
Inleiding


“Bijna 1 Vlaming op de 20 sterft na euthanasie”, titelde 
men in maart 2015 in de Vlaamse kranten. Wanneer in 
2007 slechts 2% van alle sterfgevallen het gevolg was van 
euthanasie, werd dit in 2013 reeds 4,6%, en de stijgen-
de trend lijkt zich verder te zetten. Dan gaat het alleen 
nog maar over de euthanasiegevallen die officieel werden 
aangegeven en dus ook werden geregistreerd. Uit onder-
zoek blijkt dat slechts de helft van de gevallen officieel 
wordt doorgegeven en geregistreerd, wat betekent dat we 
mogen aannemen dat er jaarlijks 2.800 mensen overlijden 
na euthanasie, ofwel zeven à acht gevallen per dag. Daar-
mee hebben we wereldwijd het hoogste euthanasiecijfer. 
Een belangrijk aandachtspunt is toch wel dat 1,7% van de 
sterfgevallen via euthanasie gebeurt zonder verzoek van de 
patiënt en dat palliatieve sedatie, die voorheen regelmatig 
werd toegepast als alternatief voor euthanasie bij zwaar 
fysisch lijden, nu sterk gedaald is, omdat meer en vlugger 
naar de directe weg van de euthanasie wordt gegrepen.

Onderzoeker Luc Deliens van de VUB, die het onderzoek 
leidde, maakte de volgende conclusie: “Ik denk dat we 
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mogen concluderen dat Vlaanderen het meest liberale en 
meest permissieve stukje van de wereld is geworden. Het 
heeft zeker ook te maken met het feit dat euthanasie ge-
integreerd is in de hele zorg rond het levenseinde. In Ne-
derland is dat niet het geval. We mogen daar best fier op 
zijn.”1

“We mogen daar best fier op zijn.” Het is een woord dat 
bij mij blijft nazinderen. Is dit nu echt een bewijs van gro-
tere humaniteit wanneer vandaag meer mensen sterven 
door euthanasie? Een mens kan toch alleen maar fier zijn 
over iets dat menselijk aan te prijzen is en dat een goed 
is voor de mens? Gaat het niet veeleer over de obsessie 
met de autonomie, met de vrijheid, de zelfbeschikking die 
vandaag steeds meer als absoluut wordt opgeëist en een 
centrale plaats gaat innemen in de ethische besluitvorming 
rond centrale levensterreinen? Waar gaan we uiteindelijk 
nog belanden wanneer euthanasie als een recht zal worden 
opgeëist, euthanasie op verzoek, waarbij de zorgverleners 
de plicht zullen hebben om in te gaan op de vraag omwil-
le van die absolute autonomie, vrijheid en zelfbeschikking 
van de patiënt? 

Een rekbaar begrip

Een handelingsbekwame patiënt, al dan niet terminaal 
ziek, zich bevindend in een medisch uitzichtloze situatie 
met een psychisch en/of lichamelijk lijden dat ondraag-
lijk en aanhoudend is: dit zijn de elementen die de wetge-
ver aanbracht als criteria om de euthanasie te legaliseren. 
Er zijn in feite twee cruciale voorwaarden om euthanasie 
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mogelijk te maken: de aandoening is ongeneeslijk en de 
patiënt uitbehandeld, en het lijden verbonden aan de aan-
doening is ondraaglijk. Het eerste is objectiveerbaar, het 
tweede subjectief. Dat een lichamelijk lijden ongeneeslijk 
is en onbehandelbaar, kan in de meeste gevallen vrij ob-
jectief worden weergegeven, wat bij een psychisch lijden 
echter heel wat moeilijker is. Daarmee is gezegd dat bij 
psychisch lijden de grond van objectivering wegvalt en dat 
men zich louter op subjectieve criteria zal moeten baseren 
om een vraag om euthanasie te beoordelen. Begin 2016 
hebben een groep van een zestigtal experten, met Ariane 
Bazan, Willem Lemmens en Gertrudis Van de Vijver op 
kop, op basis van deze vaststelling gevraagd om de eu-
thanasiewet op één punt te herzien: louter psychisch lij-
den zou geen grond meer mogen zijn om een vraag tot 
euthanasie in te willigen.2 Zij stellen uitdrukkelijk dat een 
wet die subjectivering toelaat in het kader van een mogelij-
ke keuze voor de dood, bevraagd moet worden. Want het 
gaat om de dood van patiënten die niet terminaal ziek zijn. 
Zijn er cijfers op dat punt? In de periode 2012-2015 zouden 
er officieel 7 mensen met autisme, 8 omwille van schizo-
frenie, 17 met bipolaire stoornissen, 30 met een persoon-
lijkheidsstoornis en 82 omwille van depressie geëuthana-
seerd zijn. De groep experten stelde dan ook o.i. terecht 
dat euthanasie bij louter psychisch lijden in de mentale 
zorgsector een medisch-culturele omslag zonder voorgaan-
de teweegbrengt. Ze trekken in oktober 2016 opnieuw aan 
de alarmbel wanneer een nieuw rapport van de Federale 
Controle- en Evaluatiecommissie als voorbeelden van mo-
gelijk psychisch lijden ook expliciet eenzaamheid en het 
verlies aan vermogen om sociale contacten te onderhou-
den aangeeft.3
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Enige feiten en cijfers

Voor mij ligt het boek van de LEIF-arts Lieve Thienpondt 
dat ze veelbetekenend met een psalmwoord ‘Libera me’ 
heeft betiteld.4 Ze schrijft over twaalf jaar ervaring met 
psychiatrische patiënten die vragen om euthanasie om-
wille van ondraaglijk en perspectiefloos lijden. Zij is ook 
de auteur van een artikel in de ‘British Medical Journal’ 
van juli 2015, samen met vijf andere onderzoekers. Daar-
in wordt een onderzoek beschreven op 100 psychiatrische 
patiënten die om euthanasie vroegen omwille van ondraag-
lijk lijden, waarvan er 48 werden aanvaard en uiteindelijk 
35 euthanasie verkregen, terwijl er 6 stierven ten gevol-
ge van suïcide, 1 door palliatieve sedatie en 1 ten gevolge 
van anorexia nervosa. Op het artikel kwam vanuit weten-
schappelijke hoek terechte opmerkingen.5 Het gaat over 
100 psychiatrische patiënten die gedurende een periode 
tussen 2007 en 2011 door één geneesheer, t.t.z. Dr. Thien-
pondt zelf, werden behandeld. En wanneer voor eenzelf-
de periode de evaluatiecommissie een 100-tal uitgevoerde 
euthanasiepraktijken beschrijft in het kader van een psy-
chisch ondraaglijk lijden, zou dit betekenen dat 35% van 
deze euthanasiegevallen door één psychiater is uitgevoerd. 
Tegelijk stelt men ernstige vragen bij de beschrijving die 
wordt gegeven van het ondraaglijk en onbehandelbaar psy-
chisch lijden. Bij de meeste van de beschreven gevallen 
gaat het over patiënten met een depressieve pathologie en 
borderlinepatiënten. In beide gevallen komt het heel dik-
wijls voor dat het lijden dat deze patiënten ervaren door 
henzelf als ondraaglijk wordt beschreven, maar dit wil 
niet steeds betekenen dat dit lijden onbehandelbaar is in 
de tijd. Als dat ondraaglijk ervaren lijden onmiddellijk ook 
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als onbehandelbaar beschouwd wordt, dan getuigt dit van 
een enge technische visie op de psychiatrie. Het feit dat 
de gegeven aandoening in eerste instantie resistent blijkt 
voor de klassieke behandelingen, wil nog niet zeggen dat 
de patiënt zelf daarvoor alle mogelijkheid tot recupera-
tie verliest.6 Een psychiater behandelt in eerste instantie 
een mens en niet een aandoening, en het is deze mens 
die soms heel eigen mechanismen zal en kan ontwikkelen, 
soms als positieve nevenwerking bij de schijnbaar weinig 
effectieve behandeling, waarbij een kentering in zijn situ-
atie kan optreden. Tegelijk kan men ernstige vragen stel-
len bij de wettelijke competentie van patiënten die zich in 
een zeer zwaar depressieve fase bevinden, rekening hou-
dend met de sterk verzwakte morele autonomie waarover 
deze depressieve patiënten beschikken. Zijn ze met andere 
woorden wel effectief handelingsbekwaam? Teruggrijpend 
naar de wet komt het de arts toe om te objectiveren dat 
een lijden niet meer gelenigd kan worden en dat dit lijden 
het gevolg is van een ongeneeslijke ziekte. Hier luidt de 
terechte vraag of er meetbare parameters bestaan om de 
niet-lenigbare aard van een psychisch lijden vast te stellen. 
Is het juist niet typisch van een psychisch lijden dat men 
geen perspectieven meer ziet, maar waarbij de ervaring 
van uitzichtloosheid op zich niets zegt over de prognos-
tische verwachtingen van dat psychisch lijden? 

Euthanasie als een nieuwe therapie?

Het is alsof men met dit alles gekomen is tot een nieuwe 
categorie van patiënten: patiënten met een ondraaglijk psy-
chisch lijden die uitbehandeld zijn. Maar wie zal bepalen, 
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en op welke basis, dat iemand uitbehandeld is? Wanneer 
een patiënt dit etiket eenmaal heeft ontvangen van zijn 
behandelaars, zullen dezen dan nog energie willen steken 
in die mens en niet vlug overgaan tot wat nu verschijnt 
als een ultieme behandeling in de psychiatrie: euthana-
sie? Komt er een tijd – of is die tijd er al – dat euthanasie 
voorgeschreven zal worden wanneer de arts en zijn team 
de diagnose ‘uitbehandeld’ heeft gesteld? Wanneer we de 
argumenten van de zogenaamde LEIF-artsen lezen, dan 
klinkt het dat ze zich beter dan hun collega’s empathisch 
inleven in de levenssituatie van hun patiënten en handelen 
uit diepe medemenselijkheid en barmhartigheid. En in één 
lijn wordt eraan toegevoegd dat zij die euthanasie afwijzen 
toch wel heel onbarmhartig zijn om aan de patiënt deze 
ultieme bevrijding te weigeren.

Vandaag klinkt vanuit Nederland een ander geluid. Daar is 
er een stijging van 10% per jaar en in 2014 kregen er 5.300 
mensen euthanasie. Steeds meer vragen worden gesteld 
over euthanasie bij dementerenden en bij patiënten met 
een ondraaglijk psychisch lijden. Ethicus Theo Boer, die 
negen jaar lid was van de Toetsingscommissie Euthanasie 
in Nederland maar nu ontslag nam, zegt uitdrukkelijk dat 
de euthanasiepraktijk in Nederland uit de hand is gelopen. 
Artsen worden steeds meer onder druk gezet door patiën-
ten en hun familie, waarbij euthanasie wordt gezien als 
een remedie voor wie bang is voor de dood. “De moderne 
mens wil aftakeling niet meer accepteren. Ze willen hun 
aftakeling beheersen en hun dood zelf plannen.”7
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Naar een recht op euthanasie

Hoewel de wet op euthanasie uitsluitend een kader wilde 
creëren waarbij de euthanaserende arts buiten vervolging 
wordt gesteld wanneer zijn optreden aan bepaalde wette-
lijke voorwaarden voldoet, is er nu door de gevoerde prak-
tijk een ware mentaliteitsverandering ontstaan en gaat men 
zelfs zover dat sommigen euthanasie willen verheffen tot 
een elementair mensen- en patiëntenrecht. Er wordt een 
mentaliteit gecreëerd die vanuit de verabsolutering van de 
zelfbeschikking stilaan leidt tot een nieuwe ethiek, die te-
gelijk, naast deze zojuist genoemde absolute zelfbeschik-
king, het reduceren van alle lijden en het maximaliseren 
van aangename ervaringen wil bevorderen. Maar eigenlijk 
is dit een anti-ethiek die het goede herleidt tot een mini-
max van pijn en plezier.8 Het is een ethiek die gegroeid is 
vanuit een welbepaalde visie op de mens, op het leven, 
op het lijden. De praktijk van de euthanasie zoals deze 
wordt gevoerd door een groep artsen heeft deze ethiek 
grondig beïnvloed en bevorderd. Het is die ethiek die bon 
ton wordt: wanneer in België discussie werd gevoerd om 
de euthanasie ook uit te breiden naar minderjarigen toe, 
wat ondertussen bij wet is geregeld, klonk het herhaalde-
lijk dat niet de minderjarigheid het thema van de discus-
sie was, maar wel de absolute zelfbeschikking, die geen 
enkele belemmering meer verdraagt. LEIF-arts Distelmans 
drukte het als volgt uit, als reactie op de tekst van de Belgi-
sche bisschoppen van maart 2015: “Zelfbeschikkingsrecht 
en autonomie zijn fundamenteel. Zelfbeschikkingsrecht is 
niet absoluut, omdat het tot gevolg kan hebben dat men-
sen in dezelfde situatie een andere keuze kunnen maken. 
Het is wel absoluut op het persoonlijke vlak, niet in maat-
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schappelijk opzicht. Je kunt de omgeving betrekken bij het 
beslissingsproces, maar de patiënt heeft het laatste woord, 
zoals wettelijk vastgelegd in de euthanasiewet en de wet 
betreffende de rechten van de patiënt. Een begrip als ‘re-
lationele autonomie’ of ‘autonomie-in-verbondenheid’ 
(dat door de bisschoppen in hun schrijven wordt bepleit – 
n.v.d.r.) ondergraaft de autonomie van de patiënt.”9

Het is een ethiek die velen onder druk zet. Vooreerst bij de 
patiënt, die bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden heel vlug 
om euthanasie zal vragen, daarmee de deur sluit voor al-
ternatieven in het verzachten van het lijden en steeds meer 
euthanasie als een recht gaat beschouwen. Bij de genees-
heer, die vanuit dezelfde perceptie van ‘recht op euthana-
sie’ door de patiënt onder druk wordt gezet om de vraag 
positief te beantwoorden. Bij de familie en de omgeving 
van de patiënt, die ook meegesleurd worden in deze nieu-
we trend en mentaliteit en zowel de patiënt als de genees-
heer proberen te beïnvloeden. Bij de gehele maatschappij 
ten slotte, waarbij een sereen nadenken over hoe men met 
ziekte, lijden en dood kan omgaan quasi onmogelijk wordt 
en waarbij zij die proberen in te gaan tegen deze minimax 
van pijn en plezier, als bekrompen en behept met aller-
lei duistere prehistorische en dikwijls religieus gekleurde 
waandenkbeelden worden afgestoten en uitgesloten aan 
deelname in het debat. 

Het is vanuit deze situatieschets dat we de vraag willen 
stellen hoe men vanuit medisch, gelovig en filosofisch per-
spectief kritisch dient te kijken naar euthanasie bij psy-
chisch lijden. Want dikwijls wordt er uitsluitend vanuit 
één hoek gereageerd en probeert men argumenten te ver-
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zamelen om het eigen gelijk te verdedigen. We beginnen 
bewust met de medische invalshoek en luisteren naar spe-
cialisten ter zake hoe zij vanuit hun dagelijkse praktijk de 
vraag om euthanasie omwille van psychisch lijden ervaren, 
hoe ze ermee omgaan en tot welk besluit ze erbij komen. 
Dan laten we de gelovige stem klinken. Ja, ook vanuit een 
christelijk mens- en wereldbeeld heeft men een welbepaal-
de visie over euthanasie en deze mag binnen een multicul-
turele, multireligieuze en pluralistische omgeving, die bij 
ons nog eens sterk geseculariseerd is, in alle openheid ook 
nog klinken en in het debat worden aangeboden. Ten slotte 
laten we een meer filosofisch geluid horen om de begrip-
pen die binnen het euthanasiedebat zo frequent worden 
gebruikt en soms misbruikt, op hun juiste waarde te laten 
toetsen. Ons enige doel is dat er sereen en met argumenten 
nagedacht en gediscussieerd kan worden rond euthanasie, 
en hier meer bepaald rond euthanasie bij psychisch lijden, 
om van daaruit een meer verantwoord beleid en praktijk te 
kunnen uitbouwen.
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