waardigheid als een onvervreemdbare status elk 
‘mensenkind’ toekomt. De gedachte dat de ultieme 
waarde van het menselijk leven ligt in de vrije zelfbe-
schikking dreigt die meer klassieke opvatting van men-
selijke waardigheid radicaal te ondergraven. Of zoals 
De Dijn het uitdrukt: ‘De gedachte dat een menselijk 
leven slechts interessant of de moeite waard is in zo-
verre het (nog) tot interessante ervaringen met levens-
kwaliteit bekwaam is, getuigt van een buitengewone 
verarming van de notie van een betekenisvol leven. Op 
die arme, abstracte gedachte de ethische relaties tussen 
mensen funderen, getuigt van een totaal onbegrip voor 
de vervlechting tussen de ethiek en het geheel van bete-
kenisvolle menselijke relaties.’33 

 De klassieke visie op menselijke waardigheid 
kent aan elke mens, in welke subjectieve toestand hij 
of zij zich ook bevindt, een unieke betekenis toe als lid 
van de ‘menselijke familie’, zoals het in de Universele 
verklaring van de Rechten van de Mens heet. Mens is 
wie in de kringloop van leven en dood uit een moeder 
is geboren; deel uitmaakt van een familie, een groep, de 
mensheid als soort; als belichaamd, uniek wezen (man 
of vrouw) door het leven gaat en uiteindelijk sterft. 
Iedere mens incarneert in die zin een groots proces dat 
hem of haar radicaal transcendeert en waarvan hij of zij 
tegelijk een particuliere, stoffelijke belichaming is. In 
alle religies wordt dit besef van het menselijk ‘schepsel’ 
gesacraliseerd: men spreekt in die zin van de heiligheid 
van het menselijk leven.

In de joods-christelijke en islamitische cultuur vindt 
die visie op de heiligheid van het menselijk leven een 
invulling vanuit de idee dat de naam van elke mens 
‘geschreven is in de palm van Gods hand’. Tegelijk 
heeft in het Westen sinds de moderne tijd een seculier-
humanistische opvatting van menselijke waardigheid 
als onvervreemdbare status ingang gevonden, onder-
meer bij de renaissancefilosoof Pico della Mirandola, 
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later in de verlichting bij ondermeer Immanuel Kant.34 
Deze laatste heeft het in zijn Fundering voor de me-
tafysica van de zeden over de onvervreemdbare waar-
de van elke mens als moreel wezen (de zogenaamde 
Menschenwürde).35 Ook een twintigste-eeuwse liberale 
en atheïstische filosoof als Ronald Dworkin benadrukt 
in die zin dat de erkenning van de ‘heiligheid’ van het 
menselijk leven een soort grondconcept is dat in zekere 
zin aan elk ethisch debat (ook als het gaat over abortus 
en euthanasie) ten grondslag ligt.36

 De Dijn herinnert eraan dat het klassieke con-
cept van menselijke waardigheid veel rijker en oor-
spronkelijker is dan de ideologie van de zelfbeschik-
king voorhoudt. Met name benadrukt het klassieke 
statusconcept de relationele en affectieve grond van 
de menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid 
is niet de capaciteit van een geïsoleerd individu om 
‘zichzelf’ te zijn, maar fundamenteel de unieke bete-
kenis die rust op elke mens voor zover hij of zij ge-
vormd wordt door het weefsel van verhoudingen tot 
andere mensen: menselijke waardigheid is als het ware 
het aura van de symbolische orde, de ‘mensenfamilie’ 
als morele gemeenschap, waarin elk van ons is opgeno-
men. De humus van die verhoudingen wordt gevormd 
door affectieve houdingen als empathie en waardering, 
liefde en bewondering, maar ook door morele emoties 
als lof en blaam, morele verontwaardiging en respect. 
De Dijn verwijst in een recente analyse van het status-
concept van menselijke waardigheid naar figuren als 
Wittgenstein en Simone Weil die in dit verband spreken 
van de ‘ziel’ van de mens, die oplicht wanneer we de 
andere in de ogen zien en zodoende zijn of haar ver-
schijning als bewust en sensitief schepsel, maar ook als 
lichaam, ervaren en eren.37 Het lichaam, bij uitstek het 
lichaam van de doodzieke, de stervende, de naakte en 
verworpene is als het ware de ultieme incarnatie van de 
menselijke waardigheid: hier verankert zich het relati-
oneel-affectieve weefsel waarin elk van ons vanaf de 
geboorte tot voorbij de dood is opgenomen (vandaar de 
diepe betekenis van het eren van de doden en het diepe 
respect dat het dode lichaam toekomt).

 Om die reden mag de identificatie van men-
selijke waardigheid met de capaciteit tot zelfbepaling 
en autonomie (zelfbeschikking) inderdaad armzalig en 
abstract worden genoemd. Een menselijk leven verliest 
niet alle waardigheid wanneer men ziek wordt, dement, 
hulpbehoevend. Evenmin is het sterven, ‘de laatste 
reis’, een gebeuren waarbij men de patiënt kan isoleren 
van zijn omgeving, en de medische zorg zonder meer 
herleid wordt tot een ‘keuze’ voor de meest snelle, ef-
ficiënte en pijnloze optie. Het sterven vraagt om tijd, 
geduld, terughoudendheid en ontzag: juist omdat de 

mens hier zo kwetsbaar wordt, treedt hier de heiligheid 
van elk mensenkind bij uitstek op de voorgrond. De 
(nood aan) terughoudendheid van de arts om hier zeker 
geen overhaaste beslissingen te nemen, om elke partij 
in zijn of haar ‘waardigheid’ te erkennen, moet in die 
zin begrepen worden. Maar ook van de gemeenschap 
mag in die zin ontzag, eerbied en schroom verwacht 
worden – bijvoorbeeld in het bepalen van de regels en 
wetten rond het levenseinde. Elke kans op banalisering 
van de zieke, de stervende, is zonder meer een banali-
sering (ontheiliging) van de menselijke waardigheid als 
zodanig.

Het statusconcept van menselijke waardigheid herin-
nert ons in die zin ook aan het belang van de funda-
mentele geboden en verboden, waarop elke beschaafde 
maatschappij, elke morele gemeenschap onherroepelijk 
is gestoeld (zoals ook De Dijn steeds opnieuw bena-
drukt).38 Die geboden en verboden – en het geheel van 
plichten en rechten dat zij in het leven roepen – zijn 
niet louter te zien als een instrument om de menselijke 
vrijheid en zelfbeschikking van elkeen te garanderen. 
Het zijn veeleer absolute grenzen (taboes) die in ere 
moeten worden gehouden in naam van de menselijke 
waardigheid. Het ‘Gij zult niet doden’, ‘Gij zult geen 
onwaarheid spreken’, ‘Gij zult niet andermans goed 
begeren’, enzovoort, zijn vooral uitdrukking van het 
ontzag, het onvoorwaardelijk respect dat we elke mens 
verschuldigd zijn, maar ook de hele mensheid als zoda-
nig. Praktijken en handelingen die tegen die geboden 
ingaan, kunnen niet alleen gebeurlijk een mens schaden 
of nadeel berokkenen, maar tasten ook de waardigheid 
van de mensenfamilie als zodanig aan. Ze vormen in 
die zin een aantasting van de morele orde zelf en daar-
om van het civiele gehalte van de samenleving op zich.

4. Besluit

Dit brengt me terug bij de vraag die ik ooit aan Herman 
De Dijn stelde, verwijzend naar het essay On Suicide 
van David Hume: ‘Is het misschien toch niet soms 
moreel aanvaardbaar dat iemand die terminaal ziek is 
bewust, in eer en geweten, wil sterven? Mag die dan 
niet te rade gaan bij zijn arts?’ Het is een vraag waarop 
vandaag velen ongetwijfeld volmondig ‘ja’ zullen ant-
woorden. Artsen en zorgverleners die sinds de wette-
lijke regeling rond euthanasie in 2002 ervaring hebben 
met euthanasie, zullen zeker voorbeelden geven van 
een ‘schone dood’ door de actieve ingreep van een arts 
op vraag van de patiënt. Zij zullen daarbij precies ver-
wijzen naar het feit dat alvast voor sommige mensen, 
getroffen door diep lijden, pijn of zelfs gewoon levens-
moeheid (en vaak gaan die samen), de dood op verzoek 
een oplossing biedt. Hume lijkt de legitimiteit van de 
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wens om te sterven alvast te onderkennen. Is het dan 
niet meer dan menselijk dat de samenleving via lega-
le weg, en een beroep doend op bereidwillige artsen, 
schikkingen treft om de actieve hulp bij de verwerkelij-
king van die wens alvast te honoreren? Is dit geen blijk 
van de erkenning van de unieke waardigheid van wie op 
die wijze het levenseinde in eigen handen wil nemen?

 Uit het voorgaande mag blijken dat, om te be-
ginnen, die patiënt dan toch minstens niet zelf het heft in 
eigen handen neemt, zoals Hume voorstelt. Bovendien 
hoop ik te hebben aangetoond dat de inwilliging van de 
vraag om euthanasie in elk geval veel meer behelst dan 
een louter formele transactie tussen een vrij kiezende 
patiënt en een arts die vanuit een even grote vrijheid 
zich bereid toont aan die vraag gevolg te geven. De 
rechtsfiguur van euthanasie weerspiegelt een revolutie 
van het morele klimaat in onze samenleving waardoor 
de hele levenseindezorg drastisch wordt getransfor-
meerd. In naam van de zelfbeschikking wordt euthana-
sie meer en meer als een soort recht gepropageerd waar 
principieel alleen de patiënt (en de medewerkende arts) 
een invulling aan kunnen geven.

Hierbij vergeet men veelal dat ook alvorens de wet 
van 2002 bestond, een arts in eer en geweten levensbe-
eindigende handelingen kon stellen. Wel leek het toen 
onmogelijk om als arts binnen een wettelijk kader het 
leven te beëindigen van mensen die niet-terminaal ziek 
waren, maar de angst en pijn van een lang stervenspro-
ces als het ware ‘voor’ wilden zijn. Evenmin was het 
mogelijk om binnen het kader van de gewone klinische 
zorg in te grijpen als psychiatrische patiënten met een 
persistente doodswens worstelden. De vraag is of de 
wet hier niet precies uitdrukking gaf aan een verbod 
dat net behoedde voor misbruiken en herinnerde aan 
de onvervreemdbare waardigheid van de mens, ook de 
allerzwaksten. Sinds 2002 is deze grens minder strikt 
geworden. Is sindsdien de morele lucht werkelijk ge-
klaard en de zorg voor het levenseinde naar ongekende 
ethische hoogten gestegen? Wie goed luistert naar art-
sen, burgers en beleidsmensen, hoort vaak een ander 
verhaal.

 David Hume zelf heeft, ondanks zijn milde vi-
sie op zelfdoding, zijn dokters nooit gevraagd om eutha-
nasie (het begrip was toen gewoon onbekend). Er is ook 
geen aanwijzing dat hij ooit nog maar zou hebben over-
wogen zelf aan zijn leven een einde te maken. Getroffen 
door een ingewandsziekte in 1775 zal hij een jaar lang 
zijn krachten voelen afnemen, in het besef dat zijn ziek-
te terminaal is. Aan zijn ziekbed ontvangt hij vrienden 
en converseert met hen over filosofie, antieke literatuur 
en het leven na de dood (waarin hij niet geloofde). Tot 

enkele dagen voor zijn dood bleef hij werken aan zijn 
Dialogues concerning Natural Religion, die posthuum 
zouden verschijnen. In die tekst betwijfelt hij het be-
staan van een moreel voorzienige godheid, een opinie 
die hij op zijn sterfbed herhaalt ten aanzien van zijn 
verbijsterde vriend, James Boswell.

Hume sterft uiteindelijk op 25 augustus 1776 in zijn 
huis aan de St. David’s Street in Edinburgh, rustig en 
verzoend met het einde. Een grote menigte is verza-
meld als vier dagen later de beroemde en geliefde fi-
losoof wordt begraven. Iemand uit het volk, zo wil de 
mythe, merkte op: ‘Ach, hij was een atheïst’. Waarop 
een kompaan riposteerde: ‘Kan best zijn, maar hij was 
een eerzaam man.’39 Later zou Adam Smith over zijn 
boezemvriend in een brief aan diens uitgever opmer-
ken: ‘Over het algemeen heb ik hem altijd beschouwd 
zowel tijdens zijn leven als sinds zijn dood, als zo dicht 
genaderd bij de idee van een perfect wijze en deugd-
zame man, als de zwakke natuur van de mens wellicht 
toelaat te komen.’40

Euthanasie en bio-ethiek 
Herman De Dijn

Allereerst wil ik Willem Lemmens, zelf bio-ethicus, dan-
ken voor de reconstructie, met aanvullingen en verdui-
delijkingen, van mijn opvattingen in verband met eu-
thanasie en de euthanasiewetgeving.41 De tegenstelling 
die ik maak tussen de visie die vertrekt van zelfbeschik-
king in functie van levenskwaliteit en de alternatieve 
visie die vertrekt van menselijke waardigheid wordt in 
zijn tekst duidelijk uit de doeken gedaan. Uit zijn en 
mijn beschouwingen kan men enkel besluiten dat intus-
sen het gevreesde hellende vlak realiteit is geworden en 
dat, in plaats van steeds verdere uitbreiding, een ern-
stige herbezinning op de wet nodig is.

Deze gelegenheid laat me toe nog eens duidelijk te ma-
ken waar het mij in mijn beschouwingen wel en niet 
om gaat. Het gaat mij niet om de veroordeling van in-
dividuele daden van mensen die terminaal zijn of het 
leven niet meer aankunnen. Leven zowel als sterven 
zijn soms ‘nasty business’. Wie weet hoe we zelf zullen 
reageren als het erop aankomt? Dat neemt tussen haak-
jes niet weg dat ik me niet verplicht of geneigd voel te 
applaudisseren voor individuen betrokken in het thea-
traal en propagandistisch opvoeren van hun euthanasie. 
Het gaat mij evenmin om de verdediging van een reli-
gieus (katholiek) standpunt betreffende euthanasie, al 
dan niet gefundeerd op het natuurrecht.42 Mijn analyse 
van menselijke waardigheid en van de ‘heiligheid’ van 
leven en dood is niet gesteund op religieuze gronden, 
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ook al hebben die noties ongetwijfeld een religieuze 
oorsprong gehad.43 Mijn Humeaans-Wittgensteiniaanse 
denkwijze beoogt niet en steunt niet op een metafysi-
sche of transcendentale rechtvaardiging van onze ethi-
sche opvattingen en praktijken.44 Analoge opvattingen 
kan men bij vele niet-gelovige filosofen en zelfs ‘li-
berale’ denkers terugvinden, bijvoorbeeld bij Ronald 
Dworkin,45 ook vermeld door Lemmens (in tegenstel-
ling tot Dworkin zoek ik echter geen externe rechtvaar-
diging voor menselijke waardigheid in een of andere 
speciale kwaliteit van menselijke wezens).46

Waar gaat het mij dan wel om? Allereerst om een ana-
lyse van de vooronderstellingen en gevolgen van de 
euthanasiewetgeving. Deze wetgeving en wat ze im-
pliceert, is uitdrukking van een bepaalde laatmoderne 
ideologie.47 Zoals ik heb laten zien, negeert die ideo-
logie fundamentele aspecten van het menselijk leven, 
van ouderdom, ziekte en sterven; ze staat haaks op wat 
menselijke waardigheid werkelijk betekent; ze onder-
mijnt ook de solidariteit en de relaties tussen arts-pati-
ent, patiënt-familie, ouder-kind.48 De euthanasiewetge-
ving is ontstaan in een politiek klimaat dat gedomineerd 
werd door ‘paarse’ regeringen. Hun politieke ideeën 
waren schatplichtig aan wat men soms omschrijft als 
politiek liberalisme. Dat wordt gewoonlijk geïnter-
preteerd als implicerend dat de wet uitsluitend steunt 
en mag steunen op een neutrale, van alle religie en 
levensbeschouwingen ‘vrijstaande’, publieke moraal, 
waarin de principes van vrijheid en gelijkheid en de 
mensenrechten centraal staan. Sommigen interpreteren 
dit op zo’n wijze dat bijvoorbeeld abortus- en eutha-
nasiewetgeving rechtstreeks uit dat morele fundament 
van de politiek rechtvaardigbaar zou zijn.49 Indien dat 
het geval zou zijn, dan zou een democratische betwis-
ting van dergelijke wetgeving a priori onmogelijk zijn 
omdat men de ‘morele grondslagen’ van de democratie 
niet kan betwisten. Nodeloos te zeggen dat ik dergelijke 
stellingen afwijs en een andere opvatting heb van een 
democratische politiek.50 Ik vermeld dit hier vooral om 
erop te wijzen dat een en ander onderling samenhangt: 
niet alleen hangt de reactie ten opzichte van bepaalde 
ethische problemen samen met een welbepaald mens- 
en maatschappijbeeld, maar ook met een bepaalde visie 
op recht en politiek. 

Wat ik vooral onder de aandacht wil brengen, is dat we 
nu moeten leven in een cultuur waarin goed en kwaad 
gereduceerd worden tot de resultaten van het beheer 
van het leven in functie van abstracte idealen zoals zelf-
beschikking en levenskwaliteit. Wat tegenstanders van 
euthanasie de ‘slippery slope’ noemen, is alles wel be-
schouwd vanuit de ‘liberale’ visie de logica zelf. De al 
gerealiseerde of nog te realiseren uitbreidingen van de 

euthanasiewet in de richting van (bepaalde) minderjari-
gen, zieken met (in eigen ogen) ondraaglijk psychisch 
lijden, (hoog)bejaarden die hun leven als ‘voltooid’ 
zien, dementen (zeker met een vooraf opgestelde wils-
beschikking), liggen volkomen in de lijn van de ‘libe-
rale’ visie op de wet. Er gaan al stemmen op om nog 
een radicale stap verder te zetten. Als levenskwaliteit 
centraal staat, en de afwezigheid ervan haast gelijk 
staat met zinloosheid, moet men dan niet ook de vraag 
durven stellen of er niet een ‘duty to die’ is? Zeker 
wanneer men constateert – zoals de Japanse minister 
van Financiën iets meer dan een jaar geleden – dat de 
kosten voor familie en/of gemeenschap om QALY’s 
(‘quality adjusted life years’) aan het leven toe te voe-
gen de pan uit rijzen? Is het aanvaardbaar dat sommige 
individuen zich aan een uitzichtloos leven vastklampen 
wanneer het voor iedereen duidelijk is dat hun leven 
nauwelijks of geen kwaliteit heeft of nog te verwachten 
heeft? Natuurlijk moet men hierover met het betrokken, 
autonome individu in discussie gaan. Maar kan of mag 
men – zo vragen bepaalde bio-ethici al uitdrukkelijk – 
die discussie blijven ontwijken zoals dat in Europa nog 
altijd het geval is?51 Ethiek als onderdeel van het beheer 
van individueel en collectief leven gaat aldus uiteinde-
lijk lijken op een oorlogsethiek voor de distributie van 
schaarse goederen aan de fitsten met het meeste levens-
verwachting en productiviteit. Meer en meer lijkt het in 
de gangbare bio-ethiek te gaan om een ethiek die geen 
band meer heeft met het reële leven met zijn ingewik-
kelde, identiteit- en zinbepalende menselijke relaties, 
met zijn tragiek, zijn hoop en wanhoop;52 een ethiek 
waarin de dood niet langer een mysterie is, het onvoor-
stelbare einde van een unieke ‘blik op de wereld’, maar 
gewoon het stopzetten van een reeks ervaringen, even-
tueel als het nog kan met vooraf een glas champagne 
met de vrienden en kennissen. Redeneren in termen van 
QALY’s demonstreert een complete vervreemding ten 
opzichte van het perspectief van piëteit tegenover de 
oudere generatie, met wie wij door het lot verbonden 
zijn en die ons trouwens tot de welstand gebracht heb-
ben die wij nu kennen.

Op het einde van zijn bijdrage herhaalt Lemmens de 
vraag die hij mij, uitgerekend vanuit zijn lectuur van 
Hume, ooit stelde: ‘Is het misschien toch niet soms 
moreel aanvaardbaar dat iemand die terminaal ziek is 
bewust, in eer en geweten, wil sterven?’ Hij geeft ei-
genlijk zelf het antwoord. Hoe op een dergelijke vraag 
te reageren: het kan immers als vraag naar euthanasie 
alleen gaan om een vraag aan een ander, aan een arts? 
Die vraag kan geen ‘recht’ geven op het antwoord dat 
men verwacht. Hadden we, ten tweede, werkelijk voor 
bepaalde noodsituaties de euthanasiewet nodig met al 
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wat daaruit zou volgen – en zoals we nu weten – effec-
tief volgde en nog zal volgen? 

De houding van Hume tegenover de zelfmoord is een 
houding ingegeven door zijn afkeer voor een in zijn 
ogen ongegrond religieus verbod, maar ook door zijn 
bewondering voor de geest van de antieken en hun ‘hei-
dense’ houding in bepaalde ethische kwesties. Daaruit 
kan men niet zomaar besluiten dat Hume zeker voor 
euthanasie zou geweest zijn – wat Lemmens ook niet 
beweert; hij wijst er integendeel op dat Hume de termi-
nale ziekte waaraan hij leed op een voorbeeldige wijze 
heeft gedragen. Al dan niet met de hulp van anderen 
uit het leven stappen wordt nu in onze laatmoderne tijd 
geïnterpreteerd als een soort technische oplossing voor 
een of ander ‘psychologisch’ probleem, levensmoeheid, 
ondraaglijk lijden en dergelijke. Zo keek men vroeger 
natuurlijk niet aan tegen zelfmoord en euthanasie; le-
ven en dood waren ingebed in een betekenisstructuur 
die een louter psychologistische houding onmogelijk 
maakte. Zelfmoord was dan ook naargelang de cul-
tuur een zondige of (mogelijks zelfs) heroïsche daad 
(denk bijvoorbeeld aan de rituele zelfmoord van de 
schrijver Mishima). Wat treft in onze huidige omgang 
met de dood, is de bijna-afwezigheid van een rituele 
begeleiding ervan die de vanzelfsprekende uitdrukking 
én bevestiging is van het besef van mysterie. De res-
ten van ritueel die er nog zijn, lijken vooral te dienen 
ter therapeutische troost van de levenden; ze verliezen 
dan ook meer en meer hun specifiek ritueel karakter. 
Het is niet zozeer de zelfgewilde of geassisteerde dood 
per se die ethisch onaanvaardbaar is. Het is de dood die 
(bijna) niet meer opgenomen is in de existentiële, sym-
bolisch bepaalde menselijke relaties en door gepaste ri-
tuelen uitgedrukt wordt. De omgekeerde situatie wordt 
prachtig uitgedrukt in de Japanse film ‘De ballade van 
Narayama’.53 Het verhaal speelt zich af in een klein 
bergdorp in het Noord-Japan van eind 19e eeuw. Het 
vertelt de traditie van een groep mensen die in buiten-
gewoon harde en karige omstandigheden moet zien te 
overleven. Om het overleven van de familie tijdens de 
uiterst gure winters te verzekeren, vereist de traditie dat 
ouderen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben bij 
het begin van de winter op de rug van hun oudste zoon 
naar de top van de berg Narayama gedragen worden, 
waar ze onvermijdelijk door ontbering zullen omko-
men. De praktijk draagt de naam ‘ubasute’. Wat de film 
onder meer zo interessant maakt, is dat hij demonstreert 
hoe voor de oude moeder en zoon – en in zekere zin 
ook voor de participerende kijker – dit vreselijke lot en 
deze vreselijke opdracht alleen maar aanvaardbaar en 
draaglijk zijn door de inbedding in traditie en ritueel. 

 Herman De Dijn
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Science et Foi.
Jérôme Lejeune, sa vie en témoignage. 

Dr. Bernard Ars 
Agrégé de l’Enseignement Supérieur

Vingt ans après sa mort, Jérôme Lejeune continue de 
réconcilier Science et Foi, et d’éduquer les cœurs et les 
esprits. 

« Médecin par vocation et chercheur par nécessité », 
tel qu’il se qualifiait lui-même, ce généticien français 
s’est appliqué à comprendre les maladies génétiques de 
l’intelligence, tout en recevant en consultation de nom-
breux patients1.    

En 1958, il découvre la présence d’un chromosome sur-
numéraire dans le caryotype d’un patient que la méde-
cine qualifie de « mongolien ». Il prouve que ce chro-
mosome est la cause de la trisomie 21 et s’applique à 
soigner et tente de guérir ces patients2. 

En 1969, des médecins américains utilisent ses travaux ; 
ils en détournent l’objectif :   ils pratiquent une amnio-
centèse au cours de la grossesse afin de déterminer une 
éventuelle trisomie, et de pratiquer un avortement. 

Jérôme Lejeune se bat alors pour défendre « la Vie et la 
Personne Humaine ».  

A ceux qui l’accusent de s’opposer à l’avortement parce 
qu’il est Catholique, il répond : « Je m’y oppose parce 
que je suis scientifique ».

Pour Jérôme Lejeune, Foi et Science, loin de s’opposer, 
se complètent : « Comment peut-il y avoir contradiction 
entre le vrai et le vérifié ?... c’est toujours le second qui 
tarde ! ».  La foi et la science sont conciliables et con-
vergent vers un même but, quand la vérité est honnête3.

L’œil ne fait que constater des faits scientifiques, par 
nature irréfutables, telle que la réalité suivante : dès le 
premier instant de sa conception, la nature et l’unicité 
de tout homme sont entièrement contenues dans son 
patrimoine génétique. 

1  LEJEUNE Clara : La vie est un bonheur. Jérôme Lejeune, mon 
père. Criterion, 1997, Paris, ISBN 2-7413-0163-8, pp 179. 

2  BERNET Anne : Jérôme Lejeune. Biographie. Presse de la 
Renaissance, 2004, Paris, ISBN 2-7509-0029-8, pp 510.

3  ARS Bernard : La Nouvelle Evangélisation et la Médecine. 
Acta Médica Catholica. 2012, Vol. 81, pp 30-36. 

Paraphrasant le prologue de Saint Jean : « Au commen-
cement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le 
Verbe était Dieu… », Jérôme Lejeune dit : « Au com-
mencement, il y a un message, ce message est dans la 
vie. Et, si ce message est un message humain, alors 
cette vie est une vie humaine ». 

Ici encore, rappelons que le médecin scientifique doit 
pouvoir situer adéquatement la science par rapport à la 
foi. Il devra éviter tout aussi bien le concordisme que le 
discordisme. 

Le concordisme est le mode de rapport entre Science 
et Théologie qui établit, sans médiation, un lien entre 
ces deux types de discours, en les plaçant de ce fait à 
un même niveau de connaissance identifiant ainsi leurs 
méthodologies et leur objet propre. Le concordisme 
donne prise au panthéisme ou au matérialisme. Dieu 
est en effet confondu avec sa création ou est purement 
et simplement nié. Tandis que le discordisme conduit, 
quant à lui, au théisme où Dieu est mis hors-jeu, n’ayant 
plus de lien avec le créé ; ou il traduit un agnosticisme.

Le médecin scientifique choisira la figure de 
I’ARTICULATION4. Cette modalité de l’articulation 
établit une relation sans confusion, mais aussi sans sé-
paration radicale, entre la description du monde empi-
rique et la théologie : « Elle est donc homogène à une 
conception de la création comme relation qui pose et 
soutient le monde dans son être sans gue Dieu s’im-
merge dans sa création ou que le monde perde son 
autonomie. En fait, dès lors que nous sommes dans une 
perspective d’un Dieu créateur, la cohérence intellec-
tuelle nous mène à adopter, comme croyant, un mode 
de rapport avec les sciences qui n’est pas arbitraire. Il 
se fait que la modalité d’articulation esquisse une ma-
nière de vivre ce rapport dans le respect des contenus 

scientifiques et de la richesse de la notion de création 
comme relation » 5.

4  LADRIERE Jean : L’articulation du sens. Discours scienti-
fique et parole de foi. 1970, Paris, Aubier-Montaigne. 

5  LAMBERT Dominique, PAUL-BONCOUR V. : Scientifique et 
croyant », Edition de l’Emmanuel, 2011, pp 209, ISBN : 978-
2-35389-157-3. 
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Goede huisartsenrichtlijn rond ongewenste zwan-
gerschap kan veel verbeteren

Dr. Lambert Hendriks 

In discussies komt het er altijd opaan om goede en eer-
lijke argumenten te gebruiken. Dat geldt eens te meer 
als het gaat over delicate onderwerpen. Als een vrouw 
of andere betrokkenen worstelen met de vraag of er 
tot abortus moet worden overgegaan, dan is dat helaas 
meestal geworden tot een alleszins redelijke vraag, die 
tamelijk snel beantwoord kan worden – misschien wel 
té snel en gemakkelijk.

Nog veel meer

Dit is de conclusie die je kunt trekken bij een recent 
statement van Rutgers WPF en het Nederlands Instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. Zij 
pleiten voor een huisartsenrichtlijn voor consulten bij 
ongewenste zwangerschap. Door het ontbreken van 
zo’n richtlijn weten veel huisartsen zich blijkbaar niet 
altijd raad bij een verzoek om abortus. Het belang van 
goede informatie en voorlichting bij zoiets ingrijpends 
als het beëindigen van nieuw leven behoeft geen verder 
betoog, maar er speelt nog veel meer een rol. Het is niet 
voor niets dat de voorman van de SGP (Staatkundig 
Gereformeerde Partij), Van der Staaij, zich terecht ge-
noodzaakt ziet om te wijzen op de vaststelling van het 
NIVEL. Het is overigens al de tweede keer dat hij dit 
punt van een richtlijn voor huisartsen ter sprake brengt.

Alternatieven

Het belang van een goede informatievoorziening kan 
niet genoeg aandacht krijgen en het is moeilijk voor-
stelbaar dat de politiek of de medische wereld daar an-
ders over denkt. Een onterechte angst die echter wel 
eens een rol kan spelen, is dat een huisartsenrichtlijn 
uitgelegd zal worden als het onder druk zetten van een 
vrouw die het toch al heel erg moeilijk heeft. Nu staat 
dat laatste ook buiten kijf, maar ingrepen op dit funda-
mentele niveau – zeker nu ze ook nog het leven kosten 
van een ander – vragen toch echt om een zorgvuldige 
benadering: het informeren over niet zelden voorko-
mende complicaties na abortus en vooral ook het kij-
ken naar alternatieven hoort gewoon bij het door de wet 
vereiste weloverwogen besluit, dat zonder enige dwang 
is genomen. Natuurlijk is zorgvuldigheid een heel rela-
tief begrip. Het maakt abortus op geen enkele manier 
acceptabel. Het gaat er echter om dat niemand zich 
vanuit een moeilijke situatie in een bepaalde richting 
geduwd weet, terwijl er ook alternatieven voor abortus 

zijn, zoals bijv. adoptie, hulp bij de opvoeding van het 
kind of de verzekering van medische ondersteuning als 
moeder of het kindje medische problemen blijken te 
hebben.

Delicaatheid

Toch is het waarschijnlijk vanuit de machteloosheid 
om de zwangere vrouw op een andere manier te hel-
pen en door de delicaatheid van de situatie, dat er dus 
vaak voor wordt gekozen om maar niet te veel te vra-
gen: vooral als de vrouw de keuze voor abortus toch al 
heeft gemaakt. Hiermee doet de hulpverlener zichzelf 
zeer tekort. Een ander veelgehoord probleem bij artsen 
is immers dat patiënten steeds vaker niet zozeer meer 
een beroep doen op de expertise van de arts, maar zelf 
al de oplossing van hun probleem aandragen en verwer-
kelijkt willen zien. 

Consumptiementaliteit

Deze consumptiementaliteit wordt in de medische we-
reld terecht aangeklaagd. Woedende patiënten, die niet 
de medicijnen voorgeschreven krijgen die ze eisen, zijn 
helaas geen uitzondering meer. Terecht wijst de arts 
erop dat hij niet een handtekening zet bij de zelfdiag-
nose van de patiënt, maar dat hij ervoor is om vanuit 
zijn kennis het probleem te onderzoeken en tot een di-
agnose te komen.

Merkwaardigerwijze wordt dit probleem bij abortus 
blijkbaar juist vaak uit de weg gegaan. Abortus is een 
verregaande ingreep, die de patiënt dan eveneens al zelf 
aandraagt als de oplossing zonder dat er over proble-
men gesproken is. Het is goed om te zien dat de zwan-
gerschap echter niet het probleem is – het idee alleen al 
– maar de problemen die spelen, gaan over de onmoge-
lijkheid om het kind ter wereld te brengen of op te voe-
den. Het zou dan ook geweldig zijn als er een richtlijn 
was, waarbij dit soort dingen besproken kunnen wor-
den. Alternatieven voor abortus krijgen zo een eerlijke 
kans, eenvoudigweg omdat dit bij de zorgvuldigheid en 
de verantwoordelijkheid hoort van arts en patiënt.

De kans te leven

Vanuit katholiek oogpunt is ook een dergelijke huis-
artsenrichtlijn vanzelfsprekend niet de oplossing. 
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Antwoorden op problemen die anderen het leven kos-
ten, zijn geen oplossingen. Maar het zou al wat zijn als 
er abortussen voorkomen zouden kunnen worden, puur 
en alleen door op een objectieve manier de betrokke-
nen in hun problematiek serieus te nemen: de vrouw 
die zich geen raad weet met de zwangerschap, de arts 
die weet dat er goede alternatieven voor abortus zijn en 
– niet in de laatste plaats – het kindje dat de kans krijgt 
om ter wereld te komen en te leven.

Dr. Lambert Hendriks, docent moraaltheologie aan het 
grootseminarie Rolduc en voorzitter van de Katholieke 
Stichting Medische Ethiek. 

Overgenomen met toestemming van Katholiek 
Nieuwsblad.

POPE FRANCIS AND THE MEDICAL 
DOCTOR: CHURCH FOR THE POOR

What Pope Francis teaches us Catholic Doctors The 
Argentinian Jesuit Jorge Mario Bergoglio was just 
elected Pope a few weeks ago, just before Easter, ta-
king the regnal name Francis. Nevertheless, through 
his nature and character, he has established his own 
style of Papacy, much to the admiration of a lot of us. 
As Catholic doctors, there is a lot we can learn from 
Pope Francis, and we should actually look up to him 
as a role model in serving the people. Inspired by St. 
Francis of Assisi, he is a figure who is humble and very 
concerned about the poor and disadvantaged. When 
we identify ourselves as Catholic doctors, we are not 
mere doctors who happen to believe in the Catholic 
faith, but we are medical professionals who incorpo-
rate Catholic teachings into our daily activities. Do we 
base our actions on the honest intention to improve the 
general well-being of people or is making money our 
sole reason of carrying out our duties? Have we shown 
humility as doctors and provide the most sincere care to 
our patients, or do we just consider them as objects? In 
treating our patients, do we consider all of them equal? 
Or do we turn a blind eye on our patients who are strug-
gling financially?

It is important to acknowledge the reality that a lot of 
the world’s 7 billion people are living under the poverty 
line. In line with this, we have to also appreciate that 
a lot of these impoverished people have trouble acces-
sing the appropriate healthcare they deserve, particu-
larly in the developing countries in Asia, Africa, South 
America, and Eastern Europe. In my opinion, the first 
point we have fully grasp is that we could become who 
we are now as medical professionals not only because 
of our talents and efforts, but also because of God’s 
will. Through His grace and with His blessings, we de-
velop our talents and skills to become experts in our 
respective medical fields, such as cardiology, surgery, 

gynaecology, and so on. Using this expertise to serve 
the patients with sincerity and humility, especially those 
who are financially disadvantaged, is our noble way to 
thank God for the privileges He has given us. We have 
to remember Jesus’ message to us when He talked about 
the kingdom of heaven and the last judgment (Matthew 
25:31-46). There He emphasised that whatever we do 
to the least of his brethren, we do it to Him. It is through 
these lowly and poor people that we could see the face 
of Jesus. Furthermore, as we recall, from the parable of 
the good Samaritan, the two greatest commandments 
Jesus gave us are to love God unconditionally and to 
love others as ourselves (Luke 10:25-37, Deuteronomy 
6:5, Leviticus 19:18). Combining this with our oath, is 
it important to always realise that it should be our natu-
re to serve people without discrimination. Pope Francis 
has called us all, including us medical professionals, to 
care for and serve the poor. It is one of the, if not the, 
central theme of his Papacy. He has said that he wants 
the Church to be the Church for the poor.

There are a number of inspirational people we can 
view as examples to serve the lowly. Saint Damien of 
Molokai SS.CC., despite not being a medical profes-
sional himself, devoted his life to care for the physi-
cal, spiritual, and emotional needs of those in the leper 
colony in Hawaii. We then also have Blessed Mother 
Teresa of Calcutta, who showed great devotion to care 
for the disadvantaged people from the slums of India. 
More recently, we have Fr. John Lee Tae-Soek SDB, 
a Korean medical doctor who dedicated his life to the 
services of the poor people with leprosy in war-ravaged 
Southern Sudan. Pope Francis also reminded us to put 
more emphasis on human life and dignity on top of 
other material matters. The pro-life movements should 
focus their actions not only to prevent abortion, but 
also to save people’s lives and prevent euthanasia. On 
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the other hand, in the recent times, we have witnessed 
the advances of medical technology which are able to 
provide the best treatment for various diseases and ill-
nesses. Unfortunately, a lot of these technologies are 
only accessible to very few people who have signifi-
cant financial advantage to afford them. If we flash back 
to a quarter of century ago, when these technologies 
were not invented, doctors were still able to utilise pu-
rely their talents and skills to accurately diagnose and 
provide the appropriate and acceptable treatment for 
the same diseases and illnesses. A lot of doctors in the 
recent times rely heavily on these very expensive tech-
nologies, although they might not provide significant 
advantage over the conventional techniques employed 
decades ago. Even worse, these doctors are often pres-
sured by the medical institution (e.g. the hospital) to 
utilise these cutting-edge technologies, albeit unneces-
sary, to pay off the debt for purchasing the equipment. 
The point to highlight here is to warn us Catholic doc-
tors not to fall into the traps of commercialisation of our 
services. Again, it is imperative to constantly remind 
ourselves that we should put more focus of our duties 
on the patients and not the institutions we work for.

I recall my own personal experience a couple of years 
ago when a young boy from a Muslim family diagnosed 
with tetanus and required immediate hospital treatment 

was unable to do so because of his parents’ financial 
difficulties. When I learned about his background story, 
I decided to donate some money for his treatment. The 
boy was eventually cured, and a week later his mum 
came to thank me. One sentence which touched my 
heart was, “You must be a Christian, as you have been 
very kind.” May this thought empower us Catholic doc-
tors to serve with our sincere heart, providing the heal-
thcare to all patients regardless of their background, es-
pecially their financial situations. Remember, with His 
love, God has given us talents and privileges. Thus, it is 
only appropriate to share the love to others, especially 
to those who earnestly need our help; those who are 
poor and disadvantaged. Caring for the least of His bre-
thren is our way to glorify His name. Let us pray so that 
God bless us in all our duties to serve Him and others.

Ignatius H. Widjaja, President of AFCMA (Asian 
Federation of Catholic Medical Associations)

LE SYNODE SUR LA FAMILLE EST UN DEFI 
PASTORAL

Publié le 05 août 2014  

Élu à la présidence des Associations Familiales 
Catholiques le 5 juillet 2014, Jean-Marie Andrès se ré-
jouit de vivre le futur synode sur la famille voulu par le 
Pape François. Par Chantal Joly.

Certains catholiques en attendent de grands change-
ments ? Quelle est votre analyse ?

Voilà soixante ans que l’on entend qu’il faut que 
l’Église change son enseignement. Mais réécrit-on les 
Évangiles, la Bible ? Non, on les approfondit. Aussi 
ne doit-on pas réécrire le livre de la Genèse. Au fond, 
nous sommes, sur ces sujets familiaux, trop soumis à 
nos impressions qui restent partielles, momentanées, 
ou à nos héritages culturels qui, bien souvent, peinent 
à cerner le don de Dieu et Son plan originel. Mais il 
y a tout lieu de nous montrer pleins d’espérance. 
L’Église vient de canoniser Jean-Paul II dont l’œuvre 

maîtresse a précisément été une catéchèse sur la sexua-
lité et l’amour conjugal. Jean-Paul II a recherché, avec 
soin et exigence, dans la Bible tout ce qui matérialise en 
quoi la relation homme/femme et sa corporéité situent 
l’Homme au sommet de la Création et comme image du 
Dieu Trinitaire.

Cette doctrine est extrêmement précise, elle répond aux 
aspirations et aux questions des hommes et femmes de 
ce temps. Mais elle reste encore très peu connue et très 
peu enseignée, y compris par la majorité des chrétiens, 
y compris parmi nos adhérents malgré les efforts faits 
en ce sens. Nous avons des convictions ; il nous reste 
cependant à leur donner de l’épaisseur et à les habiter 
de l’intérieur. Nos vies doivent en être suffisamment 
transformées pour qu’elles soient un témoignage ex-
plicite des sources de notre joie et de notre bonheur, 
dans la conscience de nos faiblesses. Mais attention : 
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prendre cette voie demande un effort. Face au péché, 
nous sommes tous à égalité. Il mène, comme aujour-
d’hui, vers la voie de la facilité, celle ambiguë, de la 
Nature. Ainsi, pour les uns, la nature réduit la personne 
à de simples pulsions et, pour d’autres, elle cantonne 
l’amour sponsal, celui du don de soi, à la seule trans-
mission de la vie ! Deux approches qui manifestent des 
erreurs de réalisme.

Qu’attendez-vous alors de ce synode ?

Pour moi, il devrait être avant tout pastoral plutôt que 
doctrinal. L’Église -le peuple de Dieu – doit apprendre 
à accompagner toute personne sur son chemin propre. 
Le travail des éducateurs, des confesseurs, des laïcs 
sera justement d’être relais pastoral. Le synode va per-
mettre d’approfondir la doctrine, de la densifier ; il sera 
surtout, ainsi que le montre le document de travail, une 
chance de proposer des clefs extrêmement pratiques, 
aux chrétiens comme aux non-chrétiens, pour vivre 
concrètement cet enseignement, pour expérimenter ses 
fruits. Dans ce domaine, il s’agit d’aller encore plus 
loin que ce que fait l’Église aujourd’hui. Contrairement 
aux idées reçues, son enseignement n’a jamais consisté 
à formuler des interdits mais toujours donner du sens. 
Désormais, elle cherchera, en plus, à exprimer la plus-
value incarnée de son enseignement pour la personne et 
pour la société, et à suggérer les voies concrètes de son 
appropriation par chacun. Pour nous, il est évident que 
ce n’est qu’un début. Ce sera le défi de notre génération.

Et quelle a été, quelle sera la contribution des AFC?

Nombre d’AFC locales ont répondu au questionnaire, 
d’une manière ou d’une autre. Les réponses sont très 
diverses. Le conseil d’administration de la confédéra-
tion nationale a aussi travaillé. Formuler nos réponses 
est déjà une mise en route. Pour la suite, le cœur de no-
tre mission sera d’aider les familles adhérentes, dans le 
contexte de ce synode dont nous parions qu’il va nous 
apporter beaucoup. Notre « métier » ne va pas consis-
ter à assurer un accompagnement de nos seules famil-
les adhérentes, mais à mettre à la disposition de tous, 
l’enseignement de l’Église afin que chaque famille en 
soit irriguée. Car le synode n’est pas destiné aux seuls 
catholiques. La famille est un bien universel et nous 
voulons… le bonheur pour tous.

Quelques mots sur les projets gouvernementaux ?

La situation est pleine d’hypothèques. Je regrette 
vraiment que nos gouvernants continuent à s’inscrire 
dans la vieille querelle laïciste alors que la modernité 
politique réside dans la capacité à faire grandir le « 

vivre-ensemble ». C’est de paix dont la société fran-
çaise a besoin. Cette paix ne se construit pas par des 
textes législatifs ou des actions transgressif(ve)s. Ceux-
ci parient à tort sur le fait que le « tout est possible » 
s’impose ou doit s’imposer progressivement. Pour no-
tre part, nous parions plutôt sur le fait qu’un regard ré-
aliste et exigeant sur les défis de notre temps et un res-
pect méticuleux de la liberté de chacun même différent, 
et en particulier celle des parents, sont seuls en mesure 
de faire émerger les consensus nécessaires. Mais cela 
exige de la patience et le monde politique n’en semble 
pas capable.

Engagé en Église pour la Cité

À 54 ans, cet ingénieur, marié, père de 7 enfants, a déjà 
derrière lui 25 années d’engagement pour la famille. 
C’est en 1989, à la suite d’une Rencontre des Familles 
à Rome avec Jean-Paul II, qu’il s’est senti appelé à agir 
sur les structures de la société, sans intégrer un parti 
politique. Les AFC ont été son moyen de matérialiser 
la doctrine sociale de l’Église. Président de la fédéra-
tion des Hauts-de-Seine, il a été vice-président de la 
CNAFC pendant douze ans. Il y était responsable des 
secteurs politique familiale et des questions de société.

Source: Nouvelle Cité, Chantal Joly
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GEBED VAN EEN GENEESHEER
Johannes Paulus II, 29 juni 2000

 Heer Jezus,

Goddelijke Geneesheer, Gij die tijdens uw leven op 
aarde uw bijzondere aandacht getoond hebt voor de lij-
dende mens en die de dienst van de genezing hebt toe-
vertrouwd aan uw apostelen, help ons om altijd klaar te 
staan bij het verlichten van het lijden van de medemens. 
Maak elk van ons bewust van de grootse zending die 
ons is toevertrouwd; help ons de inspanning op te bren-
gen om instrument te zijn van uw barmhartige liefde, 
elk in zijn dagelijkse praktijk. Verlicht ons verstand, 
richt onze handen en geef ons een luisterend en mee-
voelend hart. Help ons bij elke zieke de trekken van uw 
goddelijk Aanschijn te herkennen.

Gij die de Weg zijt, help ons U elke dag na te volgen 
niet alleen in de zorg voor het zieke lichaam maar voor 
de ganse persoonlijkheid, door de zieken te helpen hun 
leven op aarde vertrouwvol verder te zetten tot op het 
ogenblik van de ontmoeting met U.

Gij die de Waarheid zijt, schenk ons wijsheid en kennis 
om door te dringen in het mysterie van de mens met 
zijn transcendente bestemming, telkens wij met hem op 
pad gaan om de oorzaken bloot te leggen van zijn ziekte 
en er de passende oplossingen voor te vinden.

Gij die het Leven zijt, geef dat wij de boodschap en 
het getuigenis kunnen brengen van ‘het Evangelie van 
het Leven’ in ons beroep, door het menselijk leven 
altijd te verdedigen vanaf de bevruchting tot aan zijn 
natuurlijk einde, door de waardigheid van alle mensen 
te eerbiedigen met inbegrip van de zwaksten en meest 
behoeftigen.

Heer, maak ons tot barmhartige Samaritanen, klaar 
om hen die we ontmoeten tijdens onze beroepsbezig-
heden, te ontvangen, er zorg voor te dragen en hen te 
troosten. Help ons een ruime bijdrage te leveren voor 
de voortdurende vernieuwing van de structuren van de 
gezondheidszorg, net zoals de heilige geneesheren die 
ons hierin zijn voorgegaan.

Zegen onze inzet en ons beroep, verlicht de navorsing 
die we doen en het onderricht dat we geven. En wil ons 
dan, na U altijd bemind en gediend te hebben in onze 
lijdende medemens, op het eind van onze levensweg uw 
glorievol Aanschijn laten aanschouwen en de vreugde 
laten smaken van de ontmoeting met U, in uw konink-
rijk van geluk en grenzenloze vrede.

Amen.

PRIERE DU MEDECIN 
Jean-Paul II

Seigneur Jésus,

Médecin divin, toi qui, au cours de ta vie terrestre, as té-
moigné un amour de prédilection envers ceux qui souf-
frent et qui as confié à tes apôtres le ministère de guéri-
son, dispose-nous à être toujours empressés à soulager 
les souffrances de nos frères. Fais que chacun d’entre 
nous soit conscient de la grande mission qui lui a été 
confiée et qu’il s’efforce d’être toujours un instrument 
de ton amour miséricordieux dans son service quoti-
dien. Eclaire nos esprits, guide nos mains, rends nos 
coeurs attentifs et compatissants. Fais nous voir dans 
chaque malade les traits de ton Visage divin.

Toi qui est la Voie, donne-nous de savoir t’imiter chaque 
jour, non seulement comme médecins des corps, mais 
comme médecins de toute la personne, en aidant nos 

malades à poursuivre en toute confiance leur parcours 
terrestre jusqu’au moment de leur rencontre avec Toi.

Toi qui est la Vérité, donne-nous la sagesse et la sci-
ence, pour pénétrer dans le mystère de l’homme et de 
sa destinée transcendante, lorsque nous le rencontrons 
pour découvrir les causes de son mal et pour en trouver 
les bons remèdes.

Toi qui est la Vie, donne-nous de porter l’annonce et le 
témoignage de “l’Évangile de la vie” dans notre profes-
sion, en nous attachant à la défendre toujours, de la con-
ception jusqu’à son achèvement naturel, et à respecter 
la dignité de tous les êtres humains, particulièrement 
des plus faibles et des plus nécessiteux.
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Seigneur, fais de nous des bons Samaritains, prêts à ac-
cueillir, soigner et consoler ceux que nous rencontrons 
au cours de nos activités. Aide-nous à apporter notre 
généreuse contribution au renouvellement constant des 
structures de la santé, à l’exemple des saints médecins 
qui nous ont précédés.

Bénis notre travail et notre profession, éclaire nos re-
cherches et notre enseignement. Accorde-nous, enfin, 

qu’après T’avoir toujours aimé et servi dans nos frères 
souffrants, nous puissions, au terme de notre pèlerinage 
terrestre, contempler ton visage glorieux et éprouver la 
joie de la rencontre avec Toi, dans ton Règne de bon-
heur et de paix infinie. 

Amen.

INFORMATIONES

Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw
Société Médicale belge de Saint Luc asbl

Réunion Statutaire Générale 2014 - Algemene Statutaire Vergadering 2014

‘Geloven in de Geneeskunde’ / ‘Croire en Médecine’
Samedi 18 Octobre 2014 - zaterdag 18 oktober 2014

Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen, Groenenborgerlaan 149 – 2020 Antwerpen
Vergadering gaat door in gebouwA- Lokaal A1. Dicht bij de refter. 

08h/u30 Accueil café/ontvangst met koffie

09h/u00 Conférence: E.Br. René Stockman, algemene overste “De doos van Pandora”

09h/u45 pause café/koffiepauze

10h/u15 Conférence: E.Br. René Stockman, algemene overste “De doos van Pandora”

11h/u00 Eucharistie: / Pierre Devos s.j. in de Damiaankerk.

12h/u00 Déjeuner/lunch

14h/u00 Assemblée Générale / Algemene statutaire vergadering

15h/u00 Dr. Bernard Ars, “Anthropologie de la médecine dans notre société post-moderne.  
  La fragilité un maillon clé”.

15h/u45 Pause/pauze

16h/u00      Clôture par le président / Einde van de zitting door de voorzitter.

Inschrijvingskosten / Frais d’inscription : 25 € pp. 
Y compris déjeuner et deux pauses café. Sur place : 12.65 €, y compris deux pauses café, lunch exclu.

Lunch en twee koffiepauzes inbegrepen. 
Inschrijving ter plaatse: 12.65 €, inclusief twee koffiepauzes, exclusief lunch. 

A verser au compte bancaire / te storten op bankrekening : 
IBAN : BE22 4376 1125 6147   BIC : KREDBEBB 

Soc. Méd. Belge de Saint Luc, p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster.
Belg. Artsenvereniging Sint-Lucas, p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster.

www.cathmed.be 
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Prof. dr. Ephrem Eggermont (°2 maart 1930) is op 6 augustus 2014 thuis overleden.  
Naast zijn talrijke functies was hij bovenal een gedreven en toegewijd kinderarts.

De raad van bestuur van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas betuigt haar 
christelijke deelneming bij het overlijden van haar trouw lid en gewezen lid van de 

Redactieraad.

‘Prof. E. Eggermont was een uitzonderlijke arts die het adagium dat geneeskunde zo-
wel kunst als wetenschap is, hoog in het vaandel droeg. Zijn wetenschappelijke vor-
ming en bekwaamheid legden de basis voor zijn medische expertise. Als geen ander 
verstond hij de kunst om deze kennis met wijsheid toe te passen met oog voor de 

specifieke noden en verwachtingen van elk ziek kind.’

Zoals een kinderarts die bij hem zijn opleiding genoot, het verwoordde:

«Door zijn voortdurende drang naar ‘verwondering’ stelde hij met zijn scherpe klini-
sche blik geregeld gemaakte diagnoses in vraag. Zo stimuleerde hij jongere artsen om 
over de werkingsmechanismen van ziekteprocessen na te denken. Legendarisch zijn de 

punctuele klinische miniatuurtekeningen in de papieren dossiers.»

‘Prof. Eggermont was een diepgelovig man met een immens vertrouwen in de gedra-
genheid van het leven door God. Dit geloof was voor hem een spiritueel kompas dat 
het leven richting en zin gaf. Hierbij wendde hij zich regelmatig tot Maria, Moeder 
Gods, nu eens als steun en toeverlaat in moeilijkere tijden, dan weer om ze te danken 
bij goede afloop. Ook in de laatste weken van zijn leven was er het dagelijkse gebed 
tot Maria, samen met zijn vrouw, die gedurende meer dan 50 jaren voor hem een bron 

van inspiratie en levenskracht was.’

‘Op het einde moest hij zijn eigen leven afgeven, of beter gezegd teruggeven aan Wie 
ons overstijgt. Dat was zijn diepe overtuiging. Eerst in kleine stapjes, maar de laatste 
weken verlieten de levenskrachten hem snel en werd zijn lichaam sterk op de proef 
gesteld. «Lijden heeft geen zin», zei hij toen, maar het lijden had wel een plaats in zijn 

leven. We dragen deze gedachte in ons hart en zullen ze regelmatig overpeinzen.’

‘Zo kwamen dan de laatste levensdagen. Elke ademstoot vergde krachten tot hij ten 
slotte in alle rust een laatste ademstoot  gaf en het daarbij hield. Die laatste levensadem 

hebben wij allen opgevangen en hij zal ons blijven begeesteren en inspireren.’

(Verwerking van  de tekst door zijn zoon Jan (fysioloog en professor) uitgesproken 
tijdens de uitvaart)

IN MEMORIAM
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L’ISLAM PEUT-IL RENDRE L’HOMME 
HEUREUX? 

Nommée experte par le pape Benoît XVI au Synode 
spécial des Évêques pour le Moyen-Orient d’octobre 
2010, Annie Laurent est spécialisée dans les domaines 
touchant aux questions politiques de cette région, ainsi 
qu’à la question de l’islam et des chrétiens d’Orient. 
Cet essai présente l’enseignement de l’islam sur 
l’Homme et sa vocation, et définit très précisément les 
références, les croyances et les aspirations du musul-
man d’aujourd’hui. Un outil précieux pour la fécondité 
du dialogue islamo-chrétien.

Annie Laurent

Artège, Perpignan (oc-
tobre 2012)6,90 € Prix 
conseillé

http://www.laprocure.
com/islam-peut-rendre-
homme-heureux-annie-
laurent/9782360401215.
html
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