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Euthanasie moet voor sp.a kunnen op elke leeftijd door Liesbeth Van Impe
‘Pijn en ziekte kennen geen leeftijdsgrenzen'
Als het van de sp.a afhangt, zullen ook kinderen en jongeren euthanasie kunnen aanvragen.
Jaarlijks zou het om 200 tot 250 terminaal zieke kinderen kunnen gaan. Volgens onderzoek vindt
een overgrote meerderheid van de bevolking dat ook kinderen een eind moeten kunnen maken aan
ondraaglijk lijden, maar politiek ligt het debat uiterst gevoelig. 'De maatschappij lijkt op dit vlak
rijper dan de politiek.'
Het geldt nog altijd als een van de grote verworvenheden van de eerste paarse regering: sinds 2002
is euthanasie onder strikte voorwaarden mogelijk in België. Ook toen al lag het politieke
compromis gevoelig en werden de belangrijkste discussiepunten uit de tekst geweerd. Geen
euthanasie dus voor minderjarigen, dementerenden of mensen met hersenletsel, geen oplossing
voor gevallen waarin een patiënt wel euthanasie vraagt, maar de behandelende arts om
persoonlijke redenen weigert.
Na een voorstel tot uitbreiding naar dementerenden wil sp.a ook het debat openen over
minderjarigen. VLD'ers Jeanine Leduc en Paul Wille dienden in 2004 trouwens al een wetsvoorstel
in dat alle pijnpunten in een keer oploste. "Wij proberen de lacunes pijnpunt per pijnpunt te
behandelen. De discussie over dementie is nu eenmaal fundamenteel verschillend van het debat
over kinderen. Daar spelen heel andere gevoeligheden", zegt sp. a-senator Myriam Vanlerberghe.
Concreet wil sp.a alle leeftijdsgrenzen opheffen en een aparte procedure installeren voor min-18jarigen. "Voor hen splitsen we het probleem op: wie kan euthanasie vragen en wie moet er
uiteindelijk over beslissen?" Wat de vraag om euthanasie betreft, hanteert sp.a het juridisch
concept van 'oordeelvermogen': kinderen die hun situatie kunnen beoordelen, kunnen ongeacht hun
leeftijd, de vraag naar euthanasie stellen, die dan ondersteund wordt door een schriftelijke
verklaring van de ouders. Voor kinderen die daar te jong voor zijn, moet de vraag van de ouders
komen. De criteria blijven dezelfde als bij de huidige wet: de vraag moet bewust, herhaald en
zonder druk gesteld worden.
De beslissing zou dan genomen worden door een team van behandelend medisch personeel, zoals
de arts, de verpleegkundigen en de kinderpsycholoog of -psychiater, aangevuld met de ouders en,
indien mogelijk, het kind. Dat team kan ook uitgebreid worden, maar zou zeker een
minimumbezetting moeten hebben en moet bij consensus beslissen. "Zonder overeenstemming,
geen euthanasie", stelde Kamerlid Karin Jiroﬂée. Voor vroeggeborenen komt er een aparte, kortere
procedure, waarbij het medisch team beperkt wordt door de gynaecoloog en de neonatoloog. "Hier
gaat het om beslissingen die snel genomen moeten worden, vaak op minder dan een dag. Dan is
het verantwoord de procedure in te korten."
Politiek ligt de uitbreiding van de euthanasiewet bijzonder gevoelig en zijn PS en MR moeilijk te
overtuigen. "Ze hebben er wel in toegestemd om alvast het debat te openen. Ze zijn bereid te
praten, maar zullen wel overtuigd moeten worden", zei Vanlerberghe. Jiroﬂée haalde een enquête
van de vzw Recht op Waardig Sterven aan, waaruit blijkt dat 86 procent van de bevolking vindt dat
euthanasie voor minderjarigen moet kunnen. "De maatschappij is op dat vlak geëvolueerd, alleen
in de politiek gaat het wat trager", klonk het.
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