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BRUSSEL l In Wallonië worden er zes keer minder gevallen van euthanasie 

genoteerd dan in Vlaanderen. Experts vermoeden dat de euthanasietechnieken 

er minder bekend zijn bij de artsen.  
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Vorig jaar werden 444 gevallen van euthanasie geregistreerd (DM 1/2), een stijging 

ten opzichte van het jaar daarvoor (371). Opnieuw blijkt dat er een groot verschil is 

tussen de beide landsdelen. Wat opvalt, is dat experts daar nu een andere verklaring 

voor formuleren. 

Werd er tot nu toe van uitgegaan dat Waalse artsen minder bereid zijn om 

euthanasie aan te geven, dan vermoeden experts van de Euthanasiecommissie nu 

dat er daarnaast ook minder 'echte' euthanasie wordt uitgevoerd in Wallonië. 

Volgens de Belgische wet is euthanasie het intentioneel beëindigen van het leven 

van een patiënt die terminaal ziek is en zich in een uitzichtloze situatie bevindt, op 

diens verzoek. Er moet een tweede arts bij betrokken worden en doorgaans wordt 

de euthanasie voltrokken door injectie van een spierverslappend middel. 

"Het blijft gissen maar er zijn aanwijzingen dat Waalse artsen bij kankerpatiënten 

nog altijd hun toevlucht nemen tot de oude methode om het levenseinde te 

bespoedigen, namelijk het opdrijven van de dosis morfine, net zoals men overal 

deed toen euthanasie nog niet was toegestaan", zegt oncoloog Wim Distelmans, 

voorzitter van de Euthanasiecommissie. 

Volgens hem wordt daarbij eigenlijk voorbijgegaan aan het verzoek van de patiënt 

om euthanasie. 

Zijn Franstalige collega Marc Englert beaamt. "Het is mogelijk dat er in Wallonië 

minder patiënten om euthanasie vragen maar ik geloof nooit dat het er zes keer 

minder zijn dan in Vlaanderen." 

Door het gebruik van morfine is er volgens Englert ambiguïteit in het spel. "Als de 

euthanasie niet wordt aangegeven, is dat vermoedelijk omdat men ze op zo'n 

manier uitvoert dat de aangifte minder verplicht is. Als de dosis morfine wordt 

opgedreven en de dood treedt in, heeft men dan de ziekte en het lijden behandeld of 

de dood uitgelokt?" Bij de gebruikelijke euthanasiemiddelen is die ambiguïteit er 

niet. 

De oorzaak is volgens Englert dat euthanasie minder bekend is in Wallonië, zelfs 



bij het medisch korps. "In Vlaanderen is dat debat veel meer gevoerd in de media. 

Mogelijk zit de nabijheid van Nederland daar voor iets tussen. Bovendien is er 

tijdens de totstandkoming van de wet heel weinig gepraat over de technieken om 

euthanasie uit te voeren. Ook is het netwerk van LEIFartsen in Wallonië veel 

minder ontwikkeld dan in Vlaanderen." 
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