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Het faciliteren van zelfdoding is niet de juiste weg

02-01-18, 21.34u - Bart Eeckhout
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Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur. 
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ADVERTENTIE

Minstens 220 Belgen hebben zich aangemeld bij een Nederlandse vereniging die een
groepsaankoop wil organiseren voor een giftig middel. Daarmee zouden ze zelf een einde kunnen
maken aan hun leven. Of Belgen überhaupt zullen kunnen deelnemen aan de coöperatie, valt nog
te bezien. 

Toch toonden dus al 220 landgenoten interesse. Dat is een verontrustend aantal. Te vrezen valt
dat dit slechts een fractie is van de totale groep mogelijke belangstellenden.

Over een thema als zelfdoding kun je enkel berichten met deemoed en omzichtigheid. Het
argument dat aandacht voor dit onderwerp meer mensen op ideeën kan brengen, is niet zonder
grond. Dit keer moet het toch maar, omdat uit de cijfers blijkt dat de belangstelling er sowieso is.
Onderbelichting mag niet leiden tot onderschatting.

Slag in het gezicht
Ondanks zeer respectabele inzet op suïcidepreventie, blijft Vlaanderen in het treurige koppeloton
van regio’s met hoge cijfers voor zelfdoding en pogingen daartoe. Voor een ambitieuze
verzorgingsstaat als de onze komt dat als een slag in het gezicht.
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Ondanks zeer respectabele inzet op suïcidepreventie, blijft
Vlaanderen in het treurige koppeloton van regio’s met hoge
cijfers voor zelfdoding en pogingen daartoe

Het is helaas onvermijdelijk dat er altijd een groep mensen bestaat die te weinig waarde in het
leven vindt om het verder te willen leven. Maar in Vlaanderen is die groep dus groter dan
gemiddeld. Dat besef is natuurlijk niet nieuw, maar het is er niet minder pijnlijk om.

Het lijkt dan verstandig om de mogelijkheden van preventie en zorg juist nog meer uit te putten.
Het faciliteren van zelfdoding is niet de juiste weg. Zonder te willen culpabiliseren, lijkt hulp bij
zelfdoding (zonder dat er uitzichtloos of terminaal lijden in het geding is) ons een fundamentele
grens die een samenleving of overheid best niet overschrijdt.

Zelfeuthanasie
Behalve een individu is een mens ook een sociaal wezen. Waar het sociale weefsel verzwakt of
afwezig is, moet de voortdurende beleidsprioriteit gaan naar de pogingen om het weefsel te
herstellen.

Zelf spreken de activisten van Laatste Wil over hulp bij ‘zelfeuthanasie’. Maar met de wettelijke
regeling van euthanasie heeft dit soort praktijken weinig uitstaans. België mag zich beroemen op
een redelijk liberale euthanasieregeling, ook bij uitzichtloos psychisch lijden. Dat blijft een goede
zaak.
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Als we de liberale euthanasieregeling in stand willen houden, is
het belangrijk dat we de begrippen zuiver en de praktijk
controleerbaar houden

Als we die wetgeving in stand willen houden, is het belangrijk dat we de begrippen zuiver en de
praktijk controleerbaar houden. Ondanks alle voorgespiegelde procedures en remmen, is dat bij
zuivere hulp bij zelfdoding niet mogelijk. Het hellend vlak, waar de conservatieve tegenstanders
van euthanasie altijd voor gewaarschuwd hebben, zal dan een feit zijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis
nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be

http://www.zelfmoord1813.be/

