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Inleiding

Sinds de goedkeuring van de euthanasiewetgeving in
2002 zijn parlementaire initiatieven genomen om de
wet uit te breiden naar minderjarigen en personen met
dementie. In het maatschappelijk debat hierover
komen clinici, behalve in enkele opinieartikels, weinig
aan bod. Deze bijdrage is geschreven door geriaters,
huisartsen en psychiaters. Zij werken in verschillende
settings (huisartsgeneeskunde, rust- en verzorgings-
tehuis, palliatief netwerk, geriatrische dienst, psycho-
geriatrische dienst), combineren dit klinisch werk vaak
met academische activiteiten (onderzoek en onder-
wijs) en hebben verschillende levensbeschouwelijke
achtergronden. Hoewel ze geen ethici zijn, willen ze
enkele elementen aanreiken die volgens hen in de ver-
dere discussie de nodige aandacht en reflectie verdie-
nen. Het gaat om medische aspecten, culturele ele-
menten, palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning,
autonomie, de mening van de patiënten en hun fami-
lie, en tot slot een juridische overweging.

GEZONDHEIDSZORG: STANDPUNTEN

Euthanasie bij personen met dementie:
reflecties van artsen

J. DE LEPELEIRE, A. BEYEN, M. BURIN, L. CEULEMANS, R. FABRI, G. GHIJSEBRECHTS, J. LISAERDE,
B. TEMMERMAN, B. VAN DEN EYNDEN, N. VAN DEN NOORTGATE, namens de Page Werkgroep1, 2

Samenvatting

In het maatschappelijk debat over de uitbreiding van de euthanasiewet naar personen met dementie dienen
naast ethische afwegingen en argumenten ook andere overwegingen in ogenschouw genomen te worden.
De diagnose van dementie is moeilijk en het klinisch beeld zeer wisselend. De inschatting en vooral het ope-
rationaliseren van wilsbekwaamheid is een complex probleem.

De discussie moet gevoerd worden tegen de achtergrond van een cultureel kader waarin de interpretatie
en de ontwikkeling van palliatieve zorg cruciaal zijn. Hierin is de ontwikkeling van een denkkader als vroeg-
tijdige zorgplanning een interessant gegeven. De vraag blijft of de juridische problemen uitgeklaard kunnen
worden en of de kans bestaat dat een juridische benadering een oplossing biedt voor de beschreven problemen.

1 Page: werkgroep Palliatieve Zorg en Geriatrie, functionerend
binnen de Vlaamse Federatie Palliatieve Zorg.
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Medische aspecten van dementie

Wie over een principiële mogelijkheid van euthanasie bij
personen met dementie wil nadenken, moet rekening
houden met een aantal medische aspecten van het ziek-
tebeeld dementie, die een impact uitoefenen op het
beslissingsproces.

Diagnose

De diagnose van dementie is niet altijd eenvoudig, zeker
niet in een beginfase (1). Nog al te vaak wordt een deli-
rium of depressie verward met een dementieel syndroom
(2). Het voorkomen van delirium bij dementie wordt geschat
tussen 20 en 80% (2). Een afwachtende houding gedurende
enkele maanden kan dan soms gewettigd zijn om de diag-
nose „dementie” al dan niet te bevestigen of uit te sluiten.

Symptomen

Niet elke vorm van dementie vertoont dezelfde sympto-
men en kent eenzelfde evolutie. Er zijn verschillen naar-
gelang de oorzaak van dementie. Zo zal een dementie
van het alzheimertype een verschillend verloop kennen
dan een vasculaire 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 aantal per-
sonen met dementie niet aan de rechtstreekse gevolgen
van hun dementie met haar verwikkelingen, maar aan
andere, samen voorkomende aandoeningen.



Wils(on)bekwaamheid

Een belangrijk element in de discussie is het begrip
wils(on)bekwaamheid. Een misvatting in de beeldvor-
ming is dat een diagnose van dementie gelijkstaat met
„wilsonbekwaam” worden. Dit is niet noodzakelijk het
geval. Bovendien kent wilsonbekwaamheid gradaties.
Het is niet omdat men niet meer bekwaam is om finan-
ciële zaken te regelen, dat men ook niet bekwaam is
om betrokken te worden in beslissingen rond het levens-
einde. Wat wils(on)bekwaamheid juist is en hoe ze kan
vastgesteld worden, is essentieel in deze discussie (3-6).
Er heerst in de literatuur, en nog minder in de klinische
en juridische praktijk, geen consensus over het begrip
wilsbekwaamheid, laat staan dat men ze betrouwbaar
kan vaststellen (6). De Nederlandse en Engelse wetge-
ving hebben gepoogd richtlijnen hiervoor op te stellen
(7). De meeste systemen hanteren een substituut voor
het nemen van beslissingen (7-10).

Wilsverklaring

Voor personen die hun wil niet meer kunnen uiten,
voorzien de huidige voorstellen in de procedure van de
wilsverklaring. Dit is een schriftelijke procedure waar-
bij de betrokkene zijn wil vooraf kan vastleggen, om
gehanteerd te worden wanneer hij die wil niet meer kan
uiten. Een wet rond euthanasie bij personen met demen-
tie door middel van een wilsverklaring zal een antwoord
moeten geven op een aantal problemen.
1. De commissie die in Nederland een zeer uitgebreid

rapport heeft gepubliceerd over medisch handelen
rond het levenseinde bij wilsonbekwamen, stelt hier-
over in haar conclusie: „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” (11).

2. Een 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 weer-
gegeven. Elementen uit de wilsverklaring zullen vaak
te veel situatiegebonden zijn (in het genre van „als
ik mijn kleinkinderen niet meer herken”) terwijl zij
beter doelgebonden omschreven zouden worden (bv.
„als het team van mening is dat ik aanhoudend lijd
en een doorgedreven palliatieve aanpak aan dit lijden
geen oplossing kan bieden”). In het concept van
Doelgericht Medisch Handelen staat de poging voorop
om samen met de patiënt te formuleren wat de ver-
wachtingen en eigen zorgdoelen zijn (12-14).

3. Een cruciale vraag is wie beslist wanneer het
moment is gekomen om de wilsverklaring tot uit-
voering te brengen. Immers niet alleen de arts,
ook de vertegenwoordiger die de wilsverklaring
„activeert” is betrokken. Dit lijkt in de praktijk het
moeilijkste probleem. Waar de vraag om euthanasie
gebaseerd is op het uitoefenen van het autonomie-
beginsel, wordt duidelijk dat de uitvoering daarvan
bij wilsonbekwame personen met dementie naar een
derde moet gedelegeerd worden. Dit kan nieuwe pro-
blemen creëren. Wat indien de vertegenwoordiger
van de persoon met dementie zich niet goed voelt
met deze beslissing? Hoever kan de persoon, die ver-
ondersteld wordt uitvoering te geven aan de wils-
verklaring, op zijn beurt zijn autonomie inroepen?
Wat indien niemand op de hoogte is van de wils-
verklaring, vermits die ook in de huidige regelge-
ving niet verplichtend geregistreerd wordt? Wanneer
we in de praktijk zien welke spanningen en moei-
lijkheden in families ontstaan bij belangrijke beslis-
singen, bijvoorbeeld verhuis naar een rusthuis, stel-
len we ons de vraag hoe dit met een nog meer
ingrijpende beslissing als euthanasie zal verlopen.

Culturele elementen

De discussie rond euthanasie bij dementie is ingebed in
een samenleving met haar culturele kader. In onze
samenleving is op dit ogenblik een zeer negatieve beeld-
vorming over dementie ontstaan. In een sensibilise-
ringscampagne van de expertisecentra dementie in
Vlaanderen zegt Jan Hoet daarover: „Dementie is vooral
erg als de samenleving er niet mee kan omgaan”
(www.dementie.be). Een uitspraak als „Dementie betreft
immers een totale, onomkeerbare aantasting van de per-
soonlijke waardigheid”, geeft een zeer eenzijdig en nega-
tief beeld van dementering waarbij het per definitie uit-
gesloten lijkt dat het leven ook maar enige kwaliteit
heeft voor de persoon met dementie en waarbij het lijkt
dat een dementerende patiënt niets meer zou kunnen
betekenen. Recent onderzoek weerlegt dit (15-17). In
dit Belgisch cohortonderzoek, uitgevoerd in de thuiszorg
en in rust- en verzorgingstehuizen, werden personen met
dementie vergeleken met niet dementerenden. Personen
met dementie hadden een lagere kwaliteit dan de con-
trolepersonen, maar in de longitudinale opvolging ging
de kwaliteit van leven niet verder achteruit bij een evo-
lutieve dementie. Personen die zich dag en nacht inzet-
ten, mantelzorgers en hulpverleners, krijgen vanuit de
huidige discussie soms de indruk dat zij bijdragen aan
het bestendigen van onwaardige toestanden. Dementie
„onwaardig” noemen, zegt echter meer over de maat-
schappij dan over dementie. Het is van belang in de eer-
ste plaats een „menswaardig” leven voor personen met
dementie (en voor de omgeving) mogelijk te maken
door hiervoor als maatschappij de voorwaarden te cre-
eren. Staat of valt de „waardigheid” van een persoon
niet met de manier waarop er met die persoon omgegaan
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wordt en hoe die persoon aanvaard en getolereerd
wordt?

Palliatieve zorg

Volgens de recente definitie van palliatieve zorg van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan de zorg voor
personen met dementie passen in een palliatievezorg-
cultuur (http: //www.who.int/cancer/palliative/defini-
tion/). In zorgsettings waarin respectvol en tolerant
omgegaan wordt met personen met dementie en waarin
de nodige „zorgruimte” gecreëerd wordt, is de nood om
„vast te binden”, bijvoorbeeld, minimaal. In de toekomst
moeten in de zorg voor de oudere met dementie ook de
zorg en ondersteuning van de mantelzorger worden
geoptimaliseerd (18-20). Dit kan door tijd en middelen
vrij te maken, door multidisciplinaire teamwerking en
door de organisatie van de zorg meer coherent te laten
verlopen.

Ook bij de zorg van personen met dementie is pal-
liatieve zorg relevant. Belangrijk daarbij is te onder-
strepen dat de definitie van palliatieve zorg door de
WHO werd gewijzigd en uitgebreid. 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 verzachting van het lijden door
middel van vroege detectie, evaluatie en behandeling
van pijn en andere fysieke, psychosociale en spirituele
noden.

Palliatieve zorg, in de definitie van de WHO,
a. zorgt voor pijnstilling en symptoomcontrole
b. bevestigt („affirms”) het leven en beschouwt de dood

als een normaal proces
c. bespoedigt de dood niet en stelt ze niet uit
d. integreert de psychosociale en spirituele aspecten van

de zorg voor patiënten
e. biedt een steunsysteem aan om de patiënten zo actief

mogelijk te laten functioneren, tot aan de dood
f. biedt een steunsysteem aan om de families te helpen

tijdens het ziekteproces en de rouwperiode
g. gebruikt een teambenadering om aan de noden van

de patiënt en de familie te kunnen voldoen, inclusief
rouwbegeleiding indien nodig

h.bevordert de kwaliteit van leven en bevordert een posi-
tief verloop van de ziekte

i. is reeds vroeg in het verloop van de ziekte van toe-
passing in combinatie met andere therapieën die als
doel hebben het leven te verlengen zoals chemothe-
rapie of radiotherapie en omvat de onderzoeken die
noodzakelijk zijn voor een beter begrijpen en behan-
delen van belastende klinische symptomen
Men gaat er dus van uit dat palliatieve zorg ook

van toepassing kan zijn op niet-terminale patiënten,
bijvoorbeeld personen met dementie in een niet-
terminaal stadium. Deze discussie is echter niet afge-
rond. Recent werd een bijzonder kritisch commentaar
gepubliceerd rond de vraag wie palliatief is (21). In

België loopt een onderzoeksproject dat in 2009 hier-
over duidelijkheid moet scheppen (www.kce.fgov.be-
project 2007-18 (HSR)). Los van het antwoord op de
vraag of zorg voor dementerenden onder de definitie
palliatieve zorg valt, is het duidelijk dat de attitude
van respectvol en tolerant omgaan een belangrijke bij-
drage kan leveren in de zorg voor dementerenden en
alternatieven kan aanbrengen voor de vraag naar
euthanasie.

Vroegtijdige zorgplanning

Door het debat over de euthanasiewet is de indruk ont-
staan dat euthanasie de belangrijkste optie is. Belang-
rijker zijn mogelijkheden in verband met de beslissin-
gen rond het levenseinde. Een hele reeks beslissingen
worden genomen in de loop van het ziekteproces die, los
van het finale impact, een wezenlijke keuze door de
betrokkene inhouden en derhalve belangrijk en funda-
menteel zijn. Misschien is het kernprobleem wel de
vrees van de bevolking om „hardnekkig” behandeld te
worden. Uit studies blijkt dat de zorg in het laatste
levensjaar 13% van de gezondheidszorguitgaven uit-
maakt (22). Ze bestaan voornamelijk uit kosten voor
verblijf en zorg in het ziekenhuis en het rust- en ver-
zorgingstehuis. Moet de discussie niet opengetrokken
worden naar het (hardnekkig) medisch handelen en de
attitude hieromtrent bij oudere en dementerende patiën-
ten? Dient in eerste instantie 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 belangrijk zijn?

Een van de mogelijkheden om een beter inzicht te
krijgen in de verwachtingen, doelstellingen en angsten
van de personen met dementie en hun omgeving is
het activeren van processen van vroegtijdige zorgplan-
ning (23). Vroegtijdige zorgplanning (VZP), in het
Engels „advance care planning” (ACP) genoemd, wordt
omschreven als een overleg tussen artsen, patiënten
en/of hun vertegenwoordigers over de doelen en de
gewenste richting van de patiëntenzorg, in het bijzon-
der de zorg bij het levenseinde, in het geval de patiënt
niet meer in staat is beslissingen te nemen. Het gaat om
een visie naar een onderhandelde zorg. Het is een denk-
proces over de toekomstige behandelingskeuzen en
behandelingsdoelen die samen met de patiënt en zijn
vertrouwenspersoon worden opgemaakt (24). Het is een
geïndividualiseerde benadering van de patiënt waarbij
anticiperend afspraken (behandelingskeuzen) met betrek-
king tot het zorgtraject worden gemaakt. Het is een
denkproces waarbij de patiënt in overleg met naasten en
professionele hulpverleners een bepaalde visie op zorg
rond het levenseinde vorm geeft. Doorheen de vertrou-
wensrelatie met de arts moet de patiënt zijn voorkeuren
uiten over lopende en toekomstige behandelingen.
Vroegtijdige zorgplanning kan dan ook gedefinieerd wor-
den als een geïndividualiseerde benadering van de
patiënt waarbij anticiperend op het verloop van het
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levenseinde bepaalde afspraken (behandelingskeuzen)
met betrekking tot het zorgtraject worden gemaakt.

Autonomie

De euthanasiewet en de voorstellen tot wijziging gaan
uit van het begrip „autonomie”. Dit begrip kan ver-
schillende inhouden dekken. De inhoud die er in de Bel-
gische context aan gegeven wordt, hanteert een enge
begripsdefiniëring, met name een negatieve vrijheid:
iemand kan handelen zonder dwang of bemoeienis van
anderen („freedom from”) (25, 27). Dit staat tegenover
de positieve 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
redenen, doelen en plannen”. Ook in de filosofie en de
antropologie is heel wat geschreven over het begrip auto-
nomie. Uit deze lectuur blijkt dat de autonomie in enge
zin aan kritiek onderhevig is (26). Zo kan het respec-
teren van autonomie een risico tot verwaarlozing doen
ontstaan, wanneer een patiënt zich aan de zorg onttrekt.
Er ontstaat zodoende een spanningsveld tussen de juri-
dische positie van de patiënt en de ethiek van de zorg-
verstrekker (26).

Tegenover autonomie als individuele zelfbeschikking
zonder meer staat de „autonomie in verbondenheid”. De
relatie van de oudere met anderen doet geen afbreuk
aan zijn autonomie, maar is er een essentiële voor-
waarde 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 rela-
tie met andere mensen steeds meer mens wordt (relati-
oneel) en als zodanig deel uitmaakt van de samenle-
ving als geheel (sociaal) (27).

De vraag stelt zich welke soort autonomie we als
zorgverlener kunnen hanteren?

Aanvaarden we als hulpverlener dat de autonomie
van de persoon die de wilsverklaring opstelt superieur is
aan de autonomie van de persoon die ze moet uitvoeren?

De persoon met dementie stelt een vraag naar eutha-
nasie op basis van een gevoel, een angst voor aftakeling
en afhankelijkheid. Het zijn net die gevoelens waarvan
een persoon niet weet of ze er ooit zullen komen in het
proces van dementie. Tijdens de evolutie van het proces
kunnen zich bij de persoon veranderingen voordoen: de
perceptie van een eigen aandoening kan sterk wijzigen
en ook de grens van wat hij nog aangenaam en zinvol
vindt.

Samenhangend met de vraag welke soort autonomie
we als zorgverlener kunnen aanvaarden, stelt zich de
vraag hoeveel hulpverleners in staat zijn een euthana-
sie uit te voeren en te aanvaarden bij een persoon die
er schijnbaar gelukkig uit ziet? Vooraleer een wet goed
te keuren, lijkt het wenselijk bij het medisch korps een
navraag te doen welke hulpverleners aan de hand van
een wilsverklaring euthanasie bij personen met demen-
tie zouden uitvoeren.

Ervaring met de huidige wetgeving leert dat de nega-
tieve visie („de onwaardigheid van het sterven”) op de
laatste levensfase, die door de media en sommige druk-
kingsgroepen wordt verspreid, de sociale druk om de
laatste levensfase als zinloos te bestempelen vergroot.
Als de wet euthanasie toelaat bij personen met demen-
tie, ontstaat het gevaar dat de sociale druk erg groot
wordt om dan ook euthanasie te vragen bij dementie.
Vele ouderen willen niet ten laste komen van hun omge-
ving. Bij het opstellen van een euthanasieverzoek voor
de toekomst, is de uitvoering van de euthanasie nog ver
verwijderd. Dit maakt de drempel laag om onder soci-
ale druk het verzoek op te stellen. De vraag is in welke
mate ouderen tegen deze achtergrond dan ook volledig
autonoom kiezen.

Het oordeel van de patiëntenorganisaties

De Europese Alzheimervereniging, Alzheimer Europe,
heeft in 2005 een stellingname en in 2006 een rapport
uitgebracht rond de problematiek van de rechten van
de personen met dementie (www.alzheimer-europe.org)
(28, 29). Zij onderschrijft hierbij het belang van het vrij-
waren van de rechten van dementerenden, het hanteren
en wettelijk registreren van wilsverklaringen, het ont-
wikkelen van palliatieve zorg, het wettelijk regelen van
de inbreng van vertrouwenspersonen, en het ontwikke-
len van vroegtijdige zorgplanning. De Europese Alzhei-
mervereniging stelt dat „het gebruik van wilsverkla-
ringen voor geassisteerde zelfmoord of vrijwillige
euthanasie belangrijke ethische kwesties oproept die bui-
ten het kader van dit document vallen. In het geval van
dementie is dit evenwel bijzonder gecompliceerd” (28).
Met andere woorden, de Europese patiëntenvereniging
neemt geen stelling, maar haar gedachtegoed ligt in de
lijn van de in dit artikel geformuleerde bedenkingen.

Juridische aspecten

De discussie over de uitbreiding van de euthanasiewet,
onder meer naar personen met dementie, is – onder
andere – een juridisch proces. In de materie van eutha-
nasie bij personen met dementie blijken de juridische
problemen belangrijk (7). De patiëntenrechtenwet heeft
reeds heel wat elementen van de arts-patiëntrelatie gere-
geld: de plicht van de arts om duidelijke informatie te
geven, het recht van de patiënt om niet te weten en de
regeling van de vertrouwenspersoon.

Als artsen, ervaren in de problematiek, stellen we
ons, op basis van de voorgaande argumenten, verschil-
lende vragen. Kunnen en moeten alle handelingen in
een wet worden opgenomen? Kan de wilsverklaring uit-
gevoerd worden voor een persoon met dementie? Wie
moet daarvoor het initiatief nemen? Hoe sluitend kan
deze procedure zijn? Kan een uitbreiding van de wet-
geving een oplossing bieden voor de problemen waar-
mee artsen geconfronteerd worden en die hierboven



werden beschreven? De auteurs zijn zich er, onder
andere op basis van hun concrete klinische ervaring,
van bewust dat zich situaties kunnen voordoen waarin
zelfs optimale zorg onvoldoende tegemoetkomt om het
lijden te lenigen. Ze stellen dan ook de vraag of in der-
gelijke situaties, na multidisciplinair overleg en het maxi-
maal benutten van de bestaande zorgmogelijkheden,
een procedure zou kunnen ontwikkeld worden met
een advies rond levenbeëindiging aan de hand van een
„a-prioricontrole”. 

Besluit

In België loopt, met wisselende intensiteit, een maat-
schappelijk debat over de uitbreiding van de euthana-
siewet naar personen met dementie. De aspecten auto-
nomie en zelfbeschikking staan hierbij op de voorgrond
en worden ervaren als sterke argumenten. Als clinici
met dagdagelijkse ervaring in de zorg voor personen
met dementie en hun omgeving, willen we aandacht
vragen voor een aantal elementen die minder aan bod
komen en ook relevant kunnen zijn.

Naast de ethische discussie, die we hier nog buiten
beschouwing laten, blijft de diagnose van dementie soms
erg moeilijk. De inschatting en vooral het operationali-
seren van wils(on)bekwaamheid is een complex pro-
bleem waarover in de literatuur helemaal geen over-
eenstemming bestaat. De discussie moet gevoerd worden
tegen de achtergrond van een cultureel kader waarin de
interpretatie en de ontwikkeling van palliatieve zorg cru-
ciaal zijn. Hierin is de ontwikkeling van een denkkader
als vroegtijdige zorgplanning een interessant gegeven.

De vraag blijft of de juridische problemen uitgeklaard
kunnen worden en of een juridische benadering een
oplossing biedt voor de beschreven problemen.

Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Abstract
Euthanasia and dementia

In the public debate on the extension of legalized
euthanasia for people with dementia not only ethi-
cal aspects have to be kept in mind. The diagnosis
of dementia remains difficult and the clinical picture
is very fluctuating, as experienced by the authors
of this manuscript, who are clinicians daily con-
fronted with the care of persons with dementia. 

The assessment and especially the procedures
of legal capacity and the implementation of advance
directives are complex problems.

The discussion should be conducted against the
background of a cultural framework in which the
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interpretation and development of palliative care
remains crucial. The development of a general
framework such as advance care planning creates
opportunities.

Fundamentally the question remains whether the
legal issues can be disentangled and whether a judi-
cial and legal approach generates solutions for the
problems.
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