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VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING

VERSLAG VAN HET VIERDE SYMPOSIUM VAN DE ICURO-WERKGROEP 
‘ETHIEK IN DE KLINIEK’

Hilde Lamers

1. Inleiding

Op 21 oktober 2011 kwamen 146 (zorg)professionals uit een al dan niet klinische 
setting naar de Provinciale Hogeschool Limburg om deel te nemen aan het vierde 
symposium van de ICURO-Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’. Onder de titel ‘Vroeg-
tijdige zorgplanning’ creëerde de werkgroep een forum van kennisoverdracht en van 
uitwisseling rond handvatten voor de praktijk van een thematiek die actueel is en 
volop in beweging. Zo werd de traditie van een jaarlijks symposium met de klemtoon 
op de dialoog rond ethiek in al zijn aspecten voortgezet, zowel vanuit het perspectief 
van de zorgorganisatie als dat van het zorgproces. Met de keuze voor ‘Vroegtijdige 
zorgplanning’ (VZP) zette de werkgroep voor het eerst een stap naar een meer spe-
cifieke en concrete thematiek die op diverse manieren meer en meer aan de orde 
komt in ethische commissies en op andere ethische overlegfora, zowel in ziekenhui-
zen als in andere (woon- en) zorgsettings. VZP of Advance Care Planning (ACP) is 
immers ‘het overleg tussen zorgverleners, patiënten [bewoners] en hun naasten/
vertegenwoordigers over de doelen en gewenste richting van de zorg voor de patiënt 
[bewoner], en dit in het vooruitzicht van een toestand van de patiënt [bewoner] 
waarin die niet meer competent is om zelf beslissingen te nemen’ (Meeussen 2011, 
jpeg 10). VZP focust op zorgplanning, op een tijdige voorbereiding – en dit met 
aandacht voor de zeer uiteenlopende aspecten – van een menswaardig, gerespecteerd 
levenseinde. Het ‘zorgt ervoor dat de afgesproken overeenkomsten gerespecteerd 
worden op het ogenblik dat iemand niet meer in staat is actief deel te nemen aan het 
beslissingsproces in verband met een behandeling. Dit past bij het ethisch principe 
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van autonomie voor de patiënt [bewoner] en bij de wettelijke verplichting van instem-
ming van de patiënt (Singer et al. 1996, pp. 1689-1692). Dat dit het best gebeurt in 
een sociale context van overleg moge blijken uit de verschillende bijdragen. Maar 
VZP is nog lang geen gemeengoed, omdat de uitdaging groot is: het aan bod laten 
komen van veelzijdige en delicate aspecten van het mens-zijn, waarbij niet alleen de 
patiënt of bewoner, maar ook hun naasten én hun zorgverleners lichamelijk, psy-
chisch, sociaal, levensbeschouwelijk en spiritueel bij betrokken geraken.  

2. Inhoudelijke situering 

Bij de keuze van thema’s en sprekers opteerde de ICURO-werkgroep ‘Ethiek in de 
Kliniek’ voor een complementariteit van invalshoeken en dat vanuit diverse discipli-
nes en posities: huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg, medische sociologie, klinische 
psychologie en medische gezondheidspsychologie. In de lezingen werd achtereenvol-
gens aandacht geschonken aan de maatschappelijke context en de uitbouw van een 
kader rond vroegtijdige zorgplanning (dr. Koen Meeussen1), aan het concrete zorg-
pad en de wisselwerking tussen thuissituatie en ziekenhuiscontext met aandacht voor 
de levensgeschiedenis van de persoon (dr. Marc Cosyns2) en verder aan de complexi-
teit van factoren die meespelen in het creëren van een cultuur en context rond 
vroegtijdige zorgplanning, met aandacht voor de rechten van de patiënt en voor 
beleidsaanbevelingen van de overheid (prof. dr. Manu Keirse3). In de namiddag volg-
den drie workshops over de structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning: een 
werkmodel en overlegstructuur in een woon- en zorgcentrum (dr. Gert Ghijsebrechts4 
en mevrouw Helga Heusdens5), over de relationele en communicatieve aspecten van 
het zorgproces (de heer Marc Merchier6) en verder over de thematiek van psychisch 
en existentieel lijden met aandacht voor een cultuur van communicatie die groei, 
participatie en vertrouwen bevordert (dr. Lieve Thienpont7 en prof. em. dr. Tony 
Van Loon8). 

3. Thema’s en sprekers

Vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) – Na de verwelkoming door 
Johan Hellings, afgevaardigd bestuurder ICURO, en het inleidend woord van Walter 
Krikilion, voorzitter van de werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’, stelde Koen Meeussen 
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de vraag: ‘Wat weten we nu eigenlijk over vroegtijdige zorgplanning of Advance Care 
Planning (ACP)?’ Na een schets van de achtergrond van ACP gaf hij een heldere stand 
van zaken. ‘Het feit dat de bevolking steeds ouder wordt en het aandeel wilsonbe-
kwamen – waaronder mensen met dementie – sterk met de leeftijd stijgt; meer men-
sen door chronische aandoeningen sterven; dat levenskwaliteit en de persoonlijke 
autonomie centraal komen te staan’, bewerkstelligt een toenemende belangstelling 
van alle betrokkenen – inclusief zorgverleners, publieke opinie en gezondheidsbeleid 
– voor een goede zorg aan het levenseinde. ACP is daarnaast ook een belangrijk 
onderdeel van goede palliatieve zorg geworden. Maar helaas wordt vroegtijdige zorg-
planning nog al te vaak als doel op zich beschouwd en te weinig als een middel om 
een betere zorgsituatie te bereiken. Vroegtijdige zorgplanning dient een instrument 
te zijn om de patiënt en zijn voorkeuren binnen zijn eigen zorgtraject centraal te 
plaatsen. Daarbij is het niet onbelangrijk dat op zijn minst één naaste van de patiënt 
wordt geïdentificeerd om de rechten van de patiënt te behartigen als deze daar zelf 
niet meer kan voor opkomen. ‘Vroegtijdige zorgplanning moet vertrekken vanuit het 
respect voor de autonomie van de patiënt en moet deze autonomie ook versterken. 
Zo niet kom je terecht in simplistische modellen van vroegtijdige zorgplanning zoals 
ze vandaag helaas al te vaak worden toegepast’. Als continu proces van exploratie 
van wensen, voorkeuren en communicatie dient ACP te worden gedefinieerd als 
‘overleg tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten of vertegenwoordigers over 
de doelen en gewenste richting van de zorg voor de patiënt, en dit in het vooruitzicht 
van een toestand van de patiënt waarin die niet meer competent is om zelf beslis-
singen te nemen’. Vooral de huisarts speelt hierbij een belangrijke rol, zeker bij het 
opstarten van ACP. In alle focusgroepen van the End-of-Life Care Research Group van 
de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel wordt dan ook verwezen naar 
deze cruciale functie van de huisarts. Dat proces moet resulteren in een continue 
dialoog. Maar heel vaak ontbreekt bij de huisarts de tijd en wordt hij er nauwelijks 
voor vergoed. ‘Binnen woon- en zorgcentra komt het er vooral op aan om een cul-
tuur te creëren waarbij alle professionele zorgverstrekkers in de centra alert zijn voor 
elementen die bijdragen tot vroegtijdige zorgplanning’.

Advance Care Planning is vooral gegroeid vanuit de Verenigde Staten. Dat ACP daar al 
eerder dan bij ons is ingeburgerd, blijkt ook uit het feit dat in de U.S.A. veel meer onder-
zoek dan in Europa is verricht. Om dit te verduidelijken gidste Koen Meeussen zijn 
publiek door allerlei interessante wetenschappelijke studies en onderzoeksresultaten. Het 
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cijfermateriaal en de boeiende informatie deden de toehoorders nadenken over het 
belang van ACP; zeker toen Koen Meeussen uitleg gaf over de Belgische ‘Sterfgeval-
lenstudie Vlaanderen 2007’, de ‘Gezondheidsenquête 2008’, de ‘Bevraging via posten-
quête bij de (hoofd)verpleegkundigen van 345 Woon- en zorgcentra in 2006 in Vlaan-
deren’ en de ‘Verpleegkundige studie Vlaanderen 2008’. Ook onderzoeken over het 
institutioneel ACP-beleid en huisartsenpeilpraktijken werden in kaart gebracht. Uit deze 
studies blijkt onder meer dat in België vroegtijdige zorgplanning niet altijd echt vroeg-
tijdig gebeurt en dat de algehele congruentie wensplaats overlijden en plaats overlijden 80% 
is. Met andere woorden: nog te veel mensen sterven zoals zij het zich niet hadden voor-
gesteld. Bij dementerenden is het opvallend dat voorafgaande zorgplanning nog al te 
vaak wordt opgesteld als de patiënt al matig tot ernstig dement is geworden. In 8% van 
patiënten met ernstige dementie, en in 14% met milde dementie was de huisarts op de 
hoogte van de aangeduide vertegenwoordiger om beslissingen te nemen. Frappant is het 
gegeven dat het ACP-belang duidelijk toeneemt in woon- en zorgcentra sinds de wet 
patiëntenrechten (2002). Veel instellingen werken aan een eigen beleid. Maar helaas 
wordt vroegtijdige zorgplanning veeleer gezien als een ‘protocollair’ proces waarbij de 
autonomie van de bewoner niet altijd wordt gevrijwaard. ‘Vandaag wordt vroegtijdige 
zorgplanning te gemakkelijk gereduceerd tot het invullen van wilsverklaringen terwijl het 
in wezen gaat om wat ouderen nog belangrijk vinden in het leven’. 

Koen Meeussen eindigde zijn lezing met knelpunten en handvatten om vooraf-
gaande zorgplanning op te starten. Belangrijk is het tijdig beginnen van ACP, zeker 
bij mensen met dementie. Familieleden moeten worden betrokken en dit vanuit de 
wensen, waarden en doelen van de patiënt zelf. Hoe breder eerdere info en gesprek-
ken, hoe gemakkelijker de zorgplanning kan opstarten en verlopen. In communicatie 
investeren, blijft dan ook the message.

De zorg van/voor de patiënt op het zorgpad naar ... – In de tweede bijdrage vertrok Marc 
Cosyns vanuit de ervaring en de visie van de huisarts(opleider) die het zorgpad van de 
patiënt vanuit zijn thuissituatie naar het ziekenhuis (en terug) volgt en meebepaalt. ‘Zorg-
planning waar, waardig en waarachtig maken binnen de maatschappelijke context waarin 
de patiënt leeft tot zijn (zelfbepaalde) einde, vereist: de levensgeschiedenis van de patiënt 
als leidraad, overleg en empathie als rode draad, de interdisciplinaire samenwerking als 
een opgave en meerwaarde, én de wetenschappelijke onderbouwing als noodzakelijke 
voorwaarde’, aldus Marc Cosyns. In zijn definiëring van vroegtijdige zorgplanning 
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beklemtoonde hij dat het individu in staat moet zijn om – rechtstreeks of via zijn huis-
arts – zijn wensen in verband met de toekomstige zorg aan het levenseinde kenbaar te 
maken. Vroegtijdige zorgplanning moet vooral vroeg genoeg én tijdig gebeuren, dus 
voorafgaand aan het moment dat er geen beslissingsbekwaamheid meer is en er medi-
sche beslissingen genomen dienen te worden. Een zorgpad kan nuttig zijn als het ver-
staan wordt als: ‘een complexe intervisie om de gemeenschappelijke besluitvorming en 
organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten 
gedurende een gedefinieerd tijdskader (The European Pathway Association 2006/2007)’. ‘Uit-
gangspunt zijn de geobserveerde verschillen in de wijze waarop eenzelfde medisch pro-
bleem door verschillende practici kan worden benaderd. De bedoeling is dat, door het 
formuleren en in praktijk toepassen van richtlijnen of zorgpaden, deze variabiliteit in het 
medisch handelen kan worden gereduceerd en dat dit gaat leiden tot een meer homogene 
en betere kwaliteit van de zorg en in een betere beheersing van de middelen die daartoe 
worden ingezet (www.zorgpadstervensfase.nl)’. 

Het ‘samen op pad gaan met de nodige zorgen’ veronderstelt dat betrokkenen de 
patiënt centraal stellen, maar niet zonder zijn naasten. De context blijft belangrijk en 
laat een ethische ondertoon weerklinken: ‘Hoe gaan we concreet met alle betrokke-
nen met die zorg om? Hoe plan je tijdig, vooraf …?’ Ethisch overleg is hier op zijn 
plaats. Vroegtijdige zorgplanning komt dan in functie van levensverwachting, levens-
duur en levenskwaliteit te staan. In veel situaties wordt palliatieve zorg ook noodza-
kelijk en zullen tijdige zorgplanning, levenseindebeslissingen en nazorg onderwerp 
van deze zorg worden. 

Later begint vandaag. Over het maatschappelijk belang van vroegtijdige zorgplanning – In de 
derde lezing ontvouwde Manu Keirse een aantal maatschappelijke factoren die ervoor 
zorgen  dat vroegtijdige zorgplanning vandaag cruciaal is geworden. Met verschil-
lende voorbeelden uit het leven gegrepen, verhaalde de spreker dat ‘sterven niet meer 
van de mensen’ is. Hij haalde drie redenen aan waarom denken over ‘later’ belangrijk 
is: vooreerst zijn er discrepanties tussen droom en werkelijkheid; daarnaast spelen 
evoluties in de medische zorg en behandeling een rol én is de wet op de rechten van 
de patiënt beslissend.

Hoe mensen wensen te sterven, komt vaak niet overeen met de realiteit van hun 
‘dood’-gaan. Veel mensen dromen ervan om in hun slaap ofwel omringd door familie 
of huisdieren heen te gaan. Anderen wensen te sterven te midden van vertrouwde 
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spulletjes ofwel samen met hun partner als ze er allebei klaar voor zijn. Velen willen 
zelf hun lot bepalen, niet sterven na een periode van ziekte en aftakeling of zo natuur-
lijk mogelijk. Anderen opperen heen te willen gaan zonder afhankelijk van anderen te 
zijn geweest. Maar in werkelijkheid sterven 74% van de mensen in zorgvoorzieningen. 
Velen overlijden na een chronische ziekte zoals beroerte, een hartaandoening, kanker, 
dementie enzovoort, en dit meestal na vele medische interventies die symptomen 
verhelpen, maar niet genezen. Daarnaast is één op drie van de mensen bij hun levens-
einde incontinent of niet meer in staat cognitief te reageren. Velen sterven ook ten 
gevolge van een medische beslissing zoals het verhogen van pijnstillende medicatie, 
opzettelijke levensbeëindiging zonder verzoek van de patiënt enzovoort.

Manu Keirse toonde aan hoe heel wat evoluties in de medische zorg en behandeling 
de werkelijkheid van de patiënt zo complex maken. Vooruitgang in medische technolo-
gie en een steeds groeiende vraag naar betere zorg beloven mensen een langer leven. 
Maar deze belofte van onsterfelijkheid en techniek die de eeuwige jeugd verschaft, is in 
werkelijkheid nog steeds onvindbaar. Waarom ijveren artsen dan voor een langer leven 
van hun patiënten? Hebben zij nobele gevoelens of speelt angst een rol? Of zijn artsen 
beter opgeleid in techniek dan in begeleiding? Verwarren ze stopzetten van curatieve 
behandeling met stopzetten van kwaliteitsvolle zorg of moet technologie de persoon aan 
het bed vervangen? Of eisen patiënten en naasten ‘een eeuwig leven’? Manu Keirse 
becommentarieerde deze vragen met de belangrijke opmerking dat de patiënten en 
familieleden ook zelf hun verantwoordelijkheid hebben: ‘Waarom laten wij onszelf, als 
individuen en als samenleving “vangen” in deze bodemloze put? Waarom laten we toe 
dat mensen tot aan hun dood worden behandeld, zonder rekening te houden met de 
emotionele consequenties voor de patiënt, de familie en de samenleving?’ 

De wet op de patiëntenrechten kan mensen helpen om vroegtijdig na te denken 
over zorgplanning terwijl men daar nog de kracht voor heeft. Deze wet zegt dat 
mensen recht hebben op informatie over diagnose en vermoedelijke evolutie, op 
toestemming voor en weigering van ingrepen, op weigering via een voorafgaande 
schriftelijke wilsverklaring en op de kans om zelf een vertegenwoordiger aan te 
duiden. Maar ondanks deze patiëntenrechten blijft communicatie over het levens-
einde zeer moeilijk en dit zowel in de maatschappelijke cultuur als in hoofde van 
artsen, patiënten en hun naasten. 

Manu Keirse verklaarde de moeilijke bespreekbaarheid door drie bronnen toe te 
lichten: de samenleving, de patiënten en de zorgverleners. In de samenleving heeft 
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men vaak geen taal meer voor het sterven. In het gezin van de kinderjaren wordt 
het overlijden vaak niet meegemaakt. Sterven staat ook buiten het leven omdat 
mensen vaak hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de geneeskunde. Ander-
zijds spelen het materiële belang en de veranderde rol van de godsdienst een rol. 
Ook al wordt het leven bedreigd, dan nog dringt informatie vaak niet bij patiënten 
en hun naasten door. Ze weten veelal wel wat er aan de hand is, maar ze willen het 
niet erkennen. Volgens Manu Keirse is er meer nood aan afhankelijkheid dan aan 
openheid en hanteren veel mensen een taal die gevoelens verbergt. Maar ook de 
houding van artsen of zorgverleners kan een bron zijn van moeilijke communicatie. 
Vaak zijn zij niet opgeleid voor dergelijke gesprekken of zijn ze bang voor confron-
terende gedachtewisselingen. Ook angst voor gevoelens, schuld en/of de gedachte 
dat men als arts voor alles verantwoordelijk is, zijn nefast. Vaak hechten artsen ook 
meer aandacht aan diagnose dan aan prognose en schakelen zij snel over van diag-
nose naar behandeling. De nadruk op een kortetermijnperspectief en dubbelzinnig 
woordgebruik zijn ook hinderlijk voor een vlotte communicatie, maar ook het feit 
dat veel artsen de hoop bij hun patiënten niet willen ontnemen is een bepalende 
factor. 

Manu Keirse besloot zijn lezing met enkele to-do-tips zoals: ‘Denk na over de 
komende periode en over je levenseinde. Bespreek deze met dierbaren en leg het 
schriftelijk vast. Het juiste moment om dit te doen is nu. Het hiernamaals maak je 
vandaag zelf: maken dat je voortleeft, dat het leven niet zomaar abrupt stopt. Wat je 
in de laatste periode aan naasten – en zeker aan kinderen – meegeeft, leeft verder: 
een boodschap van verbondenheid. Er is toekomst na de dood, maar die toekomst 
begint vandaag’. Manu Keirse gaf hierbij een aantal beleidsadviezen en verwees hier-
voor naar zijn boek Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg 
en euthanasie (Lannoo 2011) en naar het document ‘Vroegtijdige zorgplanning en 
dementie’ van de Koning Boudewijnstichting. 

4. De workshops: Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning

Werkmode en overlegstructuur in een woon- en zorgcentrum – In de workshop van Gert 
Ghijsebrechts en Helga Heusdens werd stilgestaan bij de organisatorische aspecten, 
alsmede bij de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in het woonzorgcentrum 
Zonnestraal Hasselt. 
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Nadat de sprekers achtergrondinformatie gaven over de eigenheid van het woon-
zorgcentrum werd ingegaan op de betekenis en de structurele aspecten van vroegtij-
dige zorgplanning als denkproces waarmee een instelling een bepaalde visie op zorg 
rond het levenseinde gestalte geeft. Vroegtijdige zorgplanning wordt in het woonzorg-
centrum gezien als een geïndividualiseerde benadering van elke bewoner, waarbij anti-
ciperend op het verloop van het levenseinde bepaalde afspraken worden gemaakt. 
Hiervoor hebben ze een werkmodel ontwikkeld dat rekening houdt met de wetgeving 
(wet van palliatieve zorg, euthanasiewet, wet op de patiëntenrechten, recht op kwali-
teitsvolle dienstverlening, recht op informatie en beslissing na deze informatie) én drie 
doelstellingen heeft: zorg voor comfort, behouden van de eigen functies, verlengen 
van het leven. In het woonzorgcentrum wil men vermijden dat essentiële beslissingen 
over de gezondheidstoestand van de bewoner buiten diens wil en kennis om worden 
genomen. Daarom bepalen bewoners zelf hun visie op het levenseinde op basis van 
het formuleren van doelstellingen. Om hen hierbij te ondersteunen wordt een struc-
tuur tot overleg gecreëerd. De rol van het multidisciplinair team komt hierbij uitge-
breid aan bod. 

De sprekers waren bij hun toelichting eerlijk en realistisch: het gehanteerde instru-
ment heeft naast voordelen ook nadelen. Het model is bijvoorbeeld niet zo functio-
neel als zorgverleners door tijdsdruk weinig ruimte tot overleg krijgen of als de afge-
sproken doelstellingen niet in de ziekenhuizen worden overgenomen. Maar ondanks 
deze knelpunten is het de moeite waard om het model in een organisatie te veranke-
ren: als ethisch instrument geeft het de bewoners mogelijkheden tot een kwalitatief 
mooi levenseinde. 

Vroegtijdige zorgplanning in het ziekenhuis, relationele en communicatieve aspecten – De work-
shop van Marc Merchier stoelde op verschillende vragen die zorgverleners binnen 
het AZ. Maria Middelares Gent stelden en waarop zij al dan niet een antwoord had-
den gevonden: ‘Hoe starten wij op met vroegtijdige zorgplanning (VZP) in het 
ziekenhuis? Wat zijn de knelpunten? Welk belang heeft dit voor een organisatie om 
met vroegtijdige zorgplanning op weg te gaan? Welke hulpmiddelen hebben wij ter 
beschikking om de opstart zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren in de organisatie? 
Wat betekent dit voor de patiënt en zijn omgeving? Wat betekent dit voor de 
zorgverstrekkers in het ziekenhuis? Wat is het belang van een zinvolle informatie-
campagne in het ziekenhuis? Wat gebeurt er in het ziekenhuis met een wilsverklaring 
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van de patiënt?’ Communicatie is hier een sleutelbegrip om vroegtijdige zorgplanning 
een kans van slagen te geven. 

De vraag naar vroegtijdige zorgplanning kwam van patiënten, artsen en verpleeg-
kundigen. Vanuit de nood naar deskundigheid werd het palliatief support team (PST) 
ingeschakeld om verpleegkundigen bij te scholen over het begrippenkader rond het 
levenseinde, vroegtijdige zorgplanning en over de wilsverklaring. Dit bewerkstelligde 
een bewustwordingscampagne waarbij vroegtijdige zorgplanning in het ziekenhuis 
werd geïmplementeerd. Dit gebeurde onder leiding van het PST dat over VZP brain-
stormde. Achtereenvolgens werd een stappenplan opgemaakt, besproken en afge-
toetst in het pluridisciplinair team palliatieve zorg en werd het voorgelegd aan direc-
tie en beheer. Bij dit implementatieproces werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
promocampagne Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en van een infofilm VZP op 
de website van het ziekenhuis. 

In het AZ Maria Middelares is men er zich van bewust dat VZP verschillende 
relationele en communicatieve aspecten heeft. VZP is immers een belangrijke beslis-
sing waarbij steeds de vraag gesteld dient te worden of de naasten erbij zijn betrok-
ken. Indien dat zo is, dan is het geruststellend. Op communicatief vlak moet men 
zich niet alleen afvragen of VZP met alle betrokken partijen is besproken, maar ook 
of het goed is neergeschreven. Dit kan het best zo vroeg mogelijk gebeuren. Helaas 
grijpt dit meestal te laat plaats en wordt het ingeleid door belangrijke scharniermo-
menten. VZP wordt daarenboven verhinderd door de wirwar van wilsverklaringen 
op de markt en de moeilijke begrippen of definities. Zorgverleners worden daarom 
uitgedaagd om deze knelpunten aan te pakken en zo nodig patiënten met raad en 
daad bij te staan. Het stappenplan VZP van de Federatie Palliatieve Zorg kan hierbij 
nuttig zijn. Ook is het van belang dat alle betrokken partijen een kopie van de inge-
vulde wilsverklaring ontvangen.  

De implementatie van VZP in het ziekenhuis heeft heel wat deuren bij zorgver-
strekkers/artsen geopend. In de toekomst wenst men ook de wilsverklaring niet 
alleen bij de specialist ter beschikking te stellen, maar ook in het medisch dossier van 
de patiënt op te nemen. Belangrijk blijft de samenwerking tussen patiënten, artsen, 
verpleegkundigen en alle andere betrokkenen.   

Psychisch en existentieel lijden – Vanuit de euthanasievraag op basis van psychisch lijden 
stelden Lieve Thienpont en Tony Van Loon twee casussen voor waaruit dit lijden 
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blijkt. Zij nodigden hierbij de aanwezigen uit om mee te denken over existentieel en 
psychisch lijden. Lieve Thienpont en Tony Van Loon zijn immers van mening dat 
positie innemen ten aanzien van de euthanasievraag helpt om voeling te krijgen met 
de aard van het lijden zelf. En dat gebeurde ook tijdens de workshop: het positione-
ren gaf gelegenheid om zonder discussie, maar in respect voor elkaars mening, in 
proces te gaan. Als hulpmiddel toonden Lieve Thienpont en Tony Van Loon de 
resultaten van het onderzoek ‘Euthanasie op basis van psychisch lijden. Reflecties 
aan de hand van 50 patiënten met de vraag naar euthanasie op basis van psychisch 
lijden (oktober 2007-oktober 2010)’ en een film waarin een jongeman met ernstig 
psychisch lijden om euthanasie vraagt.

Nadat Lieve Thienpont uitleg gaf over de euthanasievraag en -wetgeving, werd 
het de toehoorders duidelijk dat er een verschil is tussen het referentiekader van de 
patiënt en dat van de persoon die met de euthanasievraag wordt geconfronteerd. 
Belangrijk is het gegeven dat een euthanasievraag in eerste instantie een vraag om 
levenshulp is. Patiënten vragen om begrip en hulp naar een ander levensperspectief. 
Bij tweederde van de patiënten wordt trouwens de vraag naar euthanasie naar een 
ander levensspoor omgebogen. Dit neemt niet weg dat bij sommigen de euthana-
siewens blijft bestaan, maar dan niet zonder de wens naar ‘nabijheid’ in het uur van 
de dood. 

Wat zeker is: de euthanasievraagstelling bewerkstelligt altijd een proces tussen 
hulpverlener en vraagsteller. Een patiënt die met existentiële pijn worstelt, doet 
immers een appel op de hulpverlener en dat weerspiegelt zich in beperktheden en 
onmacht. Zowel patiënt als hulpverlener gaan op zoek naar hulp: beiden zijn dus 
hulpzoekend. Dit is hun opdracht, hun uitdaging. Deze samenwerking leidt tot een 
zinvol antwoord als er tussen hen beiden een (dynamische) balans ontstaat waarbij 
de communicatie centraal wordt gesteld. Deze communicatie, die circulair is, gaat uit 
van gelijkheid, respect en waardigheid. Tezelfdertijd is deze hulpzoekende relatie per 
definitie tijdelijk, want ze is gericht op de groei van een autonome, zelfbewuste per-
soon die voor zichzelf keuzes wil maken. Het nemen van die beslissingen doet hij 
altijd in een context van relaties en dit in de wetenschap en/of het geloof dat dit 
leven eindig is. In het besef dat ‘aan de rand van de dood éénieder scherper kijkt’, 
dienen mensen de vraag naar waarden en normen van zichzelf, die van de mogelijke 
partner en van andere mensen in vraag te blijven stellen. Het doel is uiteindelijk de 
preventie van een mensonwaardig sterven.
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5. Besluit 

Niet alleen uit de praktijk en de media, maar ook uit het vierde symposium van de 
ICURO-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ bleek dat vroegtijdige zorgplanning een 
actueel thema is, met veel aandachtspunten en uitdagingen. Het betreft een thema 
met veel aandacht voor dialoog en integrale zorg. Maar steeds spelen dilemma’s en 
ethische keuzes een rol. 

De leden van de werkgroep drukten met dit symposium de wens uit om voor 
vroegtijdige zorgplanning een bijdrage te leveren aan een meer formele en gedragen 
basis voor ethisch overleg en dynamiek in ziekenhuizen. In het symposium werden 
kennis en handvatten uitgewisseld om vroegtijdige zorgplanning concreet in de prak-
tijk te kunnen toepassen. 

Voor meer info over de ICURO-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ kan men zich wen-
den tot Stefaan Van Roey: stefaan.vanroey@icuro.be of www.icuro.be raadplegen.
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