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De Morgen 05 april 2006 

Hindernissenparcours voor uitbreiding euthanasie door Liesbeth Van Impe 

"Er is geen politieke meerderheid om de euthanasiewet uit te breiden." Lang deed CD&V er
gisteren niet over om het sp.a-voorstel over euthanasie bij minderjarigen te verwijzen naar het rijk
van het net-niet-haalbare. Helemaal ongelijk heeft de partij daarmee trouwens niet: de kans dat er
binnen paars een meerderheid gevonden wordt voor euthanasie naar dementerenden en kinderen, is
heel klein. 

De redenen daarvoor zijn uiteenlopend. De punten die nu op tafel liggen (minderjarigen,
dementerenden, hulp bij zelfdoding en verplichte doorverwijzing als de arts weigert), werden in
2002 net uit de wet gehaald omdat ze ook toen al heel gevoelig lagen. Het was toen een absolute
voorwaarde om tot een paars akkoord te komen en diezelfde koudwatervrees bestaat vier jaar later
nog altijd. Volgens de voorstanders, daarin ondersteund door verschillende onderzoeken, is de
publieke opinie in die vier jaar wel geëvolueerd, onder meer door talrijke getuigenissen in de pers.
Of beter: in de Vlaamse pers. In Wallonië heet de problematiek veel minder te leven, vandaar ook
de terughoudendheid bij de zowel PS en MR, terwijl VLD en sp.a vooruit willen. 

Maar paars in 2006 is ook niet meer paars-groen uit 2002. De MR was altijd al grillig, omdat het
nu eenmaal een conglomeraat is van verschillende, uiteenlopende partijtjes, maar plooit zich sinds
enige tijd nog meer terug op zijn conservatieve vleugel, in de hoop zich wat scherper te profileren
tegenover de PS. Bij de PS gaan sommigen naar verluidt dan weer op de rem staan omdat ze
vrezen dat het debat helemaal opengooien de tegenstanders zou kunnen verleiden met nieuwe,
beperkende voorstellen te komen. Zonder druk van de publieke opinie is geen van beide partijen
geneigd op dat vlak risico's te nemen. 

De prioriteiten op de paarse ethische agenda zijn bovendien al enige tijd een rommeltje. De PS wil
cannabis legaliseren vanaf 16 jaar, maar daar wil de rest niet van weten. En ook de meerderheid
rond holebi-adoptie wordt maar moeizaam bijeen gepuzzeld, na verzet bij de MR en zelfs in VLD-
rangen. Met nog één jaar te gaan en een debat dat nog nergens staat, wordt de timing voor
euthanasie wel heel krap. Tenzij er een creatieve oplossing gevonden kan worden, die niet aan de
wet zelf raakt, maar een aantal prangende vragen beantwoordt via de omweg van een
interpretatieve wet of de wet op patiëntenrechten. Maar ook dat is hoogst onzeker. 

Over één zaak is echter zowat iedereen het eens: als straks de christendemocraten opnieuw
meespelen, dan mogen de ethische plannen voor lange tijd opgeborgen worden. Ook daar liet de
snelle persmededeling van CD&V gisteren weinig twijfel over bestaan. 

(LVI)


