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Euthanasie bijna niet op
overlijdensakte
Als we de overlijdensakten zouden geloven, sterft maar 0,7 procent van de Vlamingen
door euthanasie. Dat is een ernstige onderschatting van de realiteit.

VAN ONZE REDACTRICE VEERLE BEEL

Overlijdensaktes vormen de grootste bron van informatie over de
doodsoorzaak. Ze zouden dus ook geschikt kunnen zijn om na te gaan hoe vaak mensen
in ons land door euthanasie overlijden.
Maar dat zijn ze niet: euthanasie staat slechts in 0,7 procent van de gevallen vermeld
op de overlijdensakte. Dat concludeert de Onderzoeksgroep Levenseindezorg van de VUB
en de UGent uit een analyse van 6.871 overlijdensakten uit de periode 1 januari tot 1 juni
2013.
De onderzoekers vergeleken die gegevens met hun eigen studie, waarbij ze artsen met
terugwerkende kracht bevroegen over medische beslissingen bij het levenseinde, zonder
het woord ‘euthanasie’ te noemen. Heeft de arts medicijnen toegediend met de expliciete
bedoeling om het overlijden te bespoedigen en gebeurde dat op vraag van de patiënt? Op
basis van die vraagstelling concluderen zij dat 4,6 procent van de overlijdens bespoedigd
is door euthanasie.
BRUSSEL

Natuurlijke dood
Op basis van een bevraging blijkt dat 4,6 procent van de
overlijdens bespoedigd is door euthanasie
Sterker nog: slechts 16 procent van de gevallen die zij als dusdanig labelden, wordt ook
onder de noemer ‘euthanasie’ op de overlijdensakte teruggevonden. Mogelijk zit er in de
retrospectieve studie een ‘grijze zone’ waarbij de arts het overlijden zelf niet als
euthanasie ziet, bijvoorbeeld bij terminale sedatie of het verhogen van de pijnbestrijding
die de dood versnelt.
Ook van alle gevallen waarbij de arts zelf zegt dat hij euthanasie heeft verleend en
waarbij hij de juiste medicatie heeft gebruikt, blijkt maar 24 procent van de
overlijdensaktes die intentie ook weer te geven.
Mogelijk komt dat doordat de wetgever zelf heeft gezegd dat euthanasie geclassificeerd
mag worden als een natuurlijke dood. Er is geen apart hokje voorzien op de akte dat kan
aangevinkt worden in het geval van euthanasie, zoals in Nederland wel het geval is.
Conclusie: de overlijdensakten voldoen niet om de toepassing van euthanasie in ons
land te monitoren. Daarvoor zouden artsen duidelijkere richtlijnen moeten krijgen over
hoe ze zo’n akte moeten invullen.
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