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BRUSSEL l Het aantal geregistreerde euthanasiegevallen is bijna verdubbeld, 
van 17 per maand in 2002 naar 31 per maand in de periode 2004-2005. Dat 
blijkt uit het tweede rapport van de euthanasiecommissie, waarover De Huisarts 
bericht. 

Het rapport bevestigt de trend uit het eerste rapport, namelijk dat Vlaamse 
artsen euthanasie veel meer laten registreren dan Waalse: 86 procent in 
Vlaanderen, tegenover slechts 14 procent in Wallonië. In het totaal werden 742 
gevallen van euthanasie geregistreerd. Dat is 0,36 procent van de overlijdens. 
Het aantal Belgen dat door euthanasie overlijdt, blijft dus zeer klein. In 
Vlaanderen ligt dat cijfer iets hoger: 0,54 procent. 

De cijfers slaan enkel op het aantal euthanasiegevallen dat is aangegeven, wat 
ook wettelijk verplicht is. Er mag dus niet uit besloten worden dat er in 
Vlaanderen veel vaker voor euthanasie wordt gekozen dan in Wallonië. Het 
werkelijke aantal gevallen van euthanasie ligt dus hoger. Vermoedelijk doen 
Waalse artsen veel minder aangifte. Professor Wim Distelmans (VUB), 
voorzitter van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie, wijt dat 
aan socioculturele verschillen tussen de artsen aan beide zijden van de 
taalgrens. 

In 83 procent van de gevallen ging het om kankerpatiënten. Bijna de helft (49 
%) van de mensen is tussen 60 en 79 jaar, 17 procent is ouder dan 80. Onder 20 
jaar komt euthanasie nauwelijks voor. Zes procent is tussen 20 en 39 jaar, 28 
procent tussen 40 en 59. 

Negen keer werd euthanasie aangegeven bij een neuropsychiatrische 
aandoening, waaronder drie keer bij de ziekte van Alzheimer. Dat bewijst 
volgens Distelmans dat euthanasie ook kan om psychische redenen. 

In slechts 2 procent van de aangiften was er sprake van een vooraf opgestelde 
wilsverklaring, in de andere 98 procent ging het om een actueel verzoek. Toch 
is er een stijging merkbaar van de wilsverklaringen, want ditmaal zijn er dertien 
geregistreerd terwijl dat er in de vorige periode slechts één was. 

Het valt ook op dat 39 procent van de mensen die een euthanasie aanvragen, 
verkiezen thuis te sterven, terwijl normaal slechts een vierde van de mensen 
thuis overlijdt. (SD) 
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