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O P I N I E

Geachte dokter Van Laer,
Uw getuigenis over de praktische uitvoe-

ring van de euthanasiewet in De Standaard
van 24 juni en uw bijbehorend opiniestuk in
Artsenkrant van 28 juni blijven nazinderen. 

U heeft aangegeven dat u behoort tot
een eerste lichting van artsen die extra
theoretisch, wettelijk en praktisch zijn ge-
schoold om mensen te kunnen euthanase-
ren. Sinds het voltooien van uw opleiding
bent u niet meer enkel een arts, maar bent
u een ‘Leif-arts’ geworden. Sinds de eutha-
nasiewet in 2002 heeft u aangegeven reeds
28 mensen een lethale dosis te hebben
toegediend. U spreekt dan ook terecht van
‘turbo-euthanasie’. Zo komt u bijvoorbeeld
pas laat op het einde van het proces bij
een patiënt en in plaats van op een serene
wijze deskundige begeleiding en advies te
geven, wordt er door anderen op dwingen-
de wijze van u verwacht dat u zo snel mo-
gelijk de lethale injectie toedient.

Toch houdt u vast aan de opvatting dat
de huidige euthanasiewet perfect is en dat
wat u ervaart gewoon het gevolg is van de
uitvoering van de wet. U vindt dat wanneer
een arts geen euthanasie wil uitvoeren, hij
veel vroeger een Leif-arts moet contacte-
ren. Desalniettemin bent u bekommerd
omdat er binnenkort een uitbreiding van
de euthanasiewet zit aan te komen zodat
ook minderjarigen kunnen geëuthanaseerd
worden. U bent bevreesd dat de werkdruk
op de onderbetaalde Leif-arts nog zal toe-
nemen en u vraagt zich openlijk af welke
artsen bij minderjarigen euthanasie gaan
willen uitvoeren. U doet dan ook een emo-
tionele oproep aan het artsenkorps door te
melden dat u geen product uit de super-
markt bent dat men snel koopt als men er
behoefte aan heeft. U geeft aan dat u ook
een mens bent met noden en gevoelens.

Het blijft voor ons vreemd dat u de hui-
dige euthanasiewet zelf niet eens in vraag

stelt. Niet alle artsen kunnen immers zo
eenvoudig met de dood omgaan. Menige
arts weet te vertellen dat het ontzettend
moeilijk is om een door hen uitgevoerde
euthanasie te verwerken! Ligt dat bij hun
gebrek aan specifieke opleiding of zou het
toch zijn omdat ze de eed van Hippocrates
hebben gezworen? 

Vermoedelijk is het al bij u opgekomen
dat het juist datgene wat u aangeeft, is dat
maakt dat euthanasie nooit door het volledi-
ge artsenkorps zal worden gedragen. Het zal
steeds een beperkte artsengroep zijn die zal
willen ingaan op de vraag om hun patiënten
te euthanaseren. Een opleiding volgen bij
een ideologische private vereniging biedt
geen enkele objectieve houvast om mensen
te kunnen en mogen euthanaseren. Uw be-
haald certificaat geeft u geen enkele meer-
waarde ten opzichte van uw collega’s, tenzij
men de techniek om te kunnen euthanase-
ren als een meerwaarde beschouwt. 

Toch hopen we net zoals u dat de bevol-
king begint in te zien dat euthanasie geen
banale medische handeling is die men on-
middellijk krijgt als men het vraagt. Het
recht op euthanasie wordt echter wel tel-
kens gepromoot door de ideologische ver-
eniging waar u uw certificaat van euthana-
sie-arts heeft behaald. Net zoals u vragen
we ons dan ook af welke artsen als mensen
in staat zullen zijn en zich geroepen zullen
voelen om gekend te staan als de euthana-
sie-arts van kinderen? 

We hopen dan ook dat onze maatschap-
pij leert inzien dat de uitbreiding van de
wet geen enkele zin heeft en dat de huidige
euthanasiewet zelfs drastisch moet worden
herschreven. We hopen op een maatschap-
pij van zorg en niet op een maatschappij
waar de dood wordt gecultiveerd.

Met hoogachting,

Dr. Sc. Tom Mortier, 
departement Gezondheidszorg en Technolo-

gie, Katholieke Hogeschool Leuven
Dr. Med. Georges Casteur, huisarts, Oostende
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‘Ziektebriefjes’
voor luxeverzuim
Normen en waarden overboord gooien
is voor vele ouders een normale en
waardevolle pedagogische procedure.
Tot aller profijt en als voorbereiding
van hun kroost op hun latere loopbaan
en levenswandel. Je kan er niet vroeg
genoeg mee beginnen.

Dr. Mark Verbeke, via artsenkrant.com

I
k doceer aan de ULB en ik kan de cijfers
van gebuisde studenten bevestigen. Ik
ga akkoord met de geneeskundestu-

denten dat we waarschijnlijk te weinig mid-
delen hebben. Maar het is zeker niet alleen
een tekort aan middelen dat het aantal ge-
buisde studenten kan verklaren.

De oorzaak in mijn ogen, en van veel col-

lega’s, ligt in het feit dat het eerste jaar veel
moeilijker geworden is. Dat omdat sommi-
gen cursussen nu in het eerste jaar gege-
ven worden terwijl dat vroeger in de twee-
de graad was. 

Omdat er geen toelatingsexamen is (ook
al zijn de meeste profs aan Franstalige kant
daarvoor vragende partij), is het aantal ge-

buisden fors toegenomen. Spijtig genoeg
zijn veel studenten er gewoon niet klaar
voor en worden zij de eerste slachtoffers
van de hogere eisen van het nieuwe eerste
jaar. 

Ik wil nog toevoegen dat vanaf deze zo-
mer elke kandidaat-student een toelatings-
toets (niet bindend) moet afleggen (zie

http://www.ulb.ac.be/facs/medecine/test-
orientation-medecine.html, in het Frans).
‘Zwakkere’ studenten (en hun ouders) zul-
len dan gewaarschuwd zijn om misschien
toch niet aan geneeskunde te beginnen.
Voor studenten die dat toch willen, worden
tijdens de zomer voorbereidende cursus-
sen georganiseerd. Hopelijk met succes. 

Prof. S. Van Sint Jan, ULB, 
via artsenkrant.com

U
it de reactie van prof S. Van Sint Jan
zou men kunnen concluderen dat een
toelatingsexamen het aantal gebuis-

den in het eerste jaar sterk beperkt. Maar
mogelijks heeft dit eerder met een vroegere,
zo niet ‘te’ vroege selectie te maken. Hoeveel
mensen zouden er niet afvallen door dit toe-
latingsexamen (dat niet relevant is voor late-
re artsen) die mits doormaken van een eerste

jaar (voor iedereen gelijk dus) wel zouden ge-
slaagd zijn? Er zijn ongetwijfeld bekwame
mensen die nu tegengehouden worden en
niet echt de kans krijgen zich te bewijzen. Er
zijn gevallen van studenten die heel nipt de
ingangsexamens overleven en nadien bril-
jante resultaten neerzetten, en omgekeerd.

Misschien dat een vrijblijvende oriënte-
ringsproef meer zicht zou geven op de slaag-

kansen, voor zover die dan wel relevant zou
opgesteld worden – wat uiteraard niet evi-
dent is. Dan kan de kandidaat, cijfers in de
hand, voor zichzelf uitmaken of hij aan de
studies kan beginnen en blijft het ook zijn
verantwoordelijkheid en vrije keuze.

Dr. Patrick Vansteenkiste, 
via artsenkrant.com
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