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dinsdag 06 juni 2006 
Artsen kennen wet onvoldoende 

Nog geen drie op de tien artsen antwoorden juist op vragen over de wetgeving op de palliatieve
zorg. 
Enkele dagen geleden maakte het medisch weekblad De Huisarts een studie bekend waaruit blijkt
dat meer dan vier op de tien artsen vinden dat ze beslissingen rond het levenseinde moeten kunnen
nemen zonder overleg met de patiënt. 

Nu blijkt dat er nog wel meer in de studie van de universiteit Gent en de ULB in Brussel is
onderzocht. 

De euthanasiewet is bij iets meer dan vier op de tien artsen goed gekend. 

Zo kregen een kleine tweehonderd artsen vragen voorgelegd over de wet op euthanasie, palliatieve
zorg en patiëntenrechten. 

Op een vraag bij wie euthanasie toegepast mag worden, antwoordde slechts 40,6 procent van de
artsen correct. Op een vraag over de wet palliatieve zorg kwamen maar 26,2 procent juiste
antwoorden. De vraag over het inzagerecht van een patiënt in zijn medisch dossier werd door
slechts 39,1 procent van de artsen correct beantwoord. 

,,De kennis van de wetten is nog onvoldoende en de praktische omzetting ervan in de klinische
praktijk leidt nog tot veel problemen'', besluiten de onderzoekers. ,,Ook bij de patiënten is nog veel
onwetendheid en onzekerheid.'' Zelfs de artsen die een opleiding palliatieve zorg hebben gevolgd
scoren niet goed. 

Ruwweg een op de vier artsen zegt geen informatie te hebben over de wet op de palliatieve zorg.
Voor de wet op de patiëntenrechten ligt de verhouding op ongeveer een op de zes. Bovendien blijkt
er veel verwarring te bestaan over de terminologie die in de wetenschappelijke literatuur wordt
gehanteerd. 

De onderzoekers pleiten voor meer informatie en duidelijk gedefinieerde begrippen. Ze willen ook
dat de wilsverklaring van patiënten om bij onomkeerbaar coma euthanasie te krijgen, wordt
opengesteld naar andere vormen van medisch begeleid sterven. Die wilsbeschikking kan dan
opgenomen worden in het elektronisch medisch dossier. 


