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de Morgen - 16-10-2006 
Artsen krijgen databank voor euthanasie 
door Sybille Decoo 

Brussel l Vier jaar na de invoering van de euthanasiewet is er uitzicht op een databank waarin alle
wilsverklaringen voor euthanasie opgenomen zullen worden. Zo kunnen artsen nagaan of een
patiënt die in een onomkeerbare coma verkeert zo'n levenstestament heeft opgesteld. 

Door Sybille Decoo 

Het Koninklijk Besluit (KB) dat dit mogelijk zal maken is zo goed als rond, verneemt De Morgen
op het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte (PS). De
databank zal worden ondergebracht in het Rijksregister. 
Dit weekend nog werd op een studiedag over euthanasie en palliatieve zorg in Blankenberge aan
de kaak gesteld dat de databank er nog altijd niet is. Navraag leert dat die er nu toch komt. "Het
KB wordt weldra gepubliceerd. Het zal wel nog enige tijd duren voor de databank operationeel is,
omdat ze een streng beveiligd informaticasysteem vereist", zegt Sarah Vandecruys, woordvoerster
van minister Demotte. 
De databank zal vooral nuttig zijn voor niet behandelende artsen, wanneer pakweg een Brusselaar
in Oostende een auto-ongeval heeft en in een onomkeerbare coma terechtkomt. Maar ook wanneer
de betrokkene zijn huisarts of familie niet op de hoogte bracht van de wilsverklaring, of wanneer
de vertrouwenspersoon is weggevallen, kan de databank van pas komen. 
Op de studiedag werd ook de beperkte toepassing van de wilsverklaring over euthanasie aan de
kaak gesteld. "Die kan nu enkel uitgevoerd worden wanneer mensen in coma belanden", legt
professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans uit. "Het kan niet wanneer de hersenfuncties
naar aanleiding van kanker, hersenbloeding of dementie wegvallen en mensen niet meer bij hun
verstand zijn, ook al hebben ze daar in een wilsverklaring op geanticipeerd." 
"We moeten veel mensen teleurstellen. Anderen die op eigen houtje een wilsverklaring opstellen,
beseffen wellicht niet dat een wilsverklaring niet het antwoord is op de situatie die ze voor ogen
hebben", zegt Francis Moeykens, notaris in Brugge en voorzitter van de vrijzinnige instellingen
voor morele begeleiding in West-Vlaanderen. 
Schrijnend is ook dat volgens Wim Distelmans de beperkte toepassing van de wilsverklaring
sommige mensen ertoe brengt voor euthanasie te kiezen op een moment dat het nog niet nodig is.
Distelmans, die eerder al pleitte voor een uitbreiding van de huidige euthanasiewet, spreekt van
"preventieve euthanasie". 
De wetsvoorstellen die in het parlement voorliggen om euthanasie uit te breiden tot dementie en tot
minderjarige patiënten halen vooralsnog geen politieke meerderheid. >5 
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