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Frustrat i es  en miser i es  van/in een post chr is t e l i jke cul tuur

Beschouwingen bij de mediastorm rond euthanasie in maart 2008

Herman De Dijn*

1. Inleiding

Begin maart was er de commotie rond de uitzending van Telefacts over de euthanasie
van Marcel Engelborghs, schepen voor Open VLD in Tongeren. Volgens Engel-
borghs zelf was het daarbij de bedoeling “euthanasie bespreekbaarder te maken”;
volgens de VUB-professor Wim Distelmans ging het erom “het taboe te doorbreken”.
De laatste anderhalve week van maart ontstond de heisa, in alle media, rond de eutha-
nasie van Hugo Claus. De pro-euthanasie lobby speelde handig in op die heisa om
uitbreiding van euthanasie naar dementen en minderjarigen terug op de politieke
agenda te krijgen. Verschillende individuen uit min of meer katholieke hoek vertel-
den me - ik was een deel van de tijd in het buitenland - dat de verslaggeving en de
organisatie van de opiniebijdragen in de openbare zender (VRT) en de zogenaamde
kwaliteitskranten (als De Standaard) van een ongehoorde eenzijdigheid waren. Die
opvatting lijkt me niet helemaal ongeloofwaardig.1 De media bestempelden hun rol
in deze en gelijkaardige zaken in termen van “taboes bespreekbaar maken” en “de
mensen beter voorlichten”. Zoals de laatste tijd meer en meer duidelijk wordt, zijn
ze echter vooral uit op het produceren van ophef en het uitvergroten of zelfs creë-
ren van tegenstellingen – die ze tegelijk soms meewarig als voorbijgestreefd bestem-
pelen. Vooral wat past in die politiek van ‘the medium (itself) is the message’ wordt
gretig opgenomen, de rest is onbelangrijk. Het publiek wordt uitgenodigd de eigen
mening te ventileren, een standpunt in de tegenstellingen in te nemen, te stemmen
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pro of contra. Daarbij wordt nu gretig gebruik gemaakt van allerlei elektronische
reactiemogelijkheden. Het resultaat is een totale kakofonie, van een ondraaglijke licht-
heid in vergelijking met het soort problemen waarom het gaat.

Wat in deze zaak vooral opvalt, is de snelheid en radicaliteit van de ommezwaai
die we cultureel-maatschappelijk hebben meegemaakt. Wat vroeger ondenkbaar was,
euthanasie en hulp bij zelfmoord, lijkt nu niet alleen aanvaardbaar, maar zelfs ‘humaan
bij uitstek’. Omgekeerd lijkt wat vroeger vanzelfsprekend was, de aanvaarding van het
leven met zijn goede én slechte kanten, de overgave aan het ouder worden en de daar-
mee onvermijdelijk samenhangende aftakeling en dood, onbegrijpelijk. Het gaat niet
alleen om een weigering van het lijden, maar haast om een weigering van het verou-
deringsproces zelf en van wat daarmee samenhangt. Vandaar dat de traditionele gods-
diensten die intrinsiek met aanvaarding en overgave verbonden zijn, bij velen als
compleet achterlijk en verwerpelijk overkomen. De vijandigheid tegenover religieuze
verantwoordelijken die het religieuze standpunt verdedigen of zelfs maar proberen te
verwoorden, is opmerkelijk.

Vooraleer daar verder op in te aan, wil ik kort een paar andere opmerkelijke facet-
ten van de hele episode bespreken.

2. De euthanasiewet en haar uitbreiding

Euthanasie blijft zes jaar na de nieuwe wet een eerder marginaal fenomeen: het betreft
slechts één percent van alle overlijdens in een medische context. De wet wordt slecht
begrepen en soms tendentieus uitgelegd, als ging het om een recht op euthanasie. De
wet wordt ook niet goed opgevolgd. Dat blijkt alleen al uit de verschillen in aangifte
in Vlaanderen en Wallonië; dat blijkt o.m. ook hieruit dat medische assistentie bij
zelfmoord als euthanasie wordt voorgesteld en doorgaat.2 Zoals eertijds bij de abor-
tuswet, kon en kan men voorspellen dat de ‘creativiteit’ in het breed interpreteren van
de voorwaarden hoge toppen scheert en zal scheren. De situatie in Nederland – waar
men doorgaans zoveel nauwkeuriger met wettelijke richtlijnen omspringt – is in deze
al verre van geruststellend.3

Per euthanasiegeval sterven jaarlijks honderd mensen zonder euthanasie in een
medische context. Toch lijkt hun problematiek de wetgever en de euthanasielobby niet
echt te interesseren. Het gebrek aan geld en aan een brede knowhow betreffende
palliatieve zorg is schrijnend. Toch is het niet dit soort problemen die in de belang-
stelling staan, maar wel het omgekeerde: de uitbreiding van een onzorgvuldige wet
naar nieuwe categorieën zoals dementen en minderjarigen met onvermijdelijk nog
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meer moeilijkheden in de toekomst. Bij de laatste, heel beperkte, categorie lijkt wet-
geving helemaal niet nodig: hier zeker geldt ‘hard cases make bad laws’. Bij de eerste
categorie zijn er eveneens – zoals bekend – enorme bezwaren.4 Ten tijde van de
debatten leidend tot de huidige wet werd het gevaar van een hellend vlak wegge-
hoond door de voorstanders van de wet. We zijn nauwelijks vijf à zes jaar verder, zon-
der grondige evaluatie, en toch moet uitbreiding er mordicus komen.

Onzorgvuldigheid is troef in de discussie. Niet alleen bestaat de tendens om eutha-
nasie te beschouwen als een individueel recht,5 dat zelfs van ziekenhuizen zou kunnen
worden afgedwongen. Euthanasie wordt zelfs opgevat als een medische act of onder-
deel van medische therapie; men spreekt in verband met euthanasie zelfs alsof het iets
is dat in de lijn ligt van de continuïteit van de zorg, met als gevolg dat zelfs de arts met
gewetensbezwaren zou kunnen worden verplicht te helpen zoeken naar een andere arts
die wel bereid is euthanasie toe te passen. Specialisten terzake zoals Wim Distelmans
schrikken er niet voor terug om artsen bereid tot euthanasie als ‘humane artsen’ te
omschrijven, alsof de anderen inhumaan zouden zijn. Ethische bezwaren tegen eutha-
nasie komen volgens hem voort uit een ‘harteloze ethiek’. Stel je eens voor wat de reac-
tie zou zijn als men bij euthanasie-artsen zou spreken over artsen die de menselijke waar-
digheid met voeten treden, en hun ethiek zou betitelen als een ‘onmenselijke’ ethiek.
Volgens professor Etienne Vermeersch staat België met deze wet in de voorlinie van de
beschaving als een lichtend voorbeeld. Wat de gevolgen zullen zijn, zeker in het geval
van een uitbreiding naar dementen en een opening naar hulp bij zelfmoord, in een maat-
schappij waar zoveel mensen depressief zijn en waarin om de zeven uur iemand zelf-
moord pleegt, lijkt van geen tel voor deze verheerlijker van de zelfbeschikkingsidee.

Hoezeer men ideologisch verblind kan zijn, bleek toen premier Verhofstadt de
euthanasie van Claus als exemplarisch, een echte heldendaad, omschreef. En dat voor
een premier in functie! Wat moeten al die mensen gedacht hebben die het aanvaar-
den van het leven zoals het komt de juiste houding vinden – wat perfect compatibel
is met uiterste zorgzaamheid en bestrijden van pijn. Wat moeten al die zorgverleners
gedacht hebben die mensen in ‘mensonwaardige’ toestanden begeleiden: dat ze nut-
teloos bezig zijn te zorgen voor zwakkelingen die de dood niet in de ogen durven te
kijken?6 Zijn Engelborghs en Claus nu werkelijk de kampioenen van de zelfbeschik-
kende mens? Zijn dat nu inderdaad onze morele helden?

3. Analyse van de situatie

Waarom verwekken al deze feiten en fenomenen rond euthanasie en de euthanasie-
wet zo weinig ophef en publieke verontwaardiging? Waarom zijn het integendeel de
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weinigen die daarbij vragen stellen, die radicaal in het defensief zijn; waarom worden
zij als bijna achterlijk aangezien? De situatie begint al te lijken op de bestaande laks-
heid in verband met de abortuswetgeving en –praktijk. Ook hier zijn het paradoxaal
genoeg degenen die de laksheid publiek aanklagen die overkomen en afgeschilderd
worden als onbegrijpelijke ‘hardliners’ die terug naar de oertijd willen.

In de publieke opinie is er weinig begrip voor ‘het conservatieve standpunt’, noch
inzake abortus, noch inzake euthanasie. Dit heeft wellicht hiermee te maken dat de
gewone man (en dat zijn wij in zekere zin allemaal) er scherp van doordrongen is hoe
snel en onverhoeds men in dramatische situaties kan terechtkomen in zaken die te maken
hebben met het begin en het einde van het leven. De geboorte van nieuw leven en de
problematiek van het einde van het leven zijn uiterst belangrijke zaken; zij kunnen ons
leven op de meest ongevraagde en onverwachte manier grondig overhoop gooien. Een
kleine onachtzaamheid of een dom toeval heeft hier mogelijk een extreem impact. Wan-
neer de moderne technisch geneeskundige mogelijkheden tegelijk meebrengen dat wij
in deze zaken wat minder van de grilligheden van het lot afhankelijk zijn, ook al vraagt
dat ingaan tegen diepgewortelde ethische overtuigingen, lijkt het haast ondoenbaar niet
in ons voordeel in te grijpen. Wat de ethiek van ons lijkt te vragen, lijkt in die omstan-
digheden niet gewoon om het goede te doen, maar om heldhaftig te zijn. En dát lijkt
teveel gevraagd. Dit alles impliceert niet dat ‘de gewone man’ akkoord is met de eutha-
nasie- of abortuslobby. Maar de vrijheid die zij bepleiten, lijkt de enige realistische weg.

Wat opviel in de stellingnames van de voorstanders van euthanasie was de grote
heftigheid van de afwijzing van de haast geprovoceerde reacties vanuit religieuze hoek
(van Broeder Dr. Stockman en Kardinaal Danneels).7 De zaak werd zelfs gebruikt als
een gelegenheid om religie in het algemeen nog eens op de meest negatieve wijze voor
te stellen. Frappant was in dit verband de uitzending op TV van een fragment uit een
interview met Etienne Vermeersch en Hugo Claus waarin ‘onze grootste dichter’
maar één woord over had voor religie: “de bazooka erop”. Een bepaalde groep in
onze samenleving heeft de indruk (of wil de indruk wekken) dat haast het enige wat
ons nog belemmert vrank en vrij te leven de kerk of de religie is.8 Dat het inzake
euthanasie louter om een tegenstelling zou gaan tussen vrijzinnigen en gelovigen is
echter nonsens. De tegenstelling leeft ook binnen beide groepen. ‘Vrijzinnige’ gelo-
vigen zijn het oneens met hun hiërarchie. Vele dokters, waaronder prominent de vrij-
zinnige Dr. Wynen, waren of blijven tegenstanders van de wetsverandering, laat staan
van de uitbreiding van de euthanasiewet. In artsenkringen heeft dat in elk geval niet
primair of alleen met geloof of ongeloof te maken.

Het is een feit dat de orthodoxie van de bij ons meest dominante godsdienst, het
katholicisme, zonder meer tegen euthanasie gekant is - ook al is de kerkleiding er niet in

Ethische Perspectieven 18 (2008)2, p. 155

1342-08_EthPersp_02_Euthanasie-debat  08-07-2008  11:32  Pagina 155



geslaagd de euthanasiepraktijk uit de katholieke ziekenhuizen te houden. Wie had van de
kerkelijke hiërarchie een andere reactie kunnen verwachten? Wanneer zij, gezien de
omstandigheden, haast niet anders kan dan reageren en het Roomse standpunt in herin-
nering brengen, wordt ze op een grove manier op de korrel genomen. Zoals een com-
mentator uit Nederland opmerkte,9 lijkt men in het zo pluralistische Vlaanderen een waar-
achtig pluralisme alleen met tandengeknars te kunnen aanvaarden. Pluralisme op
maatschappelijk en politiek gebied betekent hier blijkbaar dat een zo belangrijke maat-
schappelijke kracht als de grootste georganiseerde godsdienst zijn stem publiekelijk niet
zou mogen laten horen in een ethisch maatschappelijke kwestie van een dergelijk belang.10

Opnieuw: hoe kan men de heftigheid verstaan van de afwijzing van het kerkelijke
religieuze standpunt? Vanwaar de enorme frustratie? Wellicht heeft het met het vol-
gende te maken. We dachten eindelijk te leven in een radicaal vrije, ontvoogde maat-
schappij, waar elkeen zijn eigen gang kan gaan zolang hij anderen dat ook toestaat.
En dan “komen ze weer van onder de plaveien gekropen en spuien hun laffe gal”.11

Waarom kunnen ‘ze’ ons niet gerust laten? Waarom moeten ‘ze’ ons weer confron-
teren met denkbeelden en eisen die ons terug lijken op te zadelen met het oude
zonde- en schuldbesef? ‘Die mensen’ zien seks nog altijd als meer dan een genotvolle,
recreatieve bezigheid; trouw aan bepaalde engagementen als verbonden met een
onschendbare belofte; ze vragen eerbied voor wat alleen maar als afgeschreven en nut-
teloos kan worden beschouwd. Hoe is het mogelijk.

In zijn recente boek A Secular Age12 heeft Charles Taylor nauwkeurig uit de doe-
ken gedaan hoe we vanuit een door en door christelijke cultuur, precies via het bena-
drukken van de gelijkheid onder de mensen en van het belang van het gewone leven
van elke christen, paradoxaal genoeg geëvolueerd zijn naar een postchristelijke cul-
tuur. Van ironie van de geschiedenis gesproken. In die postchristelijke cultuur zijn
waarden als gelijkheid en de gelijkwaardigheid van elke vorm van gewoon menselijk
leven totaal losgeraakt van de religieuze context. Elkeen moet het eigen leven zelf
gestalte geven, los van welke rem dan ook (behalve het gelijke recht van de ander om
evenzo te leven). Er is geen plaats meer voor schuld en schaamte, wij zijn allemaal
als onschuldige kinderen die hun favoriete spel kiezen en spelen. Hier is evenmin
plaats voor heroïek of heiligheid, tenzij misschien de heroïek à la Mortier van zich te
verzetten tegen al wie of al wat ‘onze vrijheid’ aanvalt. In een dergelijke context blij-
ven er twee grote vijanden van dit soort ‘exclusief humanisme’ over.13 Allereerst
natuurlijk de (die) religie(s) die het menselijke leven niet louter zien als een autonoom
ontwerp, maar primair als een betekenisvolle gave én een opdracht waar tegenover
we tekort kunnen schieten; die lijden en dood niet zien als totaal betekenisloze zaken
die, als we nog wat geduld hebben, verregaand uitgebannen zullen worden; die 
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vormen van menselijk leven die vanuit het perspectief van ‘de autonomie’ alleen maar
zinloos en uitzichtloos lijken, toch nog een betekenis geven. De prijs die men voor
een dergelijke levensvisie betaalt, is dat men in een wereld leeft waarin zonde, schuld,
tragiek en dergelijke terug opduiken. De onschuld en de radicale vrijheid kunnen niet
worden gehandhaafd. Er is een tweede vijand (volgens Taylor), die in onze Vlaamse
maatschappelijke context afwezig lijkt, of zich toch nauwelijks toont in het huidige
mediacircus: het is de niet-religieuze ‘Tegen-Verlichting’ (à la Nietzsche) die de post-
moderne maatschappij afwijst als een maatschappij van ‘laatste mensen’ die binnen-
kort onder de voet zullen worden gelopen door groepen en volkeren die wel nog in
iets anders geloven dan hun eigen, onnozele zelf, of die zullen overstegen worden in
een transhumanistische revolutie.14

Het is dus niet alleen vanuit de religie dat de ‘humanistische’ afwijzing van elke tra-
giek, heroïek, aanvaarding en toewijding wordt bekritiseerd. Maar het zijn wel alleen
of hoofdzakelijk religieus geaffilieerde individuen of groepen die publiek tegenwerk
bieden. Ze doen dat in een maatschappelijke context die hun pleidooi a priori in een
negatief daglicht stelt: hun boodschap gaat niet alleen in tegen de ‘pragmatische’ men-
taliteit van de grote massa, die mentaliteit wordt ook nog eens beïnvloed door de
‘humanistische’ denkbeelden en propaganda. Niet te verwonderen dat in de media
vooral simplistische ideeën aan bod komen en de religieuze tegenargumenten alleen
vermeldenswaard worden geacht in de mate waarin ze een zekere ophef kunnen uit-
lokken. Gelijkaardige problemen doen zich voor in haast alle bio-ethische dossiers.
Telkens wordt geschermd met autonomie of de eisen van de medische vooruitgang.
Op de kern van de zaak, de diepere ethische problematiek (bv. het ethische statuut
van het embryo) en de mogelijke neveneffecten van allerlei praktijken op onze ethi-
sche opvattingen en relaties wordt nauwelijks ingegaan.15

Wat mij vooral tegen de borst stuitte in het voorbije geharrewar, was de bijna16

afwezigheid van enig besef van het tragische van onze maatschappelijke situatie, waar-
voor de euthanasiewet geen enkele oplossing biedt. Het is nu al duidelijk dat de eutha-
nasiewet slechts voor een (heel) beperkte groep mensen soelaas zal bieden in het
kader van hun levenseindeproblematiek - zie zelfs de aantallen in Nederland. Talloze
zieke en oude mensen zullen blijven geconfronteerd worden met therapeutische 
hardnekkigheid, eenzaamheid en zinloosheid, en nu ook met onzorgvuldig toegepaste
euthanasie. En dat allemaal ten dele mede als neveneffect van de medisch-technische
vooruitgang. Misschien heeft de frustratie bij de voorstanders van euthanasie onder-
gronds ook daarmee te maken: we evolueren hoe dan ook niet naar een verlicht geor-
ganiseerde maatschappij waarin burgers als rationele, vrije wezens optreden; de weg
naar het paradijs op aarde lijkt ondanks alle ‘vooruitgang’ zeer ver weg. Daarvoor
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moet er ergens een schuldige zijn, en wie kan dat anders zijn dan de obscurantisti-
sche godsdienst(en)? Is het geen enorme paradox dat juist op het ogenblik dat reli-
gie als zingevend kader voor het dragen van lijden en zingevingtekort uitstekend van
pas zou komen, diezelfde religie door onze obsessie met beheersing van het leven als
kritische tegenkracht wordt weggehoond?

4. Wat nu?

Wie, al dan niet vanuit religieuze hoek, ‘traditionele’ opvattingen en houdingen wil ver-
dedigen, zit in een lastig parket. Het gaat daar daarenboven om opvattingen en hou-
dingen die niet vanuit een paar eenvoudige principes kunnen worden geargumenteerd.
Ze hangen samen met een globale visie op het menselijke leven die niet in een paar slo-
gans is samen te vatten. De tegenstanders doen dat wel maar al te graag, door het reli-
gieuze standpunt uiterst eenzijdig te omschrijven als ‘dolorisme’ of ‘miserabilisme’ (het
lijden zonder meer goedpraten), ‘heteronomie’ en ‘dogmatisme’ (luisteren naar de paus)
en ‘onbegrijpelijke passiviteit’ (in tegenstelling tot het in handen nemen van het eigen
leven). Het is niet eenvoudig de waarde en wijsheid uit te leggen van een leven waarin
men niet alles probeert te bemeesteren, waarin men ervaart dat het echte geluk niet van
eigen makelij is, maar uiteindelijk een gave is, waarin het ervaren en erkennen van eigen
zwakheid, schuld en mislukking kan leiden tot een hoger, intenser leven, enzovoort.

Bij religieuze mensen kan de neiging bestaan in deze context dan maar de eigen
visie scherp geprofileerd voor te stellen in contrast met de ‘humanistische’: bijvoor-
beeld als steunend op het geloof in een leven na de dood van waaruit, in tegenstel-
ling tot de ‘humanistische’ visie, lijden en aftakeling niet radicaal negatief meer lijken;
of nog, als steunend op een personalistische in plaats van op een eng individualisti-
sche visie. Het is zeker eerlijk en terecht om op deze wijze te argumenteren. Alleen
zal men haast onvermijdelijk de repliek krijgen dat men de andere visie karikaturaal
voorstelt, of speelt men in de kaart van degenen die de religieuze visie als wereld-
vreemd en ‘doloristisch’ afschilderen.

In de veronderstelling dat ook vele niet-gelovigen kunnen gekant zijn tegen eutha-
nasie, loont het in elk geval de moeite mogelijke tegenargumenten vanuit die hoek te
formuleren. Daarbij is het belangrijk tegelijk voor ogen te houden waarom er bij het
grote publiek zo weinig weerstand is tegen de euthanasiegedachte. Met die gevoelig-
heid, die niet per se te maken heeft met ‘humanistische’ obsessies in verband met zelf-
beschikking, dient men sterk rekening te houden.

Ook vele mensen die niet bijzonder gelovig zijn, zijn nog altijd gevoelig voor het
besef dat het leven iets is dat dient geleefd te worden tot het op zijn natuurlijk einde
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loopt. Zij willen het niet per se zo organiseren dat het één feest is waaraan ze een
einde kunnen stellen wanneer het hun goed uitkomt. Wat hen vooral bezighoudt, is
de vrees ‘hun waardigheid te verliezen’ of ‘anderen tot last te zijn’, in de klauwen van
de therapeutische hardnekkigheid terecht te komen. Waar het dus eigenlijk zou moe-
ten over gaan, naar dat brede publiek toe, is niet euthanasie – dat probleem betreft
een kleine minderheid. Waar het primair zou moeten over gaan is: hoe nemen we
bepaalde angsten van de mensen weg, met name in het kader van een brede, pallia-
tieve zorg. Die eis moet politiek luid en krachtig klinken, want die eis betreft een
menigte individuen, die alleen maar zal toenemen. De voorstanders van de euthana-
sie moet men met die realiteit confronteren; het is vooral die realiteit die ook hen,
als ze echt bezorgd zijn voor het menswaardige levenseinde van zoveel mogelijk men-
sen, zou moeten bezighouden. Tegelijk kan niet genoeg worden gehamerd op het
gevaar dat door de propaganda voor euthanasie en de voorstelling ervan als een moe-
dige (de enige moedige?) dood, een nefaste boodschap de wereld wordt ingestuurd.
Vooral aangezien het om een wereld gaat die, opmerkelijk genoeg vooral in het ver-
lichte Westen, al overbevolkt is door mensen met depressie en zelfmoordneigingen.

Katholieke ziekenhuizen die nu van allerlei misbruiken worden beschuldigd moe-
ten uitleggen waarom euthanasie bij hen niet centraal staat (en hoe, als er toch om
gevraagd wordt, precies met die vraag wordt omgesprongen). Men moet uitleggen dat
er geen individueel recht is op euthanasie, dat het om een randprobleem gaat en dat
men zich concentreert op wat de grote meerderheid van de patiënten (honderd maal
meer patiënten) aanbelangt, enzovoort. Sommige katholieke ziekenhuizen zouden, in
overleg met hun artsen, als openlijke politiek kunnen hebben helemaal geen eutha-
nasie toe te passen; en dat als een belangrijke ethische boodschap naar onze maat-
schappij toe. Tegelijk moet natuurlijk duidelijk worden gemaakt dat en op welke
manier geen enkele patiënt er aan zijn lot zal worden overgelaten.

Noten

1. Zie ook Herman DE DIJN. “Openbare omroep: beter gewoon afschaffen?” Tertio nr. 314, 15 februari 2006.
2. Voor een indringende evaluatie van de wet, zie: Bert VANDERHAEGEN. “De onbedoelde pijnlijke bijwerkin-

gen van de Belgische wet betreffende de euthanasie” Ethische Perspectieven 18:1 (2008), pp. 101-109.
3. Herman DE DIJN. “Euthanasie: Een cultuurfilosofische analyse” Ethische Perspectieven 16:4 (2006), pp. 393-397.
4. Ibidem, pp. 402-404. Over dementie, zie ook: T. SLOSSE en J. VAN OERS. Het sneeuwt in mijn hoofd: Over demen-

tie. Tielt: Lannoo, 2005.
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Twee casussen hebben het euthanasiedebat in ons land weer in de (media-)belang-
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borghs in beeld tijdens zijn laatste levensmaanden met de ziekte van Kahler, en zijn
laatste levensuren werden uitvoerig bericht in Het Laatste Nieuws. Verwondering ont-
stond vooral over het feit dat de euthanasie plaatsvond in het UZ Leuven. Later zou
duidelijk worden dat hierbij nauwkeurig een stappenplan was gevolgd (zie verder). De
inkt over dit verhaal was nog niet droog, of het bericht kwam dat ook Hugo Claus
uit het leven was gestapt. Zijn euthanasie werd door zowat de hele pers de hemel in
geprezen als een heldendaad. Dit leidde dan weer tot de volgens mij zeer terechte
vraag: kan euthanasie wel als een heldendaad worden beschouwd? Broeder Stockman
en kardinaal Danneels reageerden tegen deze ophemeling van euthanasie en vroegen
om eerbied voor de christelijke benaderingswijze van het levenseinde, iets waar in de
zogenaamd pluralistische media tot op dat ogenblik geen enkele aandacht aan werd
besteed. Het riep bij vele christenen de ervaring op van een totaal isolement. In elk
geval leefde de indruk van een soort ‘media brainwashing’ in de richting van een radi-
caal ophemelen van het zelfbeschikkingsrecht. Ik kies hier de term ‘ophemelen’ met
opzet, omdat sommige vrienden van Hugo Claus openlijk verklaarden dat voor hem
als het ware een nieuwe ‘hemel’ zou moeten worden uitgevonden.

In de onderstaande gezamenlijke bijdrage willen enkele leden van het Centrum voor
Biomedische Ethiek en Recht alvast een meervoudige reactie geven. We willen ten eer-
ste een ethische omkadering aanreiken voor het omgaan met de euthanasievraag in chris-
telijke verzorgingsinstellingen, als reactie op de zaak Engelborghs. Daarnaast willen we
een juridische verheldering bieden van hoe de toenmalige paarse meerderheid in 2002
de euthanasie wettelijk heeft geregeld. Verder willen we een ethische duiding brengen
i.v.m. het omgaan met euthanasievragen bij personen met dementie. Ook willen we een
opfrissing brengen van een mogelijk stappenplan dat men kan volgen, wanneer men
met een euthanasievraag wordt geconfronteerd. Tenslotte bieden we in deze bijdrage nog
een korte synthese van een recent gepubliceerd onderzoek naar het schriftelijke ethische
beleid inzake euthanasie in Vlaamse ziekenhuizen.

Pleidooi voor meer ethische openheid en weerbaarheid.1
Een reactie op de weergave in de media van de euthanasie bij de Tongerse schepen
Engelborghs

Chris Gastmans, Herman Nys, Yvonne Denier, Kris Dierickx, Paul
Schotsmans

Artsen worden zowel in christelijke als niet-christelijke ziekenhuizen geconfronteerd
met patiënten die om euthanasie vragen. Een Nederlandse studie2 over de emotio-
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nele impact van euthanasie op artsen leert dat de confrontatie met een euthanasie-
vraag bij artsen vaak complexe gevoelens oproept, zoals eenzaamheid en machte-
loosheid. Zij ervaren euthanasie als een drastisch gebeuren dat ze niet zomaar in de
dagelijkse routine kunnen inpassen. Tijd nemen, de ervaring delen met anderen en
de steun van collega’s vragen, omschrijven zij als belangrijke strategieën om het eutha-
nasiegebeuren een plaats te geven. Vele artsen worstelen met de vraag waarom zij,
als artsen, euthanasie moeten uitvoeren.

Deze onderzoeksgegevens doen ons nadenken over wat in de Telefacts-reportage
over de euthanasie van een politicus in het Leuvense UZ Gasthuisberg volkomen
afwezig bleef: de vraag naar de ethische kwaliteit van de omgang met euthanasievra-
gen. Geen enkele keer suggereert de reportage dat de euthanasievraag in kwestie wel
eens ethisch problematisch zou kunnen zijn. Evenmin krijgt men enig zicht op een
mogelijke morele afweging van de kant van de betrokkene, van zijn directe omgeving,
van de artsen. Ethische vragen lijken vervangen door het opvolgen van juridische pro-
cedurele regels. “De artsen zullen mij nog enkele vragen stellen die ze moeten stellen”,
zo drukte de patiënt het treffend uit. Van een verheldering en toetsing van ethische
intuïties en opvattingen is geen sprake, laat staan van een uitdieping van het drastische
karakter van deze euthanasievraag. De patiënt heeft zijn wens, de samenleving haar
wet, dus lijkt het dat we enkel nog moeten zeggen: “Dokter, doe uw plicht.”

Deze reportage was des te meer misleidend omdat in de concrete opvolging van
dit geval sterk inhoudelijk met al deze ethische aspecten rekening was gehouden. Sys-
tematisch weerde de VTM uitzending echter elke verwijzing naar de ethische omka-
dering van de opvang van deze patiënt.

Deze pijnlijke afwezigheid van een constructieve klinische ethische reflectie doet
ons pleiten voor een kritische bezinning op het omgaan met euthanasievragen. Vele
Vlaamse christelijke ziekenhuizen hebben na een uitgebreide interne dialoog een
omgang met dergelijke vragen gevonden die én de patiënt met een euthanasievraag
én de christelijke identiteit van de instelling respecteert. De volgende factoren dra-
gen bij tot een behoedzame omgang met euthanasie in ieder ziekenhuis, een christe-
lijk in het bijzonder. (1) Vooreerst is het van groot belang dat een ziekenhuis een
schriftelijk ethisch beleid ontwikkelt dat zijn visie op euthanasie ondubbelzinnig
beschrijft. (2) De impact van dat beleid wordt gevoelig vergroot door uitvoerige en
herhaalde communicatie aan alle betrokkenen over de omgang met de euthanasievraag
in alle fasen van het zorgproces. (3) Hierbij gaat zeer veel aandacht naar de toepas-
sing van de palliatieve filterprocedure. (4) Grote openheid en ethische deliberatie in
een interdisciplinaire context stellen hulpverleners beter in staat om het ethisch gevoe-
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lige karakter van het zorgproces bij euthanasie te expliciteren. (5) Wanneer het ster-
vensproces van de patiënt nog niet is begonnen, zoals in de bovenvermelde casus
klaarblijkelijk het geval was, wordt vaak het advies van de commissie voor medische
ethiek gevraagd. In het algemeen bestaat in de Vlaamse ziekenhuizen grote weerstand
om bij zo’n patiënt euthanasie uit te voeren. (6) Van cruciaal belang blijkt de kriti-
sche evaluatie achteraf, van elke euthanasie en door alle betrokkenen. Deze zes fac-
toren zijn van groot belang opdat euthanasie geen routineuze handeling wordt, toe-
gedekt met de mantel der collectieve zwijgzaamheid.

Juridische krijtlijnen voor het euthanasiedebat 3

Herman Nys

De nieuwe lente kondigt een nieuw euthanasiedebat aan. In een democratische
rechtsstaat moet zo’n debat kunnen, in alle openheid, zonder verborgen agenda’s,
met solide argumenten en respect voor ieders mening. Bovendien is het essentieel
om een onderscheid te maken tussen de principiële uitgangspunten van de wet en
de toepassingsmodaliteiten, en om duidelijk aan te geven wat men ter discussie wil
stellen.

De principiële uitgangspunten van de huidige euthanasiewet meen ik als volgt te
kunnen samenvatten. Euthanasie blijft een misdrijf, tenzij alle wettelijke voorwaarden
zijn vervuld. Er is geen recht op euthanasie, ook niet als al die voorwaarden zijn ver-
vuld. Ook is niemand verplicht euthanasie uit te voeren, zelfs al zijn alle wettelijke voor-
waarden vervuld. Een geldig verzoek om euthanasie, zowel een actueel uitgedrukt ver-
zoek van een wilsbekwame patiënt als een vooraf uitgedrukt verzoek van een
wilsonbekwaam geworden patiënt, is juridisch niet afdwingbaar en niemand is verplicht
medewerking te verlenen aan euthanasie. Strikt juridisch beschouwd is er dus een prin-
cipieel onderscheid tussen euthanasie en andere door artsen uit te voeren handelingen
waar de patiënt op basis van artikel 5 van de patiëntenrechtenwet recht op heeft als er
een behoefte aan bestaat. Juridisch heeft euthanasie dus een statuut sui generis, wat tot
uiting komt in een aantal wettelijke voorwaarden die niet gesteld worden voor medisch
handelen in het algemeen. Zo voorziet de euthanasiewet in een toetsing vooraf (advies
van een andere arts, in sommige gevallen zelfs van een tweede arts, en bespreking met
het verpleegkundige team, waardoor het colloque singulier doelbewust wordt doorbroken)
en een toetsing achteraf (beoordeling door de federale evaluatie- en controlecommis-
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sie) van de wettelijke voorwaarden. Een dergelijke toetsing voor en na gebeurt niet
voor andere medische handelingen. Zo is ook te verklaren waarom de euthanasiewet
uitdrukkelijk toelaat dat een arts die te maken krijgt met een euthanasieverzoek bijko-
mende voorwaarden verbindt aan zijn handelen. Dat kan de zogenaamde palliatieve fil-
ter zijn of de tussenkomst van nog andere artsen. Ik meen er van te mogen uitgaan dat
wie in 2002 de euthanasiewet heeft goedgekeurd daardoor ook deze uitgangspunten
heeft willen onderschrijven. Het zou de helderheid van het nieuwe euthanasiedebat ten
goede komen als iedereen zijn positie ten aanzien van deze uitgangspunten nog eens
bepaalde. In de vorige legislatuur zijn enkele wetsvoorstellen ingediend die minstens de
indruk hebben gewekt dat zij een recht op euthanasie wilden invoeren, met een logi-
scherwijs daaraan corresponderende plicht van de arts om tot euthanasie over te gaan
of deze minstens mogelijk te maken. Het behoeft geen betoog dat de juridische krijt-
lijnen waarbinnen het debat wordt gevoerd dan veel ruimer getrokken worden dan in
2002. Meer bepaald zal de vraag rijzen of een wettelijk gegarandeerd recht op euthana-
sie wel in overeenstemming is met artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rech-
ten van de mens dat door België werd onderschreven. Het Europees Hof voor de rech-
ten van de mens heeft in de zaak Pretty (2002) duidelijk gesteld dat uit het door artikel
2 beschermde recht op leven geen recht op levensbeëindiging kan worden afgeleid.
Niemand heeft er baat bij de euthanasiewet zodanig te wijzigen dat zij niet langer met
onze internationale verplichtingen in overeenstemming zou zijn.

Mocht overeenstemming blijven bestaan over de principes waarop de euthanasie-
wet steunt, dan zou het debat over wat ik gemakshalve de toepassingsmodaliteiten
heb genoemd, wellicht een serener verloop kunnen krijgen. Ik denk meer bepaald aan
de volgende drie.

Vooreerst is er de controle achteraf. Ik ga ervan uit dat er eensgezindheid bestaat
over de noodzakelijkheid van deze controle en het falen van de bestaande vorm van
controle. Het beste bewijs voor dit laatste is dat uit Wallonië beduidend minder mel-
dingen van euthanasie komen dan uit Vlaanderen terwijl er geen goede redenen zijn
om te veronderstellen dat er in werkelijkheid grote verschillen inzake euthanasieprak-
tijk bestaan. Dit wijst erop dat het mogelijk is om straffeloos gevallen niet te melden.
Om daaraan te verhelpen zal de controle op het overlijden in het algemeen moeten
worden verstrengd. Het in een vorige legislatuur ingediende en te amenderen wets-
voorstel van dr. Germeaux (Open-VLD) tot regeling van het post mortem onderzoek
biedt daarvoor een goede vertrekbasis.

Ten tweede de draagwijdte van het vooraf uitgedrukte verzoek om euthanasie. De
huidige wet erkent de principiële geldigheid van een vooraf uitgedrukt verzoek. Om
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onenigheid binnen de meerderheid te verbergen, werd de draagwijdte van een derge-
lijk verzoek zodanig ingeperkt (tot de zogenaamde onomkeerbare coma) dat het in de
praktijk een lege doos is gebleken. Samen met de gebrekkige regeling van de vooraf-
gaande weigering van een behandeling aan het einde van het leven in de patiëntenrech-
tenwet, heeft dit ertoe geleid dat de grenzen van de huidige euthanasiewet creatief wor-
den verkend, om zoals bij Hugo Claus toch te kunnen tegemoetkomen aan een actueel
uitgedrukt verzoek. Een meer consequente wettelijke regeling van de voorafgaande
wilsverklaringen die toepassing kunnen vinden aan het einde van het leven zou aan
dergelijke oneigenlijke interpretaties van de euthanasiewet een einde moeten maken.

Ten derde de uitbreiding tot minderjarigen (waartoe pasgeborenen niet behoren).
Zowel de Raad van State als de Orde van artsen hebben er in 2002 al opgewezen dat
er juridisch geen geldige argumenten zijn om het verzoek van een mondige en mature
minderjarige bij voorbaat uit te sluiten. De huidige wet maakt een moeilijk te recht-
vaardigen onderscheid tussen ontvoogde minderjarigen (die wel om euthanasie kun-
nen verzoeken) en niet-ontvoogde minderjarigen (die dat niet kunnen). Achter dit
onderscheid gaat een diep meningsverschil schuil tussen de meerderheidspartijen uit
2002. Eerbied voor het gelijkheidsbeginsel dwingt tot de opheffing van dit onder-
scheid. Omdat het om minderjarigen gaat, zullen bijkomende beschermingsmaatre-
gelen (minimumleeftijd, advies terzake van medische deskundigen en dergelijke) in de
wet moeten worden opgenomen.

Ik pleit er dus voor om het euthanasiedebat niet bij voorbaat te verengen tot een
discussie over verruiming of verbreding van de euthanasiewet of niet. Eerst zouden
de principiële keuzes die ik in het eerste deel van deze bijdrage heb geschetst, aan de
orde moeten komen. Verruiming of niet komt dan in een heel ander licht te staan.

Recht op waardig sterven mag geen plicht tot sterven worden. 
Hoe omgaan met euthanasie bij personen met dementie? 4

Chris Gastmans en Linus Vanlaere

Het debat rond euthanasie bij personen met dementie krijgt opnieuw aandacht. De
discussie situeert zich onmiskenbaar op het ideologische niveau en mist juist daarom
inhoudelijke diepgang, zoals de heer Verschraegen van het Expertisecentrum Demen-
tie Vlaanderen zeer terecht stelde in De Standaard van 21 maart 2008. Zo wordt het
dementeringsproces vaak mensonwaardig genoemd, zonder dat dieper wordt ingegaan
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op de vraag of deze stelling objectief kan worden onderbouwd. Hulpverleners 
hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om op basis van hun expertise hierin
duidelijkheid te scheppen, waardoor demagogische uitspraken kunnen ontmaskerd
worden. Van ethici wordt verwacht dat zij de waarden verhelderen die aan de basis
liggen van de geformuleerde standpunten. Vooraleer we dat kunnen doen, moeten we
eerst duidelijk maken welke rol waarden spelen in de meningsvorming van mensen
inzake euthanasie.

Het besef van ondraaglijkheid – het belangrijkste motief voor euthanasie – heeft
inderdaad veel te maken met de waarden die men als persoon aanhangt. Waarom de
één wel en de ander niet reageert met een verlangen naar euthanasie hangt niet alleen
af van de beschikbaarheid van een sociaal netwerk, maar hangt uiteraard ook samen
met de verschillende beleving van dezelfde situatie door verschillende personen. Zo
wordt bijvoorbeeld de ondraaglijkheid van het toekomstige bestaan in een
rusthuis/RVT bepaald door zaken als de angst voor afhankelijkheid, de angst voor
het verlies van waardigheid, de angst om geestelijk achteruit te gaan, en wellicht ook
de angst om een ander tot last te zijn.

Het lijkt ons dat deze angsten vooral een rol spelen wanneer de desbetreffende
persoon veel waarde hecht aan onafhankelijkheid, zelfbeschikking en zelfredzaamheid.
Mensen kunnen dus verschillen in de mate waarin zij toestaan in de zorg van ande-
ren afhankelijk te zijn. Deze verschillen hangen onlosmakelijk samen met de waarden
die zij erop nahouden. Wat betekent dit voor euthanasie bij personen met dementie?

Voorstanders van euthanasie bij personen met dementie roepen op om de angst
voor een toenemende afhankelijkheid heel ernstig te nemen. Hier speelt de wens om
een minimale graad van zelfredzaamheid, waaraan mensen als volwassenen gewend
zijn, tijdens een latere levensfase te behouden. Dit motief wordt nog versterkt wan-
neer iemand vreest dat zijn leven – als hij dementerend wordt – snel aan kwaliteit zal
verliezen, omdat zijn cognitieve vermogens afnemen en een normaal sociaal leven
onmogelijk wordt. Mensen willen de aftakeling niet tot het einde ondergaan, ze wil-
len waardig leven en sterven.

In de argumentatie pro euthanasie kan tegenwoordig een geleidelijke verschuiving
worden vastgesteld van het recht op waardig sterven naar de plicht tot sterven. Vooral
de verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen en de angst om anderen tot last te
zijn lijken hierbij een grote rol te spelen. De middelen van onze samenleving zijn
niet onbeperkt. Sommige ouderen willen niet grenzeloos ten laste blijven van de
samenleving, zeker niet wanneer deze zorg handenvol geld kost. Omdat mensen lang
leven en almaar meer zorgbehoevend worden, komt er bovendien een grote druk te
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liggen op hun sociaal netwerk. De verantwoordelijkheid van naasten ten aanzien van
hun zorgbehoevende familielid kan zwaar worden. Veel ouderen geven aan dat hun
enige nog overblijvende doel in hun leven is om geen last te zijn voor hun geliefden.
Ze voelen intuïtief aan dat er zoiets als ‘een plicht tot sterven’ bestaat. De plicht tot
sterven wordt hier opgevat als een verantwoordelijkheid die mensen voelen tegenover
de samenleving en hun naasten. Dit intuïtief aanvoelen van een plicht tot sterven
kan voorts ook worden versterkt door de gemediatiseerde verheerlijking van eutha-
nasie als een heldendaad: zorgafhankelijkheid is de horror en het vermijden ervan is
het summum van de moed.

Tegenover deze tendens om de kwaliteit van leven en dood te laten afhangen
van de graad van onafhankelijkheid, kan ingebracht worden dat een mens wezen-
lijk en gedurende heel zijn leven, van zijn geboorte tot aan zijn dood, getekend
wordt door zijn relaties en verbondenheid met anderen. Het feit dat iemand hulp
van anderen nodig heeft omdat hij zorgbehoevend is geworden, is geen tegenna-
tuurlijk gegeven dat de waardigheid aantast. Waardigheid betekent ook meer dan
respect voor autonomie. Waardigheid is het resultaat van een zorgzame interactie
tussen de noodlijdende en degene die de zorg biedt. Wanneer afhankelijkheid in
het leven van ouderen binnen de gehele levensloop wordt gesitueerd, dan ver-
schijnt deze niet zozeer als problematisch, maar als een typisch kenmerk van ons
mens-zijn. We zijn immers allen gedurende heel ons leven in bepaalde mate zorg-
afhankelijk van elkaar.

Zelfs op het ogenblik dat we onszelf niet langer als verantwoordelijk persoon kun-
nen ervaren – bijvoorbeeld door dementering – zijn we nog steeds personen. Ons
persoon-zijn en de daarmee verbonden waardigheid liggen in de relatie met hen tot
wie we ons ooit wél als een moreel persoon hebben verhouden. De zorgrelatie is in
dit geval niets anders dan een voortzetting van de vroegere relaties. Dit houdt tege-
lijk dan ook de maatschappelijke plicht in om zorgrelaties op professioneel en fami-
liaal vlak volwaardig te ondersteunen. We zouden hier kunnen spreken van ‘een plicht
tot zorgen’.

In plaats van euthanasie voor personen met dementie mogelijk te maken, kiezen
wij voor een verregaande maatschappelijke solidariteit met deze ouderen en hun
naasten. Wij vinden een uitbreiding van de euthanasiewet in de richting van perso-
nen met dementie niet wenselijk. Allereerst zijn er op dit ogenblik nog te veel onze-
kere factoren – voornamelijk op het vlak van de gevoels- en ervaringswereld van per-
sonen met dementie – die een zorgvuldige beslissing in de weg kunnen staan. Ten
tweede is deze uitbreiding niet wenselijk omdat we vrezen dat ze de balans tussen
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zelfbeschikking en verbondenheid nog verder doet doorslaan in de richting van 
individualisme. De druk om de ‘plicht tot sterven’ te aanvaarden op het ogenblik dat
dementering in het verschiet ligt, wordt voor kwetsbare ouderen dan heel reëel. In
elk geval is verdere ethische analyse nodig. Het brede publiek moet bij deze oefe-
ning maximaal worden betrokken. Zo niet, dan dreigen mensen zich ondubbelzin-
nig voor of tegen te positioneren op basis van simplistische en tendentieuze infor-
matie.

Een stappenplan voor het omgaan met euthanasie

Commissie voor Medische Ethiek, Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven

Meteen na de wettelijke bekrachtiging van euthanasie formuleerde de Leuvense Com-
missie voor Medische Ethiek een stappenplan voor het omgaan met euthanasievra-
gen. Dit stappenplan is nog steeds volop van kracht en moge getuigen van de hoge
inhoudelijke zorgvuldigheid waarmee vragen om euthanasie worden omgeven.

Beluister ten eerste de vraag van de patiënt in een verkennend onderzoek. Hoe
lang stelt de patiënt deze vraag? Waarom stelt hij de vraag? Aan wie stelt hij de
vraag het eerst? Bij wie wordt de vraag herhaald? Hoe vaak stelde hij de vraag al?
Heeft hij de vraag met iemand van zijn familie besproken, en zo ja: met wie?
Stelde hij de vraag al aan de huisarts? Wat verwacht de patiënt dat de arts met
zijn vraag doet? Wat is het belangrijkste motief voor de vraag? Is het fysiek lij-
den? Psychisch lijden, bijvoorbeeld afhankelijkheid? Is de patiënt eenzaam? Is zijn
vraag existentieel gemotiveerd, met betrekking tot de zin van het leven? Is ze
gebaseerd op een uitoefening van zijn autonomie, zoals “ik beslis wanneer het met
mij gedaan is”?

Als tweede stap wordt deze vraag binnen het team besproken in interdisciplinair
verband. Wat kan er door het behandel- en verpleegteam gedaan worden? Is het
nodig meer aandacht te besteden aan pijn- en symptoomcontrole? Is de vraag wet-
telijk ontvankelijk? Wat is het standpunt van de behandelende arts? Had deze patiënt
al een code van therapiebeperking? Bespreek ook welke andere arts eventueel zal
gevraagd worden om advies.

De derde stap is het aanbod van de palliatieve filter door het palliatief support
team. Het palliatief support team zorgt voor de palliatieve filter, wat betekent dat de
patiënt wordt ingelicht over alle mogelijkheden inzake palliatieve zorg en pallia-
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tieve sedatie. Men bezorgt de patiënt de hierover beschikbare infofolders en des-
gewenst alle wettelijke documenten. Men biedt de patiënt alle mogelijke gewenste
informatie. Als de patiënt besluit niet in te gaan op het aanbod van palliatieve zorg
en de behandelende arts het hiermee eens kan zijn, dan wordt de volgende stap
gezet.

Ten vierde volgt evaluatie door een andere arts. Deze arts moet onafhankelijk en
deskundig zijn. Hij krijgt volledige inzage van het medische dossier. Hij onderzoekt
de patiënt. Hij stelt een verslag op en zijn bevindingen worden in het medische dos-
sier gevoegd. De behandelende arts informeert de patiënt over de bevindingen van
de andere arts. Het advies van deze arts is echter niet bindend, maar wel (wettelijk)
noodzakelijk. Als de patiënt beslist zijn euthanasievraag aan te houden, ondertekent
hij daarna zijn schriftelijk verzoek tot euthanasie. Er wordt een tweede multidiscipli-
nair overleg georganiseerd.

Als vijfde stap wordt een tweede interdisciplinair overleg georganiseerd. Men
spreekt af welke hulpverlener bij de uitvoering van de euthanasie vrijwillig kan/wil
aanwezig zal zijn. Men gaat ook na welke begeleiding de patiënt (en eventueel zijn
familie) nodig heeft. Men bespreekt dit alles verder met de patiënt (en eventueel zijn
familie). Men maakt hiervan een verslag voor het medische dossier.

Dan volgt ten zesde de praktische voorbereiding van de uitvoering van euthana-
sie. Hier worden datum en uur met de patiënt afgesproken en vastgelegd.

De uitvoering zelf is stap zeven. Deze gebeurt in alle sereniteit, waarbij bijzondere
aandacht besteed wordt aan de sereniteit op de afdeling en uiteraard – in de mate van
het mogelijke – ook aan de verwachtingen van de patiënt hieromtrent. Tijdens het
tweede interdisciplinaire overleg is afgesproken welke hulpverlener als vrijwillige
getuige aanwezig kan/zal zijn in de patiëntenkamer tijdens de hele procedure. Geen
enkele medewerker kan verplicht worden om mee te werken aan de uitvoering van
de euthanasie. In samenspraak met de patiënt wordt beslist welke familieleden al dan
niet aanwezig zullen zijn bij de uitvoering van de euthanasie. Onder geen enkel beding
kunnen externe derden worden toegelaten.

De laatste stap is de nazorg. Deze nazorg wordt vooraf gepland en geldt voor de
arts, het interdisciplinaire team en eventueel ook voor de familie, indien door hen zelf
gewenst. Deze nazorg moet gebeuren binnen de week na de uitvoering van de eutha-
nasie. De arts die de euthanasie heeft uitgevoerd, vult het registratieformulier in en
stuurt het naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie. De arts stuurt tevens
een kopie van dit formulier naar de voorzitter van de Commissie voor Medische
Ethiek.
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Een systematische inhoudsanalyse van het schriftelijke ethische euthanasiebeleid 
van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen.5
Een korte synthese van het onderzoek

Joke Lemiengre, Bernadette Dierckx de Casterlé, Yvonne Denier, Paul
Schotsmans, Chris Gastmans

De goedkeuring van de euthanasiewet bracht binnen de algemene ziekenhuizen in
Vlaanderen een debat op gang over de zorg voor patiënten die om euthanasie vra-
gen. Er is een groeiend bewustzijn dat ook het management van een ziekenhuis
een verantwoordelijkheid kan dragen in het vertalen van de wettelijke bepalingen
naar de concrete organisatie van de zorg voor patiënten die om euthanasie verzoe-
ken. Het ziekenhuis draagt immers als instelling de verantwoordelijkheid voor het
leveren van kwaliteitsvolle zorg voor patiënten, dus ook voor patiënten die eutha-
nasie vragen. Bovendien draagt het ziekenhuis ook de verantwoordelijkheid voor
de coaching en ondersteuning van zijn hulpverleners. Elke euthanasievraag wordt
immers door artsen en verpleegkundigen als emotioneel belastend ervaren. De
ontwikkeling van een schriftelijk ethisch instellingsbeleid betreffende euthanasie is
een mogelijkheid om die verantwoordelijkheid van het ziekenhuis te concretiseren.
Een schriftelijk ethisch instellingsbeleid wordt gedefinieerd als schriftelijke afspra-
ken (procedures, richtlijnen, visieteksten, etc.) die goedgekeurd zijn op instellings-
niveau en die hulpverleners kunnen begeleiden en ondersteunen wanneer ze een
klinisch ethisch besluitvormingsproces naar aanleiding van een concrete casus moe-
ten uitvoeren.

Van november 2005 tot februari 2006 werd een vragenonderzoek uitgevoerd in de
Vlaamse algemene ziekenhuizen om de prevalentie en de inhoud van het schriftelijk
ethisch instellingsbeleid betreffende euthanasie in kaart te brengen. Alle algemene
ziekenhuizen in Vlaanderen werden uitgenodigd om aan de studie deel te nemen.

De respons was hoog: 88% van de ziekenhuizen, namelijk 71 van de 81, werkte
aan deze studie mee. Op het moment van de bevraging rapporteerde 63% (45/71)
van de deelnemende ziekenhuizen over een euthanasiebeleid te beschikken. Meer
katholieke (74%) dan neutrale ziekenhuizen (46%) rapporteerden een euthanasiebe-
leid te hebben ontwikkeld.

Aan de 45 ziekenhuizen die rapporteerden over een euthanasiebeleid te beschik-
ken, werd gevraagd om de beleidsdocumenten op te sturen. Hiervan stuurden 
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42 ziekenhuizen de documenten op (93%). Deze documenten werden op een sys-
tematische wijze geanalyseerd door twee van elkaar onafhankelijke onderzoekers.
De inhoud van deze analyse van het schriftelijk ethisch euthanasiebeleid van de
Vlaamse ziekenhuizen wordt hieronder uiteengezet. De resultaten van deze studie
zijn dus enkel toepasbaar op Vlaamse ziekenhuizen die over een beleid inzake
euthanasie beschikken.

De analyse van de beleidsdocumenten toont aan dat binnen het euthanasiebeleid van
de Vlaamse ziekenhuizen veel aandacht wordt besteed aan het zorgvuldig omgaan met
euthanasieverzoeken van patiënten. Meer katholieke (72%) dan neutrale (28%) zie-
kenhuizen expliciteerden in hun beleidsdocument hun mensvisie en ethische waar-
den ten aanzien van euthanasie. Alle ziekenhuizen met een beleid beschreven prak-
tische procedures die door zorgverleners gevolgd kunnen worden, waarin veel
aandacht werd gegeven aan de betrokkenheid van palliatieve experts en aan het belang
van interdisciplinair teamoverleg. De euthanasiewet en richtlijnen van professionele
organisaties (o.a. Caritas Vlaanderen) waren de meest gebruikte bronnen voor het
opstellen van het ethische beleid.

In alle beleidsdocumenten werd een duidelijk euthanasiestandpunt in het geval van
wilsbekwame terminaal zieke patiënten beschreven. In de praktijk gebeurt euthana-
sie ook het meest frequent in deze patiëntengroep. In 2% van de ziekenhuizen werd
euthanasie niet toegelaten. Het merendeel van de ziekenhuizen (74%) beschrijft voor
deze patiëntengroep, naast de wettelijk voorgeschreven procedures, bijkomende pro-
cedures zoals het advies van een palliatief expert en/of een interdisciplinair team-
overleg over het euthanasieverzoek. Voor meer neutrale dan katholieke ziekenhuizen
volstonden de wettelijke zorgvuldigheidscriteria.

Ook in het geval van niet-terminaal zieke patiënten beschreef het merendeel van
de beleidsdocumenten een duidelijk euthanasiestandpunt (38/42 documenten). Een
meer terughoudend standpunt werd voor deze patiëntengroep beschreven: 16 zieken-
huizen (42%) laten hier euthanasie in geen geval toe. Vooral (maar niet uitsluitend)
katholieke ziekenhuizen hebben weerstand tegenover euthanasie bij deze patiënten-
groep. Zestien ziekenhuizen (42%) schrijven naast de wettelijk voorgeschreven pro-
cedures bijkomende procedures voor. Opvallend is dat 9 ziekenhuizen bij niet-termi-
naal zieke patiënten een advies van de Commissie voor Ethiek vragen.

In het geval van wilsonbekwame terminaal zieke patiënten werd onduidelijkheid
vastgesteld: elf ziekenhuizen beschreven immers geen euthanasiestandpunt voor 
deze patiëntengroep. De helft van de ziekenhuizen die hierover wel een standpunt
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formuleerden, beschreef naast wettelijke voorwaarden nog andere voorwaarden (o.a.
een palliatief expert en interdisciplinair teamoverleg).

De beleidsdocumenten waren niet louter een checklist of een samenvatting van de
wettelijke procedures. Meer dan de helft van de documenten bevatte een praktisch
stappenplan voor hulpverleners. In tegenstelling tot de wet werden niet enkel de rol
en betrokkenheid van de arts beschreven. Grote aandacht werd ook gegeven aan de
rol van de palliatieve experts en verpleegkundigen. De documenten gaven de meeste
aandacht aan de confrontatie met de euthanasievraag en de besluitvormingsprocedure
naar aanleiding van een euthanasievraag. De documenten waren minder duidelijk over
de concrete uitvoering van de euthanasie en de nazorg voor de familieleden en betrok-
ken zorgverleners. Een op drie van de documenten beschreef de te volgen procedure
indien niet tot euthanasie wordt overgegaan.

Iets meer dan de helft van de documenten bevatte procedures over hoe om te gaan
met gewetensbezwaren van de behandelende arts, zoals het informeren van de patiënt
over zijn gewetensbezwaren en het doorverwijzen van de patiënt naar een collega
binnen of buiten het ziekenhuis. Slechts tien documenten bevatten procedures over
hoe om te gaan met gewetensbezwaren van verpleegkundigen.

Palliatieve experts en de commissie voor ethiek vervullen een ondersteunende rol
voor zorgverleners. Uit de documenten blijkt dat zorgverleners bij hen terecht kun-
nen voor informatie over de wet, palliatieve zorg of het ziekenhuisbeleid, of voor
advies bij het euthanasieverzoek. Weinig aandacht werd gegeven aan ondersteuning
voor zorgverleners op psychologisch en spiritueel vlak. Verder werd ook weinig aan-
dacht gegeven aan procedures in het geval van conflicten.

Deze studie beschrijft dat Vlaamse algemene ziekenhuizen met een euthanasiebeleid
inspanningen hebben geleverd om binnen de instelling over euthanasie te reflecteren. Het
duidelijk beschrijven van het euthanasiestandpunt kan bijdragen tot meer transparantie
en openheid binnen en buiten de instelling.

Het euthanasiebeleid van de katholieke ziekenhuizen is in een aantal opzichten
meer terughoudend dan dat van de neutrale ziekenhuizen. De palliatieve filter wordt
in de meeste katholieke (maar ook niet-katholieke) ziekenhuizen toegepast.

De analyse geeft wel de nood weer aan meer duidelijkheid over het euthanasie-
standpunt in het geval van wilsonbekwame patiënten. Onduidelijkheid of verwarring
over de wettelijke bepalingen inzake euthanasie in deze patiëntengroep kan hier een
oorzaak zijn.
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1. Herwerkte versie van een eerder verschenen artikel in Tertio op 19 maart 2008.
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Euthanasie  en sacral i t e i t

Arnold Burms*

Wanneer katholieken argumenten formuleren tegen euthanasie of tegen een uitbrei-
ding ervan, worden ze vaak met wantrouwen beluisterd. Men verdenkt hen ervan dat
ze hun argumenten alleen maar gebruiken om een vooraf bestaande en op het geloof
gebaseerde positie in te kleden en ook voor niet-gelovigen aanvaardbaar te maken.
Het gevolg hiervan is dat genuanceerde bezwaren tegen een uitbreiding van eutha-
nasie met argwaan worden bejegend: vrijzinnigen vermoeden dat achter deze bezwa-
ren de heimelijke inspiratie van de geloofsleer schuilgaat.

Door deze situatie gaat men gemakkelijk voorbij aan een inzicht dat in verwrongen
vorm vervat ligt in de traditionele christelijke leer en dat in verlichte, humanistische
opvattingen wordt miskend. Wanneer gelovigen over de heiligheid en onaantastbaar-
heid van het leven spreken en beweren dat het niet aan de mens toekomt te beschikken
over leven en dood, lijken ze zich te bedienen van een taal die voor de niet-gelovigen
betekenisloos is. Toch brengt het christelijke discours hier iets ter sprake dat wel dege-
lijk ook voor niet-gelovigen belang heeft. Wat de traditionele formuleringen uitdrukken
is dat de overgang van leven naar dood behoort tot de orde van het sacrale. Om te
beseffen waarover het hier gaat, is geen enkele betwistbare geloofsovertuiging vereist. De
term ‘sacraal’ verwijst niet geloof maar naar een domein van de menselijke ervaring.
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De confrontatie met de dood brengt ons in aanraking met het onbeheersbare: met
datgene wat niet past in de plannen die we maken, in de prestaties die we willen leve-
ren, in de ambities die we hebben voor ons eigen leven of dat van anderen. Het
onbeheersbare dat zich onder meer in de confrontatie met de dood aan ons opdringt,
laat zich niet plaatsen of neutraliseren, maar laat zich evenmin ignoreren. Dat we het
niet kunnen ignoreren, betekent dat er ons niet zonder meer kunnen van afwenden
en dat we er ons toe moeten verhouden. Welnu, het sacrale is de naam van die ver-
houding. Een concrete manifestatie ervan is de noodzaak, die zowel door ongelovi-
gen als gelovigen wordt ervaren, om de doden te eerbiedigen en te eren.

Het is wellicht waar dat in onze tijd de meeste mensen niet geloven in enige vorm
van hiernamaals. Vanuit dit gangbare perspectief lijkt het op het eerste gezicht absurd
dat men voor de doden nog iets zou doen: dat men hen eer zou betuigen of met hun
laatste wensen rekening houden bijvoorbeeld. Uit hetzelfde perspectief lijkt te vol-
gen dat een dood menselijk lichaam neutrale materie is en dat er niets schokkends
kan zijn aan wat er met die materie gebeurt. Maar in feite zijn we allen, gelovigen en
ongelovigen, geneigd om de doden te eren en om afschuw te voelen wanneer een
dood lichaam brutaal of oneerbiedig wordt behandeld. Wat hier tot uiting komt, is
dat we de dood niet kunnen plaatsen: we verhouden ons tot de doden alsof ze er nog
waren, alsof we ons nog tot hen konden richten in onze gedachten of woorden.

Voor iedereen is het moment dat de dood intreedt huiveringwekkend. De erva-
ring is bekend voor wie het sterven van iemand anders bijwoont. En dit geldt ook
voor hen die er ten volle van overtuigd zijn dat euthanasie in sommige gevallen nood-
zakelijk is. Ook voor hen is het moment huiveringwekkend waarop het leven onher-
roepelijk stopt. En dat wil zeggen dat ook zij het sacrale ervaren van de overgang van
leven naar dood.

In de confrontatie met de dood komen we in aanraking met iets dat ons doet hui-
veren, ons met ontzag vervult en alleen met rituele terughoudendheid mag worden
benaderd. We miskennen dit menselijke gegeven wanneer we verleid worden door
de gedachte dat er een ‘optimale aanpak’ van de overgang van leven naar dood
mogelijk is. Het is zeker belangrijk en noodzakelijk te zoeken naar aanvaardbare
concrete regelingen. Maar hierbij mogen we het besef niet verliezen dat er zich in
de overgang van leven naar dood iets manifesteert dat we niet kunnen integreren of
neutraliseren en dat alleen met rituele eerbied te benaderen valt. Door ons aan een
ritueel te onderwerpen drukken we het besef van onze onmacht uit: het besef dat
we te maken hebben met iets dat ontzag oproept en dat we niet kunnen plaatsen of
‘aanpakken’.
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Euthanasie hoeft zeker niet onverenigbaar te zijn met de ervaring die ik hier op
de voorgrond heb proberen te brengen. Soms zal bij euthanasie ongetwijfeld meer
respect bestaan voor de sacraliteit van de overgang van leven naar dood dan in
bepaalde gevallen waar men door middel van therapeutische hardnekkigheid een leven
probeert in stand te houden. Maar in de overtuiging dat euthanasie zo ruim mogelijk
moet worden toegepast, klinkt soms de ijver om het sacrale uit te schakelen en de
illusie dat we met de dood ooit wel in het reine zullen komen.

Euthanasie  bi j  personen met dement ie

Reflecties van artsen

Jan De Lepeleire, Anne Beyen, Martine Burin, Lucas Ceulemans, Ria
Fabri, Gert Ghijsebrechts, Jo Lisaerde, Bea Temmerman, Bart Van Den
Eynden en Nele Van Den Noortgate, namens de Page werkgroep*

Sinds de goedkeuring van de euthanasiewetgeving in 2002 zijn er parlementaire ini-
tiatieven genomen om de wet uit te breiden naar minderjarigen en personen met
dementie. In het maatschappelijke debat hierover komen clinici, behalve in enkele opi-
nieartikels, weinig aan bod. Deze bijdrage is geschreven door geriaters, huisartsen en
psychiaters die werken in verschillende settings (huisartsgeneeskunde, rust- of verzor-
gingstehuis, palliatief netwerk, geriatrische dienst, psychogeriatrische dienst), dit kli-
nische werk vaak combineren met academische activiteiten (onderzoek en onderwijs)
en verschillende levensbeschouwelijke achtergronden hebben. Hoewel we geen ethici
zijn, willen we enkele elementen aanreiken die volgens ons in de verdere discussie de
nodige aandacht en reflectie verdienen. Het gaat om medische aspecten, culturele
elementen, palliatieve zorgen, vroegtijdige zorgplanning, autonomie en tot slot een
korte juridische bedenking.
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1. Medische aspecten

Indien men de principiële mogelijkheid van euthanasie bij personen met dementie
aanvaardt, dan is er nood aan een eenduidig en wetenschappelijk begrippenkader.
Hierbij moet voldoende aandacht besteed worden aan de volgende aspecten die eigen
zijn aan het ziektebeeld dementie. In de eerste plaats is de diagnose van dementie niet
altijd eenvoudig, zeker niet in een beginfase. Nog al te vaak wordt een delirium of
depressie verward met een dementiebeeld. Soms kan een afwachtende houding gedu-
rende enkele maanden gewettigd zijn om de diagnose al dan niet te bevestigen of uit
te sluiten. Verder kent niet elke vorm van dementie eenzelfde evolutie. Er zijn ver-
schillen naargelang de oorzaak van de dementie. Zo zal een Alzheimer dementie een
verschillend verloop kennen van een multi-infarct dementie, een lewy body dementie
of een frontotemporale dementie. Ook de mate waarin de aftakeling optreedt, kan
verschillen tussen de verschillende vormen van dementie. Bovendien sterven een aan-
tal personen met dementie niet aan de rechtstreekse gevolgen van hun dementie met
haar complicaties, maar aan andere, samen voorkomende aandoeningen.

Een belangrijk element in de discussie is het begrip wils(on)bekwaamheid. Een mis-
vatting in de beeldvorming is dat dement worden gelijkstaat met ‘wilsonbekwaam’ wor-
den. Dit is niet noodzakelijk het geval. Bovendien heeft ‘wilsonbekwaamheid’ ook gra-
daties. Het is niet omdat men niet meer bekwaam is om financiële zaken te regelen, dat
men ook niet bekwaam is om betrokken te worden in beslissingen rond het levenseinde.

Voor personen die hun wil niet meer kunnen uiten, voorziet de bestaande wetge-
ving in de procedure van de wilsverklaring. Een wet rond euthanasie door middel van
een wilsverklaring bij personen met dementie zal een antwoord moeten geven op een
aantal problemen. De commissie die in Nederland een zeer uitgebreid rapport heeft
gepubliceerd over medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwamen, stelt
hierover in haar conclusie:1 “De vraag of een schriftelijke wilsverklaring van de patiënt
de arts behulpzaam kan zijn wanneer ingrijpende beslissingen moeten worden genomen
over wilsonbekwame patiënten laat zich niet zonder meer positief beantwoorden. Als
er al een wilsverklaring is, is er een gerede kans dat deze zodanige onduidelijkheden
oplevert, dat de arts er niet goed mee uit de voeten kan en een eigen koers moet varen
als het gaat om wat in het belang van de patiënt is. Daarbij zullen de naasten van een
patiënt in de meeste gevallen een belangrijke plaats innemen.” Een tweede belangrijke
vraag is hoe een arts kan toetsen of de patiënt zich in de lichamelijke en geestelijke toe-
stand bevindt die hij in zijn wilsverklaring heeft weergegeven. Elementen uit de wils-
verklaring zullen vaak te veel situatiegebonden zijn (in het genre van “als ik mijn klein-
kinderen niet meer herken”) terwijl zij beter doelgebonden omschreven zouden worden
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(bv. “als het team van mening is dat ik aanhoudend lijd en een doorgedreven pallia-
tieve aanpak aan dit lijden geen oplossing kan bieden”). Een derde cruciale vraag is wie
beslist wanneer het moment is gekomen om de wilsverklaring tot uitvoering te 
brengen. Immers niet alleen de arts is betrokken, maar ook de vertegenwoordiger die
de wilsbeschikking ‘activeert’. Aan wie is het dan om zeer zorgvuldig na te gaan of
deze persoon al dan niet enig belang heeft bij de euthanasie?

2. Culturele elementen

De discussie rond euthanasie bij dementie speelt zich af tegen een zeer negatieve
beeldvorming over dementie in onze samenleving. Bij een sensibiliseringscampagne
van enkele jaren geleden zei Jan Hoet: “Dementie is vooral erg als de samenleving
er niet mee kan omgaan”. Een uitspraak als “dementie betreft immers een totale
onomkeerbare aantasting van de persoonlijke waardigheid” geeft een zeer eenzijdig
en negatief beeld van dementering, waarbij het per definitie uitgesloten lijkt dat het
leven ook maar enige kwaliteit biedt voor de dementerende patiënt en waarbij het lijkt
dat een dementerende patiënt niets meer zou kunnen betekenen. Recent onderzoek
weerlegt dit.2 Personen die zich dag en nacht inzetten, krijgen vanuit de huidige dis-
cussie soms de indruk dat zij bijdragen aan het bestendigen van onwaardige toestan-
den. Dementie ‘onwaardig’ noemen zegt echter meer over de maatschappij dan over
dementie. Het is van belang in de eerste plaats een ‘menswaardig’ leven voor perso-
nen met dementie (en voor de omgeving) mogelijk te maken door hier als maatschap-
pij de voorwaarden voor te creëren. Staat of valt de ‘waardigheid’ van een persoon
niet met de manier waarop er met die persoon omgegaan wordt, de manier waarop
die persoon aanvaard en getolereerd wordt?

3. Palliatieve zorgen

Er is een enorme evolutie op gang gekomen om zorg te humaniseren. In zorgsettings
waar respectvol en tolerant omgegaan wordt met personen met dementie en waar de
nodige ‘zorg’-ruimte gecreëerd wordt, is de nood om vast te binden bijvoorbeeld
minimaal. Naar de toekomst toe moet ook in de zorg voor de dementerende de zorg
en ondersteuning van de mantelzorger worden geoptimaliseerd. Dit is slechts moge-
lijk als ook in deze ondersteuning tijd en middelen worden vrijgemaakt voor de onder-
steuning door professionele hulpverleners in een multidisciplinair team.

Voor de zorg van personen met dementie is ook de palliatieve zorg relevant.
Belangrijk daarbij is te onderstrepen dat de definitie van palliatieve zorgen door
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de Wereld Gezondheids Organisatie werd gewijzigd en uitgebreid.3 Palliatieve zorg
is een benadering die de kwaliteit van zorg van patiënten en hun familie verbetert
door de problemen op te nemen die gekoppeld zijn aan levensbedreigende ziek-
ten, door preventie en verzachten van het lijden door middel van vroege 
detectie, evaluatie en behandeling van pijn en andere fysieke, psychosociale en 
spirituele noden.

Palliatieve zorg zorgt voor pijnstilling en symptoomcontrole; bevestigt (‘affirms’)
het leven en beschouwt de dood als een normaal proces; bespoedigt de dood niet en
stelt ze niet uit; integreert de psychosociale en spirituele aspecten van de zorg voor
patiënten; biedt een steunsysteem aan om de patiënten zo actief als mogelijk te laten
functioneren, tot aan de dood; biedt een steunsysteem aan om de families te helpen
omgaan met het ziekteproces en de rouwperiode; gebruikt een teambenadering om
aan de noden van de patiënt en de familie te kunnen voldoen, inclusief rouwbegelei-
ding indien nodig; bevordert de kwaliteit van leven en bevordert een positief verloop
van de ziekte; is van toepassing reeds vroeg in het verloop van de ziekte, in combi-
natie met andere therapieën die als doel hebben het leven te verlengen, zoals chemo-
therapie of radiotherapie, en omvat de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor een
beter begrijpen en behandelen van belastende klinische symptomen.

4. Vroegtijdige zorgplanning

Alle publieke aandacht gaat naar euthanasie. Uit de ervaring weten we dat het in de prak-
tijk veeleer gaat om de problematiek van een goede dood.4 Groter en belangrijker zijn
de problemen in verband met de beslissingen rond het levenseinde. Een hele reeks
beslissingen worden genomen in de loop van het proces die, los van de finale impact,
een wezenlijke keuze inhouden en daarom belangrijk en fundamenteel zijn. Misschien
is het kernprobleem wel de vrees van de bevolking om ‘hardnekkig’ behandeld te wor-
den. Uit studies blijkt dat heel wat kosten gemaakt worden aan het einde van het leven.5

Moet de discussie niet opengetrokken worden naar het (hardnekkig) medisch handelen
en de attitude hieromtrent bij oudere en dementerende patiënten? Dient in eerste instan-
tie geen standpunt ingenomen te worden rond de beslissingen bij het levenseinde waar-
rond in de bestaande wet helemaal geen regeling is gemaakt en die minstens even belang-
rijk zijn? Processen van vroegtijdige zorgplanning kunnen hier een belangrijk hulpmiddel
worden.6 Advance care planning (ACP) wordt omschreven als een overleg tussen artsen,
patiënten en/of hun vertegenwoordigers over de doelen en gewenste richting van de
patiëntenzorg, in het bijzonder de zorg bij het levenseinde, in het geval de patiënt niet
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meer in staat is beslissingen te nemen. Doorheen de vertrouwensrelatie met de arts moet
de patiënt zijn voorkeuren uiten over lopende en toekomstige behandelingen. Vroegtij-
dige zorgplanning kan gedefinieerd worden als een geïndividualiseerde benadering van
de patiënt waarbij, anticiperend op het verloop van het levenseinde, bepaalde afspraken
(behandelingskeuzen) met betrekking tot het zorgtraject worden gemaakt

5. Autonomie

De euthanasiewet en de voorstellen tot wijziging gaan uit van het begrip ‘autonomie’.
Enige exploratie in de literatuur leert dat dit begrip verschillende inhouden kan dek-
ken. De inhoud die er in de Belgische context aan gegeven wordt, hanteert een enge
begripsdefiniëring, vooral die van een negatieve vrijheid: “iemand kan handelen zon-
der dwang of bemoeienis van anderen” (freedom from).7 Dit staat tegenover de posi-
tieve formulering (freedom to): “het vermogen van de persoon om bron van zijn
beslissingen te zijn en om zijn leven te leiden in overeenstemming met eigen rede-
nen, doelen en plannen”. Ook in de filosofie en de antropologie is heel wat geschre-
ven over het begrip autonomie. Uit deze lectuur blijkt dat de autonomie in enge zin
aan heel wat kritiek onderhevig is.8

Tegenover autonomie als individuele zelfbeschikking zonder meer staat de ‘auto-
nomie in verbondenheid’. De relatie van de oudere met anderen doet geen afbreuk
aan zijn autonomie, maar is er een essentiële voorwaarde voor. Bovendien kan de
waarde van een persoon niet worden herleid tot zijn capaciteiten of vermogens, maar
is de waarde gegrond in het feit dat ieder mens een uniek wezen is (individueel) dat
met en door de relatie met andere mensen steeds meer mens wordt (relationeel) en
als zodanig deel uitmaakt van de samenleving als geheel (sociaal).9

De vraag stelt zich welke soort autonomie we als zorgverlener kunnen aanvaarden.
Kunnen we als hulpverlener accepteren dat de autonomie van de steller van de wils-
verklaring superieur is aan de autonomie van de dementerende die mee gedragen en
versterkt wordt door de relatie met de zorgverleners?

De persoon met dementie stelt immers een vraag naar euthanasie op basis van een
gevoel, een angst voor aftakeling en afhankelijkheid. Het zijn net die gevoelens waar-
van een persoon niet weet of ze er ooit zullen komen in het proces van dementie. De
oudere beseft ook niet dat de perceptie van een eigen aandoening sterk wijzigt bij de
evolutie van de aandoening en dat hij zijn grens van wat hij nog aangenaam en zinvol
vindt meermaals verlegt. Bovendien kunnen personen met dementie in de evolutie van
hun ziekte hun medewerking aan het uitvoeren van een euthanasie weigeren.
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Samenhangend met de vraag welke soort autonomie we als zorgverlener kunnen
aanvaarden, stelt zich de vraag hoeveel hulpverleners in staat zijn een euthanasie uit
te voeren en te accepteren bij een persoon die er schijnbaar gelukkig uitziet? Voor-
aleer een wet goed te keuren, lijkt het wenselijk om bij het medische korps een
navraag te doen naar welke hulpverleners aan de hand van een wilsverklaring eutha-
nasie bij personen met dementie zouden uitvoeren.

Ervaring met de huidige wetgeving leert dat de negatieve visie op de laatste levens-
fase die door de media en sommige drukkingsgroepen wordt verspreid, die van ‘de
onwaardigheid van het sterven’, de sociale druk om de laatste levensfase als zinloos
te bestempelen vergroot. Als de wet euthanasie toelaat bij personen met dementie,
ontstaat het gevaar dat de sociale druk groot wordt om dan ook euthanasie te vra-
gen bij dementie. Vele ouderen willen geen last worden voor hun omgeving. De vraag
is in welke mate ouderen tegen deze achtergrond ook volledig autonoom kiezen.

6. Juridische aspecten

De vraag dient gesteld te worden of alle handelingen in een wet dienen opgenomen
te worden. Is het artsenkorps niet meer gebaat bij een wet die voorziet in de moge-
lijkheid om in bepaalde situaties via een multidisciplinair overleg en ‘a priori con-
trole’ over te gaan tot bepaalde handelingen rond het levenseinde?

7. Besluit

Ondanks alle zorgen en intenties zijn we ons er van bewust dat er zich situaties kun-
nen en zullen voordoen waar toepassing van de aanvaarde zorg onvoldoende is om
de zorg te verstrekken die gewenst en verhoopt wordt. In deze situaties achten we
het belangrijk om te pleiten voor een multidisciplinair overleg, het maximaal benut-
ten van de mogelijkheden van de patiëntenrechtenwet en een advies te formuleren
rond actieve levenbeëindiging met een ‘a priori controle’.
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De dag na Claus

De waarde van het leven en de onmogelijkheid van een sereen debat

René Stockman*

Wanneer we na enige weken tussenpauze het hele debat dat op gang kwam na de
euthanasie van Hugo Claus even in ogenschouw nemen, dan komen een aantal reflec-
ties naar boven. Ik wil ze even de revue laten passeren.

Ik heb niet de bedoeling volledigheid na te streven of een fundamentele reflectie
te houden op euthanasie als dusdanig, maar wil eerder ingaan op wat er leeft in onze
huidige samenleving wanneer ethische kwesties op de voorgrond treden, en welke de
hoofdrolspelers zijn.

1. De macht van de media en de cultuurpausen

De katholieke kerk wordt verweten dat ze te lang het geweten van de mens heeft bepaald
en bezwaard, dat ze zich moreel te zeer heeft gemoeid met wat als privé-terrein 
kan worden beschouwd, meer bepaald op het vlak van seksualiteit, van het leven als 
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dusdanig en van de dood. Het wordt tijd, zo horen we, dat de kerk zwijgt en dat ze stopt
mensen met schuldgevoelens te beladen. Misschien is de kerk er inderdaad niet steeds
in geslaagd om haar boodschap als blijde en bevrijdende boodschap te verkondigen en
kreeg de moraal, die met deze blijde boodschap verbonden is en het goede leven moet
garanderen, te veel de bovenhand en vergleed ze in bepaalde tijden tot een amalgaam
van voorschriften en dictaten. Ik heb de indruk dat de kerk dit ook wel heeft ingezien
en zich nu met grotere aandacht dan voorheen focust op juist die bevrijdende boodschap
die Christus heeft gebracht. In sommige catechetische middens klinken alleen nog maar
de oproepen om liefde en vriendschap in het leven te cultiveren en vergeet men dat deze
liefde en vriendschap ook met respect en medemenselijkheid te maken hebben, met het
beminnen van de vijand en het zich afkeren van de zonde, die het leven van de mens
doorkruist en probeert te overheersen. We kunnen niet ontkennen dat de boodschap van
Jezus ook steeds een contesterende boodschap is geweest, zowel in de progressieve als
conservatieve zin, en dit contesterende zit juist in de morele consequentie ervan, zowel
op het persoonlijke vlak als op het vlak van het samenleven. De moraal verwijderen uit
de boodschap is deze boodschap uithollen, is deze boodschap terugbrengen tot haar
theoretische concept. Het wordt dan letterlijk een verhaal zonder moraal.

Maar geen gevaar… Wanneer de kerk omwille van deze uitgebrachte kritiek méér
zwijgt dan voorheen, of tot zwijgen wordt aangemaand, zijn er ondertussen andere
predikanten verschenen die hun eigen moraal ontwikkelen, al dan niet afrekenend
met de christelijke moraal, en die de weg gevonden hebben om hun boodschap ruim
te verspreiden, namelijk via de media en via de cultuur. En hun verhaal met moraal
wordt ruim aanvaard, wordt zelfs geprezen, omdat deze moraal helemaal niet 
contesteert, helemaal niet tegen de haren in strijkt, maar de mens bevestigt in zijn 
streven naar een individualistisch leven waar de absolute vrijheid primeert en waar 
niemand nog iets te zeggen heeft over zijn keuzen en zijn gedragingen. De absolute
zelfbeschikking wordt de nieuwe godsdienst, of beter, de nieuwe afgodendienst: de
mens en alléén de mens komt centraal te staan in het hele gebeuren en geen enkele
instantie van boven, van opzij of van onder heeft nog een inbreng of kan nog inbreuk
doen op die absolute zelfbeschikking. Wee hen die er een andere mening op nahou-
den, want op het vlak van ideeën geldt deze zelfbeschikking blijkbaar niet!

Wat men verwijt aan de kerk die eeuwen betuttelend zou hebben opgetreden, doen
de media nu zelf: hun visie en de visie van de cultuurpausen, en er zijn er véél, trach-
ten op te dringen door steeds maar te herhalen dat de absolute zelfbeschikking nu
toch wel de grootste verworvenheid is geworden van de twintigste eeuw, die in de
eenentwintigste eeuw verder moet worden veralgemeend. Het klonk bij het afscheid
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van Hugo Claus heel duidelijk uit de mond van Erwin Mortier: “Ik beschouw het als
een onvervreemdbaar deel van zijn erfenis en de taak van ons, zijn literaire nage-
slacht, om die radicale vrijheid en gelijkheid blijvend in ere te houden, en alle mach-
ten die haar willen knevelen, of knechten of bruikbaar maken, aan de kaak te stel-
len.” (De Standaard, maandag 31 maart 2008) We kennen het gevolg van de retoriek
die in de Antwerpse schouwburg klonk en die het debat in de pers opnieuw aanzwen-
gelde. Jawel, het gaat hier wel degelijk over een nieuwe moraal, een moraal die inder-
daad wordt afgeleid uit een ander mensbeeld dan dit zoals het vanuit de Bergrede
opklinkt, en die ook een andere invulling gaat geven aan wat goed leven is, wat kwa-
liteit van leven is, aan wat de grenzen zijn aan de zelfbeschikking. Volgens Mortier
moet het leven gevierd worden, “al vloekend en vrijend, al gierend en tierend”. Het
is een moraal met verreikende gevolgen, zoals ook de christelijke moraal verreikende
gevolgen had en heeft. Maar wanneer de christelijke moraal zich vandaag tracht te
uiten als een uitnodiging in dialoog, vragend om nog gehoord te worden, eist deze
nieuwe moraal om gewoon geponeerd te kunnen worden en begaan de verkondigers
ervan dezelfde fout die ze de christelijke moraal verwijten: het celebreren van een
morele superioriteit. Zij mogen zich manifesteren en in de media ruim hun zeg doen,
maar andersdenkenden worden meewarig weggehoond en hen wordt de mond
gesnoerd. De nieuwe moraalridders mogen hun orakels luidop verkondigen in hun
cultuurtempels, en zelfs regerende politici veroorloven zich openlijk daarover stelling
te nemen, maar wanneer de zogenaamde tegenpartij maar iets laat horen, zelfs bin-
nen eigen tempel en voor geloofsgenoten, wordt dit als het spuien van laffe gal afge-
daan en beginnen de scheldpartijen en start een nieuwe inquisitie. Wie moet zich
schamen in dit debat? “Mogen we nog spreken”, is de vraag die ik dacht te moeten
stellen. Het is wel opvallend hoe men juist vanuit Nederland verbaasd reageerde op
heel het gebeuren en zich de vraag stelde waarom de kerk nu juist door de cultuur
en de media het zwijgen wordt opgelegd. “Waar bepaalde morele argumenten a pri-
ori en met verbaal geweld uitgesloten worden, daar komt de openheid van een plu-
ralistische samenleving pas echt in het gedrang. Het debat over de rol van religie in
de publieke ruimte wordt in vele andere Europese landen al intensief gevoerd en wel
met reden. Het wordt tijd dat ook de Vlaamse publieke opinie zich over haar jeugd-
frustraties heen zet en deze discussie met open vizier aangaat” (Inigo Bocken in een
Vrije Opinie in De Standaard, 3 april 2008). Zei Jürgen Habermas niet dat juist het
opgelegde zwijgen de koningsweg is naar het fundamentalisme? We hebben er van-
daag verschillende voorbeelden van, misschien wel te veel. En dat is zeker niet wat
we verlangen, noch in de maatschappij, noch in de kerk, wel integendeel.
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2. Rond het levenseinde

Ging het debat of de reactie vooral over de wijze waarop de media de euthanasie van
Hugo Claus in de verf zetten en zelfs verheerlijkten, onwillekeurig kwam men ook
bij de euthanasie als dusdanig terecht. Kon de wijze waarop de vrije keuze van Claus
werd afgeschilderd een aanfluiting inhouden voor hen die nu juist niet willen kiezen
voor euthanasie, de vraag naar het recht op euthanasie kwam eveneens om de hoek
kijken. En zoals steeds werd dit alles door sommigen aangegrepen om ook nu een
stap verder te gaan: voorstellen in de richting van euthanasie bij kinderen, euthana-
sie bij wilsonbekwamen, en we kunnen het lijstje nog aanvullen met ideeën die wel-
licht leven in de hoofden van sommigen. De vraag rond het levenseinde, rond de zin
van het lijden, rond de opvang van lijdenden en stervenden werd opnieuw heel acuut.
Het is goed dat deze vragen gesteld worden, dat er in alle sereniteit kan gedebatteerd
worden, dat ideeën mekaar kunnen bevruchten en dat, laat ons hopen, daarmee de
humaniteit wordt gediend.

Maar ook hier kwamen de tegenstellingen heel sterk naar boven en werd vlug
ondervonden dat sereen debatteren blijkbaar niet tot de mogelijkheden behoort.
Waarom? Wellicht omdat er een groot verschil is gegroeid in het mensbeeld dat wordt
gehanteerd: een personalistisch mensbeeld tegenover een individualistisch mensbeeld,
een gesitueerde vrijheid tegenover een absolute vrijheid, een beperkte zelfbeschik-
king tegenover een absolute zelfbeschikking. Al heeft de meerderheid van de bevol-
king hierover wellicht nog geen bewuste visie ontwikkeld, feit is wel dat een menta-
liteit is gegroeid waarin men de persoonlijke keuzen van de ander wil respecteren
zolang ze geen nadeel berokkenen aan de omgeving, en dat men ook niet meer ver-
draagt dat over deze keuzen door derden nog een uitspraak wordt gedaan. Het vroe-
gere verschil, reeds door Augustinus heel mooi omschreven, tussen de persoon en
de daad, waarbij gesteld werd dat men wel een oordeel kan vellen over de daad, maar
niet over de persoon, is opgeheven en gewoonweg vervangen door de stelling dat men
geen oordeel meer geeft, noch over de persoon, noch over de daad. Zo komt het dat
daden die niet zelf worden onderschreven door iemand en die door hemzelf nooit
zullen worden verricht, toch getolereerd worden en soms zelfs toegejuicht bij ande-
ren. “Ikzelf zal nooit euthanasie plegen, maar ik doe geen uitspraak over het feit dat
een andere dit wel doet. Dat is zijn goed recht, zoals ik ook het goed recht heb dit
niet te doen.” De verworvenheid van de absolute zelfbeschikking is bij de goege-
meente blijkbaar ver doorgedrongen en iedere uitspraak of houding die daar tegenin
gaat, krijgt reactie en wordt het zwijgen opgelegd. Dat vertekent natuurlijk de visie
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op de moraliteit in een samenleving, omdat velen juist geen uitspraak meer willen
doen over de moraliteit en dus de indruk geven dat er geen moraliteit meer is. Soci-
ologische peilingen bevestigen dit en ook reacties die opkomen bij een debat zoals
dit laatst werd gevoerd, dienen dan steeds met de nodige reserves te worden geïnter-
preteerd. Het is niet omdat een kleine groep sterk reageert en de massa zwijgt, dat
de meerderheid de visie van die kleine groep deelt of volgt.

Fout is eveneens dat men in dergelijk debat tot een consensus zou willen komen. Dat
is gewoon niet mogelijk en ook niet wenselijk. Dat is natuurlijk de trend die vandaag
heerst en versterkt wordt vanuit de steeds sterkere mondialisering en globalisatie en
waarbij overkoepelende internationale organisaties trachten wereldwijd consensusmo-
dellen te ontwikkelen en door te drukken, ook in ethische thema’s. Een specifieke iden-
titeit moet het onderspit delven voor een zogenaamde neutrale globaliteit, en thema’s
rond de visie op het goede leven, op vrijheid, op gezondheid worden meer en meer
internationaal gestuurd en als norm meegegeven voor een nieuwe wereldorde met een
mondiale consensus rond waarden en normen. Zo beschouwt men de vrije keuze voor
euthanasie als een gelukkige verworvenheid die verder moet uitgebreid worden tot een
recht in alle landen. Het is duidelijk dat men vanuit een christelijk mensbeeld, dat de
mens in alle stadia van zijn bestaan ziet als een persoon, geschapen naar het beeld van
God en bestemd voor de verrijzenis en daarom ook als absoluut beschermwaardig,
nooit in een dergelijk consensusmodel kan treden. Hier is gewoon geen consensus
mogelijk, wat echter dialoog niet moet uitsluiten. Een ethisch debat kan nooit de con-
sensus tot doel hebben, wel het verfijnen en tegelijk het relativeren van keuzen, het leren
begrijpen van andermans keuzen zonder de daad daarom ook te moeten goedkeuren.
Het is een valkuil een ethisch debat alleen maar als geslaagd te beschouwen wanneer
een consensus werd bereikt. Zoals wij in het begin reeds aanbrachten zal de christelijke
boodschap altijd een contesterende boodschap blijven en dus gezondmakend zijn, cor-
rigerend voor een maatschappij die zich dreigt de nivelleren tot de grootste gemene
deler. We moeten ons ernstige vragen stellen over een maatschappij waar deze contes-
tatie niet meer getolereerd wordt en waar de dialoog daarop juist afgebroken wordt.

We hoorden ook de verwijten dat de kerk er een bedenkelijke boodschap over het
lijden en de dood op nahoudt. Inderdaad, het geloof in het voortbestaan na de dood
is een punt van het christelijke geloof en is er zelfs één van de fundamenten van. Dat
dit geloof een grote invloed heeft op het leven, op de verschillende levensmomen-
ten, op de keuzen die men al dan niet maakt, is evident. Wanneer ik geloof dat het
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na dit leven definitief gedaan is met mij, dan zal ik wellicht andere keuzen maken dan
wanneer ik het geloof in het voortbestaan na de dood koester. Wanneer lijden ons
deel wordt en niemand is daarvan gevrijwaard, staan we voor de opgave dit lijden te
plaatsen in de totaliteit van ons leven, ook geconfronteerd met ons geloof of onge-
loof in het hiernamaals. Christus heeft met zijn leven, zijn lijden, zijn dood en zijn
verrijzenis aan de mens een nieuw perspectief gegeven. Als gelovige worden we uit-
genodigd in dit perspectief te treden, ons door dit perspectief te laten raken en van-
uit dit perspectief te leven. Bij lijden worden we uitgenodigd om ons lijden niet geïso-
leerd te zien van dit perspectief, maar de solidariteit te voelen die Jezus met ons had
en heeft, juist in dit lijden. De perceptie van het lijden zal anders zijn voor iemand
die helemaal geen verwachting meer heeft van leven na de dood, dan voor iemand
die gelooft dat een beter leven aan de horizon verschijnt. Lijden blijft a priori voor
iedereen een opgave, maar kan a posteriori voor sommigen een zingevend gebeuren
geworden zijn. En daar kunnen ook anderen van leren, inspiratie bij opdoen, zodat
hun a priori denken over het lijden daardoor kan beïnvloed worden. Het is vanuit het
perspectief dat Christus hun geeft, uit het voorbeeld van andere christenen en uit
eigen ervaring dat christenen er inderdaad een eigen visie over het lijden op na hou-
den en kunnen spreken over de zin van het lijden. Het is niet omdat mensen met een
andere overtuiging niet in deze visie kunnen intreden, dat zij daarom beschuldigend
naar christenen toe moeten spreken of meewarig daarop moeten neerkijken.

Maar christenen hebben vanuit het evangelie een duidelijke boodschap over het
leven meegekregen en daarbij de oproep om zich in te zetten om dit leven te verbe-
teren, om te bouwen aan een grotere humaniteit. En dit geldt ook en vooral naar hen
die ziek zijn, die lijden, die stervend zijn. Daarom is het normaal dat christenen in het
euthanasiedebat steeds opnieuw de vraag stellen of men wel genoeg doet om het lij-
den te verzachten, om de stervenden palliatief nabij te zijn, om de omgeving van hen
die uitzichtloos lijden te ondersteunen, en een pleidooi houden om vooral dààr ener-
gie in te steken in plaats van een cultuur van de dood te creëren. Het is belangrijk dat
er duidelijke grenzen worden gesteld aan de medisch technische overmacht die zo
vlug verglijdt naar een medische hardnekkigheid, maar tegelijk moet er nog méér ener-
gie gestoken worden in de uitwerking van een palliatieve zorg waar de zorg voor de
totale mens in al zijn aspecten het opnieuw wint op het te uitsluitend medisch tech-
nische bezig zijn met de zieke persoon. Dit zijn de juiste antwoorden op het lijden,
ook op het uitzichtloze lijden, en die verdienen dezelfde aandacht of zelfs grotere aan-
dacht dan zorgvuldigheidsnormen die bij een euthanasieaanvraag in acht moeten wor-
den genomen. Wordt de kwaliteit van de zorg niet juist getoetst op haar authentici-

Ethische Perspectieven 18 (2008)2, p. 186

1342-08_EthPersp_02_Euthanasie-debat  08-07-2008  11:32  Pagina 186



teit, op haar ware humaniteit, in de verzorging van mensen die niet meer kunnen gene-
zen, van wie de situatie inderdaad als uitzichtloos kan worden bestempeld? Hier krijgt
de liefde opnieuw de hoofdplaats in de zorg, de liefde als motivatie en als uitdrukking,
de pure liefde die niet op wederkerigheid noch op resultaat is gericht en die de hoek-
steen moet blijven van iedere zorg. Vanuit eigen ervaring moet ik stellen dat we als
Broeders van Liefde zorgen voor velen wier situatie in de maatschappij als uitzicht-
loos wordt bestempeld: mensen met een zware mentale handicap die daarvan nooit
zullen genezen, mensen met een chronische mentale stoornis, mensen met een zware
dementie. Onze stelling blijft dat deze mensen medemensen zijn en blijven, ongeacht
hun verschijningsvorm, en dat het nu eenmaal bij het mens-zijn hoort dat er perioden
in het leven zijn dat anderen moeten helpen. Iedereen vindt het normaal dat een bore-
ling door de moeder wordt verzorgd, dat die niet voor zichzelf kan zorgen. Niemand
durft het aan een boreling als een nutteloos wezen te beschouwen, nutteloos voor de
maatschappij. Er is natuurlijk het perspectief dat die ooit nuttig zal worden, al is daar
geen garantie voor. De meesten vinden het nog normaal, gelukkig maar, dat ook bij
het ouder worden bepaalde activiteiten door anderen moeten worden overgenomen,
en dat er momenten komen waarop men als het ware naar de situatie van de boreling
teruggaat en volledig hulpbehoevend wordt. Hier kan men terugkijken naar het verle-
den en bij wijze van dankbaarheid voor wat die persoon heeft betekend de zorg voor
hem opnemen. Sommigen vinden dit laatste al wat moeilijker en vinden argumenten
om vanuit hun individualistisch mensbeeld te stellen dat ze toch eigenlijk geen verant-
woordelijkheid hebben voor het welzijn van de ander, indien hij daar zelf niet meer
voor kan zorgen. Er zijn ook mensen, en die zie ik dagelijks rondom mij, die nooit
voor zichzelf hebben kunnen zorgen en dit in de toekomst ook nooit zullen kunnen.
Hier wordt de medemenselijkheid uitgedaagd en wordt men opgeroepen om alle indi-
vidualisme te overstijgen en de liefde voor de medemens te laten groeien en te laten
uitzuiveren. Want is dat niet de definitie van echte liefde: dat men zich geeft zonder
erop te rekenen iets terug te krijgen, dat men zich geeft gewoon omdat de andere er
is, omdat de andere ons woordeloos uitnodigt ons voor hem of haar in te zetten. “Het
gelaat van de ander stelt me voor een ethisch imperatief”, om Levinas aan te halen:
om die andere niet te doden, om die andere levenskansen te geven, om die andere in
zijn levenskansen te ondersteunen, om die andere door onze liefde beter te maken, en
daardoor zelf ook beter te worden.

Wanneer ik mij geroepen voel om mijn stem te laten horen in het euthanasiede-
bat, is het niet om oordelen uit te spreken over hen die om euthanasie vragen wel-
licht omdat ze hun lijden als uitzichtloos beschouwen, ook al kan ik deze daad nooit
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goedkeuren, maar is het vooral om die vele mensen die nooit een woord voor zich-
zelf kunnen uiten een stem te geven, respect en liefde voor hen te vragen, de
beschermwaardigheid van hun leven te eerbiedigen en erover te waken dat ze niet
meegesleurd worden in die cultuur van de dood.

Op diens verzoek?

Over dementie en euthanasie op basis van een wilsverklaring1

Bert Broeckaert*

Het is ondoenbaar om in deze korte bijdrage in te gaan op de diverse bezwaren die
ik heb tegen een mogelijke uitbreiding van de Belgische euthanasiewet. Ik beperk me
dan ook tot het formuleren van enkele fundamentele bedenkingen bij het voornemen
van sommigen om het toepassingsgebied van wilsverklaringen met betrekking tot
euthanasie substantieel te verruimen. Meer in het bijzonder ga ik in op de mogelijk-
heid van euthanasie op basis van een wilsverklaring voor personen die het slachtof-
fer zijn of worden van dementie. Op dit ogenblik is er een belangrijke discrepantie
in de euthanasiewet tussen enerzijds de aandacht die deze wet heeft voor de moge-
lijkheid om euthanasie ook toe te passen op basis van een (voorafgaande) wilsverkla-
ring en anderzijds het concrete toepassingsgebied van deze wilsverklaring. Dit laat-
ste blijkt in feite immers bijzonder beperkt: de patiënt die in een wilsverklaring om
euthanasie gevraagd heeft mag niet meer bij bewustzijn zijn, en deze toestand moet
volgens de stand van de wetenschap ook onomkeerbaar zijn. Euthanasie op basis
van een wilsverklaring kan dus alleen wanneer de persoon in kwestie zich in een 
irreversibele coma bevindt. Dit betekent heel duidelijk dat het feit dat iemand ten
gevolge van dementie volledig wilsonbekwaam geworden is geen voldoende voor-
waarde is om in aanmerking te komen voor euthanasie op basis van een wilsverkla-
ring. Inderdaad, wie dement is heeft vaak een verminderd of verstoord bewustzijn,
maar ‘niet meer bij bewustzijn’ is deze persoon niet (tenzij hij of zij zich echt in de
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allerlaatste fase van de ziekte bevindt). Er gaan nu stemmen op om het toepassings-
gebied van de wilsverklaring te verruimen, zodanig bijvoorbeeld dat dementerenden
op basis van hun wilsverklaring ook in een veel eerdere fase van hun ziekte reeds
euthanasie kunnen krijgen. De Vlaamse indieners van het euthanasiewetsvoorstel van
december 1999, dat de basis vormt van de huidige wet, dachten overigens in januari
2000 nog – uiteraard volledig ten onrechte – dat hun wetsvoorstel wel degelijk de
mogelijkheid inhield om euthanasie uit te voeren op basis van een wilsverklaring
waarin gestipuleerd werd dat euthanasie zou worden toegepast wanneer de persoon
in kwestie dement geworden was en in een situatie gekomen waarin hij zijn familie
niet langer herkende.

Maar wat is euthanasie eigenlijk? Hoewel de term euthanasie zijn wortels heeft in
de Griekse oudheid, is het pas met figuren als Samuel C. Williams (1870) en Lionel
A. Tollemache (1873) dat de term zijn hedendaagse betekenis krijgt. Pas aan het eind
van de negentiende eeuw wordt euthanasie verstaan en verdedigd als suicide by proxy,
als suicide in extremis, waarbij een arts doelbewust en op verzoek van de patiënt letale
medicatie toedient om deze patiënt te verlossen van het extreme, niet te lenigen lij-
den waarvan hij of zij het slachtoffer is.

Reeds rond de vorige eeuwwisseling worden, in reactie op de ontstane pro-eutha-
nasiebeweging, verschillende vormen van euthanasie onderscheiden. Zo wordt in een
editoriaal van de Boston Medical and Surgical Journal in 1884 reeds het onderscheid tus-
sen actieve en passieve euthanasie gemaakt, waarbij de auteur de eerste vorm (die door
mensen als Williams en Tollemache wordt verdedigd) verwerpt en de tweede vorm,
die neerkomt op het stopzetten en nalaten van een mogelijkerwijs levensverlengende
behandeling, duidelijk aanvaardbaar acht. In een editoriaal in The Lancet van 1899
wordt een ander, eveneens nog steeds welbekend, onderscheid gemaakt, namelijk dat
tussen directe en indirecte euthanasie, waarbij indirect slaat op het feit dat een medisch
handelen (in casu pijnbestrijding) een mogelijk levensverkortend neveneffect heeft
zonder dat dit effect beoogd wordt: het eigenlijke, directe doel is het onder de con-
trole brengen van de pijn. Terwijl in de Angelsaksische wereld het woord euthanasie
voornamelijk geassocieerd wordt met vrijwilligheid (de patiënt beleeft zijn leven als
ondraaglijk en wil aan dit lijden ontsnappen), ligt dit in de Duitse discussie rond
levensbeëindiging van meet af aan anders. Lang voor het beruchte werk van Binding
en Hoche uit 1922 verdedigden reeds mensen als Haeckel en Jost levensbeëindiging
bij wilsonbekwamen. Euthanasie kan dus vrijwillig of onvrijwillig zijn, direct of indi-
rect, en actief of passief. Internationaal is euthanasie nog steeds een brede koepel-
term die elk doen en laten van artsen dat een levensverkortend effect heeft, omvat.
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Wie tot ver in de jaren negentig een vak deontologie of ethiek volgde waarin het
onderwerp euthanasie aan bod kwam, zullen deze onderscheidingen vertrouwd in de
oren klinken. Dat euthanasie de laatste jaren niet langer als een overkoepelende para-
pluterm functioneert, heeft alles te maken met de evolutie van het gebruik van de term
euthanasie in Nederland, dat inzake euthanasie al vele jaren een eigenzinnige koers
vaart. Daar heeft euthanasie, sinds de Staatscommissie Euthanasie in 1985 deze defi-
nitie lanceerde, immers een strikte maar tevens (in Nederland) algemeen aanvaarde
betekenis. Euthanasie wordt er als volgt bepaald: opzettelijk levensbeëindigend handelen
door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek. Dit betekent dat euthanasie in Neder-
land per definitie actief, direct en vrijwillig is. Al is vrijwillig in dit geval eigenlijk nog
niet strikt genoeg: euthanasie veronderstelt dat de patiënt zelf om levensbeëindiging
verzoekt. Het Belgische Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft in zijn eerste
advies van 1997 de Nederlandse definitie van euthanasie overgenomen. En in de
recente Belgische euthanasiewet van 2002 vinden we identiek dezelfde definitie terug.
Ook in België heeft euthanasie daarom nu een heel specifieke betekenis.

Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op
diens verzoek (mijn cursivering): met deze definitie, die bijna woordelijk overeen-
komt met de definitie die de jurist Henk Leenen al in 1977 had gelanceerd, is de
toon gezet. Niet toevallig was Leenen ook één van de grote pleitbezorgers van het
zelfbeschikkingsrecht. Autonomie, zelf kunnen beschikken over leven en dood:
daar gaat het om. Het is niet een betuttelende ander die bepaalt wanneer het lijden
ondraaglijk geworden is, het is de patiënt zelf die beslist. Precies het feit dat het
zijn/haar beslissing is, maakt euthanasie uiteindelijk acceptabel. Hoewel Leenen
zelf zijn definitie voor neutraal en objectief hield, kan ze bezwaarlijk waardevrij
genoemd worden. In deze definitie (zoals in allicht elke definitie) klinkt een bepaald
wereld- en mensbeeld mee, in dit geval een wereld- en mensbeeld dat het auto-
nome ik centraal plaatst.

Enkele jaren terug verklaarde een bekende en verder innemende Tv-figuur in een
debatprogramma heel stellig dat dementie voor haar absoluut onmenselijk was en dat
ze al heel vlug in dat ziekteproces euthanasie zou willen, op basis van een eerder
neergeschreven wilsverklaring. Of ze als dementerende gelukkig of ongelukkig zou
zijn, zou lijden of niet, dood zou willen of niet, dit alles deed voor haar niet ter zake.
En wat als de dementerende aanvoelde dat men haar leven wou beëindigen en op
allerlei manieren trachtte te ontsnappen aan dit doodvonnis? Ook met dit verzet
mocht absoluut geen rekening gehouden worden. Men moest er maar voor zorgen
dat de dementerende in bedwang werd gehouden.
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Hoe choquerend deze uitspraken ook zijn, ze zijn de consequentie van een door-
getrokken zelfbeschikkingsdenken. Het is precies de situatie van afhankelijkheid en
wilsonbekwaamheid die dementie uiteindelijk met zich meebrengt, die door het auto-
nome individu voor ondraaglijk wordt gehouden en die hem of haar met luide stem
ook in deze situatie het recht op euthanasie doet opeisen. Opzettelijk levensbeëindi-
gend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek (mijn cursivering)?
Wie vindt dat euthanasie bij dementie en omwille van dementie moet kunnen op
basis van een eerdere wilsverklaring, moet beseffen dat hij/zij uiteindelijk in conflict
komt met het hele uitgangspunt. Van een verzoek van de dementerende is helemaal
geen sprake: het gaat om het verzoek van de persoon die nog niet dement is of in
elk geval nog niet wilsonbekwaam geworden is. Natuurlijk is het zo dat iemand met
gevorderde dementie niet meer tot een geldig verzoek in staat is en dat de autono-
mie van een dergelijke persoon beperkt en relatief is, maar dit belet niet dat de per-
soon in kwestie kan lijden, kan tevreden zijn en eigen verlangens en behoeften heeft.
Dit alles wordt echter volledig terzijde geschoven: het is enkel de wil van de nog
wilsbekwame persoon die telt; wat de demente persoon voelt of wil is compleet irre-
levant. Hier spreken van opzettelijk levensbeëindigend handelen op diens verzoek (denk
aan het gegeven voorbeeld) lijkt me grotesk. Precies in naam van het autonome ik
wordt de demente zelf hier willens nillens gereduceerd tot een object, tot een niet-
persoon die zelfs niet meer over het recht op leven beschikt. De verheerlijking van
de autonomie verwordt hier tot haar akelige tegendeel: in plaats van de kwetsbare
‘eigenstandigheid’ van de demente te ontzien en te respecteren, wordt deze radicaal
miskend. Indien de wetgever mee stapte in dit verhaal, dan zou ook hij meteen wil-
lens nillens de niet mis te verstane boodschap uitzenden dat dementie een menson-
waardige staat is en dementen eigenlijk zelfs geen recht op leven hebben.

Een doorgedreven zelfbeschikkingsdenken miskent niet alleen de relatieve auto-
nomie van de dementerende, maar doet ook hetzelfde met de autonomie van de
zorgverleners. Ook op deze wijze komt dit denken in conflict met zijn eigen uit-
gangspunt. In plaats van autonome personen die hun zorg zo goed mogelijk afstem-
men op de noden en vragen van de ‘actuele’ patiënt, worden ze quasi blinde uitvoer-
ders van een eerdere wilsbeschikking. Het is immers niet het actuele lijden van de
patiënt in wiens ogen ze kijken, dat geacht wordt hen tot euthanasie te doen 
overgaan, wel een misschien jaren eerder opgestelde wilsuiting van een nog gezonde
of in elk geval veel minder zieke persoon. Van veel respect voor de professionele en
ethische autonomie van de zorgverleners lijkt hier geen sprake. In het pleidooi om
euthanasie ook toe te laten bij dementie en omwille van dementie, op basis van een
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eerdere wilsverklaring, toont een ongebreideld zelfbeschikkingsdenken zich van zijn
meest paradoxale en ook meest gevaarlijke kant.

Noten

1. De auteur schreef deze opinie in zijn eigen naam.

Mense l i jke waardighe id als  hoofdbekommernis

Jos Vermylen*

De hier volgende beschouwingen zijn persoonlijk, maar wel geïnspireerd door advie-
zen van de Begeleidingscommissie voor Medische Ethiek van de Faculteit Genees-
kunde, waarvan ik voorzitter ben geweest.

Vooreerst wil ik het kort hebben over een frequent gehanteerd begrip tijdens
besprekingen van euthanasie, dat van de menselijke waardigheid. Voor mensen die
erg op zichzelf en hun imago gesteld zijn, kan iedere onvolmaaktheid beleefd wor-
den als een aantasting van hun waardigheid, en bij ernstige afwijkingen kunnen zij zich
zozeer in hun waardigheid aangetast vinden, dat zij dit beleven als ondraaglijk
lijden,dat niet kan gelenigd worden en derhalve euthanasie rechtvaardigt. Voor de
meeste mensen wordt hun waardigheid echter bepaald door het beeld dat anderen hen
voorspiegelen; hoe anderen hen benaderen en behandelen bepaalt in belangrijke mate
hun waardigheidsgevoel. Dit heeft zeer belangrijke implicaties voor de manier waarop
omgegaan wordt met zieken of fysiek of mentaal gehandicapten, en dit niet enkel door
zorgverleners in ziekenhuizen, in rust- en verzorgingstehuizen, of in de thuiszorg,
maar evenzeer door de hele maatschappij. Een maatschappij die euthanasie zou
bevorderen, riskeert zwaar zieken en gehandicapten een vervormd zelfbeeld voor te
spiegelen. De beste preventie tegen euthanasievragen is dat niet enkel de zorgverle-
ners maar ook de brede maatschappij zwaar zieken en invaliden in hun waardigheid
bevestigen en ondersteunen. Hierbij spelen ook de media een sterk bepalende rol.

Een tweede beschouwing wil ik wijden aan de menselijke eindigheid. De mens neemt
deel aan een wereld in permanente evolutie, met ingebouwde mechanismen van ver-
nieuwing. Steeds weer worden oudere generaties door jongere vervangen. De genees-
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kunde moet zich kunnen situeren in dit gebeuren; haar doel kan dan ook niet zijn de
dood als dusdanig uit te roeien, maar wel de gezondheid van de medemens zo lang
mogelijk te bevorderen en de mensen te helpen bij het bereiken van een goede dood
- de letterlijke betekenis van ‘euthanasie’. Opnieuw is het bereiken van de ‘goede dood’
veel meer dan enkel de taak van de zorgverleners. Ik heb de dood van enkele patiën-
ten en van familieleden als geslaagd mogen beleven wanneer afscheidnemenden tegen-
over hun naasten hun dankbaarheid konden uitdrukken om de liefde die zij hadden
mogen krijgen en geven en, voor gelovigen, hun vertrouwen in wat komen zal.

Om een serene dood te kunnen bereiken, moet het lijden in de mate van het moge-
lijke uitgeschakeld worden. Vele medische activiteiten zijn trouwens hierop gericht: het
uitbouwen van een sterke vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt, waar een 
tactvolle en progressieve mededeling van de waarheid gepaard gaat met concrete infor-
matie over de opvang die nog kan geboden worden; het vermijden van therapeutische
verbetenheid - een bestaand risico met een geneeskunde die nog haar grenzen aftast;
en een goed uitgebouwde palliatieve zorg met aandacht voor niet enkel de somatische,
maar ook de psychologische, relationele en spirituele noden van de patiënt.

Wanneer de arts geconfronteerd wordt met een vraag naar euthanasie, zal hij/zij in
eerste instantie peilen naar de motivering van de vraag. Het kan gaan om onvoldoende
symptoomcontrole, om een ervaring van zinloosheid van het verdere bestaan, of om
een periode van depressie bij het naderende levenseinde. Zeer dikwijls verdwijnt deze
vraag wanneer door deskundige palliatieve zorg de waardigheid van de stervende beves-
tigd wordt. Daarnaast kan euthanasie gevraagd worden als laatste principiële bevesti-
ging van de persoonlijke autonomie, als ultieme opstand tegen de menselijke beperkt-
heid door ’de dood zelf in handen te nemen’; deze personen kunnen meer afwijzend
zijn tegenover palliatieve zorg. De arts moet duidelijk zijn houding tegenover euthana-
sie in de zich voordoende situatie aan de patiënt kenbaar maken.

Er kunnen zich uitzonderlijk wel echte medische dilemma’s voordoen, waarbij een
arts bij een ondraaglijk lijden dat niet te lenigen valt bij een terminale patiënt in gewe-
ten meent te kunnen ingaan op de herhaalde vraag van de patiënt naar euthanasie.
Deze arts zal vooraf met collega’s overleggen, waaronder een arts van de palliatieve
eenheid. Soms kan palliatieve sedatie een valabel alternatief bieden.

Ten slotte, welke rol kan de directie van een ziekenhuis bij het levenseinde spe-
len? Zij moet er zorg voor dragen dat aan de patiënt continue zorg kan worden ver-
zekerd, onder de vorm van palliatieve support teams, palliatieve eenheden, enz. Waar
de directie van een ziekenhuis het recht en de plicht heeft de grote beleidsopties te
formuleren, zal ze zo weinig mogelijk interfereren met specifieke casuïstiek, en deze
aan de verantwoordelijke artsen overlaten.
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