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Uitbreiding euthanasie wacht zachte dood 

 

BRUSSEL - Op 'een sobere toon' wil Open VLD het debat over de uitbreiding 

van euthanasie starten. 'Onze voorstellen zijn aanvaardbaar voor een grote groep 

parlementsleden.'  

Van onze redacteur 

 

Het na de dood van Hugo Claus beloofde euthanasie-offensief is dood. Open VLD 

begrijpt dat het welslagen van het debat rond de uitbreiding vaneuthanasie staat of 

valt met de toon waarop het wordt gevoerd. De partij bereidde vier wetsvoorstellen 

voor om de wet op de levensbeëindiging te verbreden. Intern staan de neuzen in 

dezelfde richting. Of de Senaat het debat aanvat, blijft een vraagteken. 

 

Minderjarigen. Open VLD wil de euthanasiewetgeving uitbreiden tot 

minderjarigen. Als de minderjarige jonger is dan 16 jaar, krijgen de ouders 

medebeslissingsrecht. Is de patiënt ouder, dan krijgen ze enkel adviesrecht. 

 

Wilsbeschikking. Wie euthanasie vraagt, moet volledig bewust zijn. Wanneer de 

patiënt een wilsbeschikking heeft, vervalt die voorwaarde. Maar die regeling is een 

lege doos. De wilsbeschikking moet om de vijf jaar worden vernieuwd. Bovendien 

geldt ze enkel wanneer de patiënt in coma ligt. 

 

Open VLD verkiest een wilsbeschikking van onbepaalde duur. Bovendien wil ze 

het toepassingsgebied verruimen naar patiënten die zich in een 'persisterende 

vegetatieve toestand' bevinden. Op deze manier opent Open VLD de deur naar de 

toepassing van euthanasie op demente bejaarden. Deze vervallen in de laatste fase 

van hun leven in zo'n toestand. Ook dementerenden die ziek vallen en in een 

vegetatieve toestand terechtkomen kunnen aanspraak maken op euthanasie. 

 

Doorverwijsplicht. Niet alle artsen, noch alle ziekenhuizen of 

verzorgingsinstellingen passen euthanasie toe. Open VLD heeft geen moeite met 

dat levensbeschouwelijke voorbehoud. Toch wil de partij dat een 



gerechtvaardigd euthanasieverzoek van de patiënt steeds wordt gehonoreerd. 

Daarom moet er een 'doorverwijsplicht' komen naar een arts die het verzoek vanuit 

een medisch verantwoord dossier en volgens het wettelijke kader wil uitvoeren. Die 

arts kan van buiten de instelling komen. 

 

Zelfeuthanasie. Open VLD heeft een wettelijk kader klaar voor mensen 

die euthanasie op zichzelf willen toepassen en daarbij de hulp inroepen van een 

arts. 

 

Naast deze wetsvoorstellen lanceert Open VLD verder een aanbeveling voor de 

regering om de palliatieve zorgen op alle mogelijke manieren te ondersteunen en 

uit te bereiden.  

 

Jean-Jacques De Gucht wordt de woordvoerder in het euthanasiedossier. De senator 

heeft al verschillende contacten gelegd met de diverse partijen om te kijken of de 

voorstellen kans op slagen hebben. 'Dit zijn eerlijke voorstellen die een antwoord 

bieden op een aantal problemen,' zo vertelde hij gisteren.  

 

De liberaal beseft dat het erg moeilijk zal worden om de voorstellen echt op de 

agenda van de Senaat te krijgen. Op de SP.A na blijven de politieke reacties 

afwijzend. In Wallonië leeft de euthanasiediscussie veel minder dan in Vlaanderen. 

CD&V heeft geen zin in een versoepeling van de euthanasiewet. De Vlaamse 

christendemocraten vinden de huidige wet te liberaal.  

 

Tijdens de vorige legislatuur bleven gelijkaardige voorstellen dode letter. Met de 

komst van de christendemocraten lijkt het ethisch wettenarsenaal van paars 

helemaal verleden tijd. Voorzitter Bart Somers ontkende gisteren dat zijn partij de 

voorstellen enkel voor de galerij lanceerde. 

Bart Brinckman 

 


