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Euthanasie voor buitenlanders niet
vanzelfsprekend in België
De meeste buitenlanders die euthanasie krijgen in België
zijn Fransen. Maar euthanasie wegens psychiatrisch lijden is
daar niet bij, anders dan wat een jonge Française op haar
Youtube-kanaal aankondigde.
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Een jonge Franse influencer met meer dan 251.000 volgers op haar
Youtube-kanaal kondigde aan dat ze voor het eind van het jaar
euthanasie zou krijgen in ons land. ‘Olympe’, zoals de jonge vrouw
zich laat noemen, lijdt aan een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis
en spreekt van een kindertijd vol pesterijen, misbruik en
verkrachting.

De Brusselse arts die ze consulteerde, vertelde haar dat het niet kon
doorgaan. Euthanasie vanwege psychiatrisch lijden is mogelijk in ons
land, maar niet voor buitenlanders. ‘De consensus is dat we dit enkel
doen bij buitenlanders met een fysieke problematiek’, zegt professor
Wim Distelmans (UZ Brussel).

In vier jaar tijd – van 2016 tot 2022 – kregen 165 buitenlanders
euthanasie in België. De meesten leden aan een voortschrijdende
neurologische aandoening zoals MS of ALS. De tweede grootste
groep betrof mensen met kanker in een terminale fase.

‘Er was onlangs een patiënt met ALS uit Polen’, zegt Wim
Distelmans. ‘Dat was een hele onder neming. Je kunt je voorstellen
dat die persoon gemotiveerd was.’

Veertien jaar cel
Soms komen er patiënten uit Groot-Brittannië. Distelmans: ‘Het
probleem daar is dat de wet ook assistentie bij zelfdoding  bestraft. Je
kunt er tot 14 jaar cel voor krijgen. Familieleden durven vaak niet
mee te komen.’

Toch zijn de meeste buitenlandse euthanasiepatiënten daadwerkelijk
Fransen. De palliatieve zorg is in hun land slecht geregeld, zegt
Distelmans: ‘Een dame uit Parijs kwam met de Thalys naar Brussel.
Ze leed aan terminale kanker en kreeg van haar oncoloog telkens een
morfinevoorschrift voor één week. Daar kwam ze maar nét mee toe
om haar pijn te bestrijden. Op een dag ging de oncoloog drie  weken
met vakantie. Ze vond geen andere arts bereid haar te helpen. Dus
kwam ze naar Brussel om  euthanasie aan te vragen. Let wel, ze kwam
niet uit een boerengat, maar uit de hoofdstad van Frankrijk, anno
2023! Het is een goed land om in te leven, maar niet om er te
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sterven. Artsen houden er graag de touwtjes in handen. Ook daarom
kanten de Franse collega’s zich zo hard tegen een eventuele
wetswijziging.’

Uiteraard werd deze aanvraag niet ingewilligd: ‘Ik heb de dame met
enkele voorschriften teruggestuurd.’


