
ENQUÊTE

Artsen ontevreden over
euthanasiewet
Een meerderheid van de artsen wil de euthanasiewet
aanpassen. Een op de drie wil ze uitbreiden naar voltooid
leven.

Veerle Beel

De huidige euthanasiewet voldoet niet. Dat meent een ruime
meerderheid van artsen in ons land, blijkt uit een bevraging van het
digitale platform MediQuality bij 964 artsen in beide lands delen.
Twee derde van hen waren artsen-specialisten, een derde huisarts.

Opvallend is dat zes op de tien artsen openstaan voor vragen van
patiënten over euthanasie bij psychisch lijden. Vier op de tien zijn
tegen. Tegelijk zeggen bijna vier op de vijf artsen dat de wet, die
euthanasie bij psychisch lijden wel degelijk toestaat, niet voldoet in
dat opzicht.

De voorstanders zeggen dat het ontbreekt aan duidelijkheid. Artsen
worden volgens hen onvoldoende beschermd als ze euthanasie bij
psychisch lijden uitvoeren. Het zal niet verbazen dat deze enquête
werd afgenomen in de nasleep van het euthanasieproces in Gent,
waar drie artsen op de beklaagdenbank zaten.

Tegenstanders van euthanasie bij psychisch lijden vinden vooral dat
het onmogelijk is om ondraaglijk psychisch lijden objectief te
beoordelen.

Dementie
Eenzelfde tweespalt over euthanasie bij dementie. Die is nu wettelijk
mogelijk wanneer de patiënt nog wilsbekwaam is, of in de grijze zone
van de terminale fase. Een nipte meerderheid van artsen (55
procent) is voorstander van een uitbreiding, zodat mensen met
dementie in elke fase van hun ziekte euthanasie zouden kunnen
krijgen. Voorzichtigheid blijft wel geboden, en ieder geval moet apart
bekeken worden, menen deze artsen. Voor euthanasie bij voltooid



leven is er onder de artsen nog geen meerderheid. Veel artsen vinden
dit concept te subjectief en onnauwkeurig. Toch wil een op de drie
artsen dit mogelijk maken.

Over vaccinatie, nog zo’n hot topic, zegt 71 procent van de
ondervraagden dat artsen die hun patiënten adviseren om zich niet
te laten vaccineren, een sanctie van de Orde van Artsen zouden
moeten krijgen. Een kleine minderheid van 7 procent vindt zelfs dat
artsen die dat doen, ‘crimineel’ gedrag stellen.

Vooral aan Franstalige kant kiest een groeiende groep van jonge
ouders ervoor hun kind niet meer te laten vaccineren. Ze doen dat
veelal onder invloed van lobbygroepen als de antivaxxers, die sterk
staan in Frankrijk. Nochtans kunnen vaccins levens redden.

In de maand mei nam een duizendtal artsen deel aan een tweede
rondvraag, nu over de coronacrisis. De helft van de artsen pleit voor
een versnelde goedkeuring van covid-medicijnen en -vaccins,
ondanks de mogelijke risico’s. 9 procent van de artsen heeft zulke
medicijnen voorgeschreven aan hun patiënten. Het ging vooral om
chloroquine. 6 procent schreef het zichzelf of zijn familie voor.


