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‘Wekelijks vraag om euthanasie uit
buitenland’
Vandaag om 09:00 door Eline Bergmans

De Franse schrijfster Anne Bert (59) is overleden na euthanasie in een Belgisch
ziekenhuis. Het gebeurt wel vaker dat buitenlanders de grens oversteken om in ons land
begeleid te sterven.

De Franse schrijfster Anne Bert leed sinds oktober 2015 aan de ongeneeslijke spierziekte amyotrofe
laterale sclerose (ALS). Gisterochtend is ze overleden na euthanasie in een Belgisch ziekenhuis. Dat
meldde haar dochter aan het persagentschap AFP. 
België is één van de vijf landen ter wereld met een euthanasiewet (naast Nederland, Luxemburg,
Canada en Colombia). Het gebeurt wel vaker dat buitenlanders de grens oversteken om in ons land
begeleid te sterven. Volgens Wim Distelmans gaat het om enkele tientallen per jaar.

‘In mijn praktijk krijg ik wekelijks via mail een euthanasie-aanvraag uit het buitenland’, zegt de
levenseinde-specialist. Toch wil hij niet van ‘euthanasie-toerisme’ spreken. ‘Veel mensen zouden wel
naar België willen komen voor euthanasie, maar zijn daar door hun leeftijd of ziekte niet meer toe in
staat. Het is een heel selecte groep die uiteindelijk toch de grens oversteekt.’
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Onlangs werd de arts gecontacteerd door een Fransman met terminale kanker. ‘De man vroeg
euthanasie, omdat de pijn niet te harden was. Ik heb hem morfine voorgeschreven, zodat hij nog enkele
maanden verder kon. In Frankrijk is zelfs pijnbestrijding een taboe.’

In ons land is actieve euthanasie sinds 2002 toegelaten voor patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos
fysiek of psychisch lijden ten gevolge van een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Wettelijk mogen
ook buitenlanders een beroep doen op de euthanasiewet. Als er tot euthanasie wordt overgegaan, is dat
meestal vanwege terminale kanker, neurologische aandoeningen of een polypathologie, een
opeenstapeling van ongeneeslijke kwalen die apart misschien door de patiënt nog aanvaard kunnen
worden, maar niet meer allemaal samen.

Om psychiatrische redenen, wordt euthanasie zelden toegestaan aan buitenlanders. ‘Het is door de
taalbarrière minder evident om een arts-patiënt-relatie op te bouwen. Bovendien duurt het gemiddeld
een jaar voor men tot een beslissing komt’, zegt Distelmans.

Anne Bert voerde voor haar dood campagne tegen de volgens haar te rigide euthanasiewetgeving in
Frankrijk. Woensdag verschijnt Le tout dernier été, een boek waarin de schrijfster haar strijd beschrijft
om vrijwillig uit het leven te kunnen stappen.


