Achtergrond. Deskundigen kritisch over 'wondermiddel' voor 'zelfeuthanasie'

Nederland in rep en roer over legaal en fataal poedertje
Snel, pijnloos en op een
zelfgekozen moment sterven met
een poedertje. Dat belooft de
Nederlandse Coöperatie Laatste
Wil haar leden. Die vond een legaal
en betaalbaar wondermiddel.
Nederland staat in rep en roer.

zijn absoluut voorstander van het
zelfbeschikkingsrecht", benadrukt
Van Hoey, maar over het middel en
de wettelijke omkadering bestaat
voor hem nog te veel twijfel. "Het is
een chemisch middel, geen
geneesmiddel. Is voldoende
bewezen dat het werkt?"
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Het middel heeft volgens
moraalfilosoof Patrick Loobuyck
weinig met euthanasie te maken.
"De term 'zelfeuthanasie' duikt op.
Dat is verwarrend. Euthanasie
gebeurt altijd in overleg tussen arts
en patiënt. Daarnaast moet de
patiënt ondraaglijk en uitzichtloos
lijden. Wie stelt dat vast?"

Een paar gram van een
conserveermiddel - geen
geneesmiddel - in pure poedervorm
samen met een pijnstiller tegen
mogelijke hoofdpijn en de
coöperatie garandeert een snelle,
pijnloze dood. De gebruiker valt na
een halfuur in coma en overlijdt in
een uur. Derden komen er niet aan
te pas. Voor de coöperatie, die
sinds 2013 zoekt naar zo'n middel,
is het een ultieme vorm van
zelfbeschikking. De organisatie wil
het recept met iedere volwassene
delen die daar naar vraagt. Enige
voorwaarde? Zes maanden lid zijn.
De voorbije twee weken is het
ledenaantal van Coöperatie Laatste
Wil naar eigen zeggen ruim
verdrievoudigd, van 3.500 naar
11.000. Onder hen volgens
bestuurslid Petra de Jong ook
Belgen. "Er zijn 340 inschrijvingen
uit het buitenland." In Nederland
woedt de discussie tot in het
parlement. De methode kent vooren tegenstanders, maar dat de
coöperatie de grenzen van het
toelaatbare opzoekt, is duidelijk.
Bij ons is de kans klein dat een
belangenorganisatie kennis over
het middel gaat delen. De Vlaamse
Vereniging voor Recht op Waardig
Sterven telt zo'n 6.500 leden en
kan zich wel vinden in de visie van
de Nederlandse coöperatie. Het
recept kent het niet. "We hebben
het gevraagd, maar krijgen het
niet", zegt voorzitter en huisarts
Marc Van Hoey.
Toch is het helemaal niet zeker dat
Recht op Waardig Sterven het
middel überhaupt zou delen. "Wij
© De Morgen

ingrijpen als iemand in groot gevaar
verkeert", zegt jurist en lid van de
euthanasiecommissie Christophe
Lemmens. In 2010 veroordeelde
het Hof van Cassatie hiervoor een
man die zijn vrouw middelen voor
zelfdoding had gegeven, waarna hij
haar achterliet. Lemmens betwijfelt
of een organisatie voor het delen
van informatie kan worden
veroordeeld. "Het is een grijze
zone. Er is nog weinig rechtspraak
over."
Wie met vragen zit over zelfdoding,
kan terecht bij de Zelfmoordlijn op
het gratis nummer 1813 en op
zelfmoord1813.be

Drempelverlagend
Wim Distelmans, palliatief arts en
voorzitter van de
euthanasiecommissie, vindt wat de
coöperatie doet hulp bij zelfdoding.
"Daar gaat het hier om, niet om
euthanasie." Los van twijfels over
de betrouwbaarheid van het
middel, stellen Loobuyck en
Distelmans zich de vraag of de
maatschappij hulp bij zelfdoding
moet ondersteunen. "Als
samenleving werken we juist
drempelverhogend, niet verlagend", zegt Loobuyck.
Distelmans betwijfelt of dit middel
traumatische zelfdodingen, zoals
voor een trein springen, kan
voorkomen en wijst op onderzoek
dat stelt: hoe meer middelen, hoe
meer zelfdoding.
Een middel verspreiden voor
zelfdoding mag in Nederland niet.
Hulp bij zelfdoding buiten de
euthanasiewet is wettelijk
verboden. Informatie verschaffen
mag wel - bijvoorbeeld in literatuur.
Coöperatie Laatste Wil bewandelt
met haar plan een dunne koord.
Het vertelt 'enkel' hoe het middel
heet en waar het verkrijgbaar is.
België heeft geen wet over hulp bij
zelfdoding. Wat wel bestaat is
schuldig hulpverzuim. "Je moet
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