
D
it is een reactie op de uitspraken
van Marc Cosyns in Artsenkrant van
19 februari. Ik ben al 17 jaar werk-

zaam in palliatieve zorg en was bij de eer-
ste lichting LEIFartsen. Ik doe gemiddeld 
6 ‘tweede arts’consulten per maand. Ik ben
ervan overtuigd dat het consult tweede 
arts een belangrijke meerwaarde kan bete-
kenen. Bovendien denk ik dat het tweede
consult exclusief naar LEIFartsen zou moe-
ten gaan – mét de aangepaste vergoeding.

Er is niet alleen het vaststellen of aan
alle criteria van de wet werd voldaan,
maar LEIFartsen kunnen ook nog tips en
advies geven over de levenseindezorg
van de laatste fase: kleine tips die de
laatste dagen van de patiënt zo veel
draaglijker kunnen maken. Telkens weer
ondervinden wij ook de onzekerheden
bij de eerste arts die wij vanuit onze LEIF-
opleiding kunnen wegnemen: praktische
kant van de uitvoering, beschikbaarheid

medicatie, invullen documenten....
 euthanasie is voor de meeste artsen
GEEN routine! (gelukkig!) Vaak zijn wij
ook aanwezig bij de uitvoering. Ook de
‘nazorg ‘ van de collega die euthanasie
uitvoerde vinden, wij belangrijk. 

In de regio waar ik woon zijn er een
 aantal ‘cowboys’ die erin slagen om twee
uur voor de uitvoering van de euthanasie
snel eens binnen te wippen bij de patiënt 
– als ze dat al doen – en dan hun bevriende

collega een mailtje sturen dat alles ok is. 
Ik gruwel hiervan, ik noem dit ‘turbo-
euthanasies’ en vind dit niet kunnen.

LEIFartsen nemen hun job zeer serieus
en zoeken samen met de behandelende
arts naar de beste manier om de patiënt te
helpen. 

Voor één keer zit je fout, Marc.

Sarah Van Laer, huisarts, 
equipe-arts palliatieve zorg, LEIFarts

N
aar aanleiding van het artikel over
werken na pensioenleeftijd moeten
mij enkele bedenkingen van het hart!

Alexander De Croo stelt doodgemoedereerd
dat artsen sowieso meer verdiend hebben
 tijdens hun (kortere) loopbaan. Je moet maar
durven!

Ik kreeg drie jaar geleden – ik werd toen 55 –
een projectie van mijn pensioen van de
 ‘zuidertoren’: als ik tot mijn 65ste zou blijven
werken, zou ik 850 euro per maand ontvangen
(intussen is dat al wat opgetrokken). Dan heb
je braaf al die jaren betaald zoals iedere  burger

(alle belastingen en bijdragen samen lopen al
gauw op tot 50.000 euro per jaar!) op je volle-
dige inkomen en dat is dan je beloning.

Er zijn een paar kanttekeningen te maken:
de staat betaalt een extraatje als je de conven-
tietarieven respecteert. Voor wie dat, zoals ik,
deed van het prille begin (jaren 1980) bij de
Voorzorgskas voor Geneesheren, zag na tien
jaar bijdragen betalen plots een grote som in
rook opgaan: het repartitiestelsel was niet
meer te houden! Ondertussen is het een kapi-
talisatiesysteem geworden, maar het totale
bedrag is maar een doekje voor het bloeden...

Ons pensioen als zelfstandige is zo laag
omdat er moet geput worden uit de bijdragen
van alle zelfstandigen. Velen onder hen  hebben
nog zwarte inkomsten waarop geen bijdrage
wordt betaald waardoor de te verdelen koek te
klein is. Als huisarts is het ook niet mogelijk
om grotere inkomsten te genereren door
 bijvoorbeeld een assistent mee te laten
 draaien in je praktijk; een overname van je
 patiënteel is al evenmin mogelijk! En hoe
 ouder je wordt, hoe trager je werkt en dus hoe
lager je inkomen op het einde van de rit. Als je
dus na je pensioen een degelijk inkomen wil

hebben, moet het van je spaarcenten komen.
Echter, als je 1.000 euro per maand, welvaarts-
vast en zonder risico’s te nemen, wil halen uit
je beleggingen dan moet je zo’n 450.000 euro
op je rekening staan hebben! Wie is al zover?

Kortom dames en heren politici, en in het
 bijzonder de heer De Croo, laat ons toe om
onbeperkt bij te verdienen na 65. Ik ben ervan
overtuigd dat jullie ons nog gaan smeken om
verder te werken gezien de vergrijzing en het te
verwachten tekort aan huisartsen!

Luc De Munck, huisarts

Reacties? ak@actuamedica.be

LEIF-artsen hebben wel meerwaarde

Bedenkingen bij pensioenhervorming
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O P I N I E

W
anneer mensen in een depressie ver-
zeild geraken, vloeit de essentiële le-
vensdrift uit hen weg. Het leven wordt

één lange, uitputtende strijd tegen de gevoel-
loosheid en de futloosheid die vanuit het niets
over hen is neergedaald. Iedere ochtend op-
nieuw worden depressieve mensen geconfron-
teerd met de onterende, innerlijke leegte. Ze
moeten elke dag opnieuw al hun moed bijeen-
rapen om daar niet aan toe te geven. Ze  voelen
zich aan hun lot overgelaten. De strijd tegen
het eigen doemdenken wordt op een gegeven
moment te zwaar om te dragen. Het gevoel
overweegt dat er hen slechts nog één uitweg
rest en dat is suïcide. De uitputting dwingt hen
afscheid te nemen van hun geliefden en doet
hen de angst voor de dood overstijgen. 

Elke dag kiezen drie mensen in Vlaanderen
ervoor om niet meer te moeten leven. Nog
eens meer dan tien keer zoveel mensen doen
een poging om uit het leven te stappen. Vlaan-
deren is daarmee de trieste recordhouder in
West-Europa. 

Kan het aanreiken van euthanasie depres-
sieve mensen weerhouden van suïcide zoals

vandaag beweerd wordt? Wij denken dat met
die gedachte zeer genuanceerd moet worden
omgesprongen. Vooreerst veronderstelt een
dergelijke redenering dat mensen met een de-
pressie de stap zetten naar de hulpverlening.
Een arts dient een depressie correct in te
schatten en te diagnosticeren. Het is gekend
dat het daar al in meer dan de helft van de ge-
vallen misloopt. Zelfs al stelt de arts de juiste
diagnose; het blijft zeer de vraag of het
 aankaarten van euthanasie een opluchting
betekent voor de patiënt. Als zelfs de behan-
delende arts de dood als ultieme oplossing
naar voren schuift, loopt men dan niet het
 risico de depressieve patiënt nog verder te
drijven in zijn/haar doemdenken? Riskeert
men niet dat de patiënt de aangereikte hulp
en diens kansen op herstel met nog meer cy-
nisme gaat bekijken? Voor de wettelijke uit-
voering van euthanasie moet een depressief
iemand bovendien nog over voldoende kracht
beschikken om zich te onderwerpen aan mini-
maal drie artsen. Vanaf de officiële aanvraag
zal de patiënt minstens één maand moeten
wachten op de feitelijke uitvoering. Het is dus

maar zeer de vraag of een depressief persoon
dit nog kan opbrengen. Bij de keuze voor
 euthanasie wordt men bovendien voor de
hartverscheurende keuze gesteld om de
 naasten al dan niet op de hoogte te stellen.
Een maand er het zwijgen toe doen, moet
 ontzettend zwaar om dragen zijn. De naasten
op de hoogte moeten stellen, lijkt al even
 onmenselijk. 

De enige groep mentaal lijdende patiënten
waar euthanasie een betekenis zou kunnen
hebben, betreft een zeer kleine, uitzonderlijke
groep van uitbehandelde, chronisch depres-
sieve patiënten. Mensen bij wie alle therapieën
en begeleidingen ten spijt, het verlangen om te
sterven onverminderd blijft voortbestaan. Het
toekennen van euthanasie moet ook hier met
de grootste zorg gebeuren. De onmiddellijke
omgeving moet het recht hebben op de
 zekerheid dat een suïcide onafwendbaar zou
geweest zijn. De naasten dienen de kans te
 krijgen om zich daarvan te vergewissen  alvorens
de euthanasie uit te voeren. 

Het is de plicht van ons allemaal om niet
langer blind te blijven voor de enorme

 suïcideproblematiek en er iets aan te doen.
Over de wijze waarop lopen de meningen
 uiteen. In de plaats van tegemoet te komen
aan de wens om te sterven, pleiten wij  resoluut
voor het preventief doorbreken van de ontred-
dering die mensen tot suïcide drijft. Dit kan
door het taboe rond geestesziekte op te heffen
en door dringend écht werk te maken van een
laagdrempelige, betaalbare geestelijke
 gezondheidszorg. Het is van absoluut belang
om een goed sociaal vangnet te creëren om
mensen te behoeden van suïcide. 

Willen we de epidemie van depressie en
 suïcide een halt toeroepen, moeten we onze
huidige prestatiegerichte maatschappij weer
ombuigen in een meer zorgzame en verdraag-
zame maatschappij. Een plek waar er ook ruim-
te is voor het lijden en voor het imperfecte.

Dr. sc. Tom Mortier en Dr. med. Steven
 Bieseman, departement Gezondheidszorg en
Technologie, Katholieke Hogeschool Leuven

Euthanasie als ‘pasmunt’ voor suïcide bij depressie? 

Bron: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziek-
ten/Cijfers-over-depressie-en-zelfdoding/


