
O P I N I E

H
et euthanasiedebat is opnieuw vol-
ledig losgebroken. Dit door ener-
zijds de getuigenis in Artsenkrant

2275 en Tertio 673 van een zoon wiens moe-
der werd geëuthanaseerd zonder zijn me-
deweten, en anderzijds de euthanasie van
een 45-jarige dove eeneiige tweeling die de
gedachte blind te worden niet langer kon
dragen. Zoals is gebleken uit de verschil-
lende krantenartikelen, werd in beide ge-
vallen de aanvraag naar euthanasie goed-
gekeurd door het ULTeam, verbonden aan
het Universitair Ziekenhuis Brussel. In een
opiniestuk gepubliceerd in De Morgen
(15/1/2013) waarschuwt filosoof Filip Bue-
kens voor dit ongecontroleerd sociale ex-
periment waarmee we nu ten volle worden
geconfronteerd. De vlotheid waarmee 
euthanasie wordt toegepast, moet ons dan
ook zorgen baren. 

Broederlijkheid
Het vrijwillig kiezen voor de dood kan in

een aantal noodsituaties inderdaad de
meest menselijke oplossing zijn, maar dit
hoeft niet in strijd te zijn met de joods-
christelijke traditie. De geschiedenis leert
ons namelijk dat reeds in het oude Rome
in bepaalde omstandigheden het kiezen

voor de dood als bijzonder eervol werd ge-
zien. Het niet kiezen voor de dood werd in
deze gevallen als lafheid beschouwd.

In humanisme is solidariteit of broeder-
lijkheid één van de centrale waarden. Het
is dan ook van belang om rekening te hou-
den met het psychische en fysieke welzijn
van de andere. In een humanistisch ge-
dachtengoed heeft bijgevolg niemand zo-
maar automatisch het recht om uit het le-
ven te stappen zonder de afweging van wat
de mogelijke consequenties van deze daad
kunnen zijn voor anderen. Diegenen die
kwetsbare mensen begeleiden in hun 
euthanasie-aanvraag moeten daar dan ook
rekening mee houden. Dat geldt zeker ook
in het geval van ondraaglijk psychisch lij-
den. Kwetsbare mensen zijn dikwijls extra
gevoelig voor suggestie. De gedachte dat
men ‘ondraaglijk’ lijdt, kan vanuit een 
autoriteitspositie worden ondersteund
waardoor deze mensen zich hier nog meer
naar zullen gedragen. 

Het huidige euthanasiedebat heeft niets
meer te maken met een christelijke opvat-
ting waar het ‘Leven’ een absolute waarde
is en waarbij het ‘Lijden’ een positieve in-
vulling kan krijgen. De indruk die aanhan-
gers van de huidige euthanasiewet telkens

opnieuw wekken, is dat ‘wie tegen eutha-
nasie is, een ouderwetse katholieke con-
servatief is die geen plaats meer kan heb-
ben in onze postmoderne samenleving’.
Een humanistische maatschappij moet
echter kunnen aanvaarden, respecteren en
toelaten dat óók deze waarden in alle ‘vrij-
heid’ kunnen worden beleefd.

Vrijheid
Hoe kan men dan wel met euthanasie op

een vrijzinnig humanistisch wijze omgaan?
Vandaag wordt dat herleid tot de absolute
vrijheid van het individu en dat er bovenal
geen God mag worden bijgehaald. De aan-
hangers van de versoepeling van euthanasie
claimen ten onrechte het humanistische ge-
dachtegoed waarin sommige vrijzinnigen
vervolgens meelopen om hun vrijzinnigheid
te uiten. We vragen ons af of deze mensen
het egoïsme in onze samenleving niet nog
extra versterken door de vrijheid van het in-
dividu absoluut te plaatsen en geen of on-
voldoende rekening houden met de sociale
omgeving ervan.

Vrijzinnige humanisten zijn zoekers die
op basis van emotie en ratio op eigen kracht
een levensloop proberen uit te bouwen die
de gelijkheid, de vrijheid en solidariteit van

en tussen alle mensen zoveel mogelijk pro-
berente bevorderen. Dit in het besef dat
elke ‘vondst’ slechts voorlopig kan zijn en
voortdurend moet kunnen herzien worden.

We zijn de mening toegedaan dat het
debat op een fundamenteler niveau moet
worden gevoerd. We moeten ons durven
afvragen hoe in het discours over euthana-
sie het evenwicht tussen de zelfbeschikking
én de verantwoordelijkheid voor de ander
in rekening kan worden gebracht. Hiermee
zal men ook dienen na te gaan wat de mo-
gelijke psychosociale gevolgen kunnen zijn
van de huidige toepassing van de euthana-
siewetgeving en hoe elke euthanasie-aan-
vraag beter in de haar specifieke bredere
context kan worden geplaatst. Dit debat zal
natuurlijk in wetteksten dienen te worden
omgezet, maar het moet de context kun-
nen creëren waarin de wet zal worden toe-
gepast.

Gaston Moens (Emeritus Vrije Universiteit
Brussel), Steven Bieseman (dr. med). en Tom

Mortier (dr. Sc, Katholieke Hogeschool Leuven)

N
aar aanleiding van de op komst
zijnde conventie en naar aanlei-
ding van het steeds terugkerend

gekrakeel over de voorbije conventies die,
als we de medicomut-leden moeten gelo-
ven, voor de huisartsen toch keer op keer
een goede zaak zouden zijn, moet mij toch
het volgende van het hart.

Wat zijn wij als vertegenwoordigers en
soms ook spreekbuis van huisartsen toch
laks en snel tevreden als het over de con-
ventie gaat.

Voor de meeste mensen in onze maat-
schappij is indexering een doodnormale
zaak. Uitkeringsgerechtigden, gepensio-
neerden, leefloners, ambtenaren,... zien
het nog niet eens als een loonsverhoging
als er een indexering doorgevoerd wordt.
Ook onze eigen minister heeft al herhaal-
delijk gezegd dat dit een garantie is voor
welvaartsvastheid. Na de laatste conven-
ties is er steeds een hapje van die index-
ering afgenomen geweest. Is het niet een
lineaire beperking van index, dan was 
er wel ergens een forfaitair niet-geïn-

dexeerd bedrag. Dat alleen al zou 
voldoende moeten zijn opdat wij als ver-
tegenwoordigers van onze beroepsgroep
durven opstaan. Elke volwaardige vak-
bond zou dit doen.

Wij laten ons paaien met de valse belof-
te dat het bedrag dat van onze index wordt
afgehouden, zou dienen om andere huis-
artsenposten te financieren. Het zou naar
de wachtposten kunnen gaan. Dat wacht-
posten toekomstge-
richt zijn en gefinan-
cierd moeten worden
door de overheid is
duidelijk. Dat dit moet
gebeuren met inhou-
ding van de ons toe-
komende index is dat niet. Financiering
gaat dan naar lonen, administratie, organi-
satie of zelfs gebouwen (huur of bouw).
Een rechtstreekse verschuiving vanuit onze
portemonnee naar niet-artsen. Ongehoord!

En diegenen die in de wachtposten be-
trokken zijn, hebben al mogen ondervin-
den hoe de overheid de financiën hierop

steeds beknotten. Terwijl ziekenhuizen en
RVT’s vanuit het VIPA dikke financiering
krijgen voor hun bouwplannen. En wij zou-
den dat aanvaarden.

Samen sterk
Een andere belofte. De euro meer voor

de avondraadpleging. Wij vinden allemaal
dat de huisarts die ‘s avonds patiënten ziet
daar een hoger honorarium zou mogen

voor vragen. Maar dit
komt niet alle artsen
toe. De jonge huis-
arts die in een ge-
structureerde prak-
tijk werkt (in welke
vorm dan ook) pro-

beert net zijn patiënten zodanig op te voe-
den dat zij zoveel mogelijk overdag komen.
Die hebben niet veel aan deze maatregel.
Bovendien moet je je afvragen of je de 
patiënt niet beter zou opvoeden door ook
het remgeld op een avondconsultatie te
verhogen. Maar dat is nog een andere dis-
cussie.

Ik meen dat we het eens kunnen zijn dat
we er over moeten waken dat we moeten
zorgen dat élke huisarts zijn baat heeft met
een nieuwe conventie. We hoeven toch ook
niet te aanvaarden dat van de iets meer
dan tien miljoen er slechts drie miljoen
naar de huisartsen gaat. Volgens de Riziv-
cijfers zijn er ongeveer evenveel algemeen
geneeskundigen als specialisten. Waar
blijft in deze de ‘herwaardering’? 

Vandaar mijn oproep: laat ons met alle
krachten samen, vanuit de gekende raak-
punten, deze conventie afkeuren, massaal
de oproep naar deconventie lanceren. Ik
ben overtuigd dat door dit allemaal samen
te doen, we zeer snel aan tafel zullen zitten
bij het Riziv en de minister. We zullen veel
sneller veel meer bereiken en we zullen
voor onze beroepsgroep kunnen afdwingen
wat de Bvas en het ASGB in nog geen tien
jaar kunnen afdwingen. 

Samen sterk!
Dr. Steven Haesaert

Reacties? ak@actuamedica.be
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‘Wij laten ons paaien met de valse
belofte dat het bedrag dat van onze
index wordt afgehouden, zou dienen
om huisartsenposten te financieren’
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