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BRUSSEL l Domus Medica, de vereniging van Vlaamse huisartsen, pleit 
voor een eenvormig levenseindetestament. Euthanasie is nu onderworpen 
aan minstens vier verschillende documenten.  
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Niet alleen de huisartsen zelf, maar ook de patiënten hebben volgens de 
vereniging nood aan een vereenvoudiging van het papierwerk. 
"Er bestaan nog altijd heel wat misverstanden over euthanasie", merkt de 
Gentse dokter Marc Cosyns. "Sommige documenten en handelingen zijn 
wettelijk verplicht, andere niet. Neem nu de wilsverklaring. Die moet worden 
doorgegeven aan het gemeentebestuur, die ze dan registreert in het centraal 
kadaster. Maar in de praktijk gebeurt dat simpelweg niet, wat het document 
eigenlijk waardeloos maakt. Patiënten verkeren in de waan dat ze, eenmaal de 
papieren ingevuld zijn, alles geregeld hebben. Maar dat is dus niet het geval." 
Een eenvormig levenseindetestament kan een einde maken aan de 
onduidelijkheid. Maar het document moet in de eerste plaats een dialoog op 
gang brengen. "Het levenseindetestament moet veel verder gaan dan 
euthanasie", verduidelijkt Cosyns. "Wil de patiënt gecremeerd worden? Mogen 
de organen gedoneerd worden? Dat soort vragen komt allemaal aan bod. Dat 
kan de perfecte aanleiding zijn om het debat over euthanasie op gang te 
brengen tussen dokter en patiënt." 
"Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) maakt middelen vrij om 
het elektronisch medisch dossier op poten te zetten. Misschien kan dat de ideale 
aanleiding zijn om naar een eenvormig levenseindetestament te evolueren. Dat 
kan perfect in het medisch dossier worden opgenomen." 
Maar niet alleen de papierberg mag eenvoudiger voor de huisartsen. Ook de 
voorwaarden voor euthanasie moeten soepeler. "We willen de patiënt ontslaan 
van het zoeken naar getuigen. Voor veel mensen is dat immers enorm 
belastend: ofwel hebben ze weinig vertrouwenspersonen, ofwel willen ze hun 
naasten niet met die immense verantwoordelijkheid opzadelen. Een goede 
regeling voor de wettelijke vertegenwoordiging kan soelaas brengen." 
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