
Uitbreiding euthanasiewet niet voor
2025
Een wettelijke regeling voor euthanasie bij mensen die lijden
aan dementie komt er deze regeerperiode niet. Een
aangepaste abortuswet maakt meer kans.
Bart Brinckman

Eind mei organiseert Open VLD een colloquium naar aanleiding van
de twintigste verjaardag van de euthanasiewet. Meteen blaast de
partij het politieke debat over een mogelijke verruiming nieuw leven
in. De liberalen pleiten al verschillende jaren voor een wettelijke
oplossing voor mensen met een ‘verworven wilsonbekwaamheid’.
Hoe kunnen mensen die lijden aan dementie – daarover gaat het in
de meeste gevallen – toch in aanmerking komen voor euthanasie?

Die bezorgdheid is niet ongegrond. De wet laat euthanasie toe bij
mensen die psychisch ondraaglijk lijden. Dat leidde de jongste jaren
tot diverse polemieken, tot zelfs een erg gemediatiseerd proces.
Binnen de psychiatrie leven ernstige bezorgdheden over de
toepassing van de wet. CD&V vindt dat deze opmerkingen in de
wetgeving moeten worden opgenomen.

De uitbreiding van de wet naar mensen die lijden aan dementie
belooft nog delicater te worden. Over het principe dat mensen met
een verworven wilsbekwaamheid moeten worden geholpen, bestaat
vrij grote eensgezindheid. De moeilijkheid wordt om het concept te
vertalen naar een werkbare wet. Het gaat immers om een cruciale
verschuiving van het oorspronkelijke uitgangspunt:
wilsbekwaamheid.

Open VLD en Vooruit werken gezamenlijk aan een actualisering van
wetsvoorstellen die ze tijdens de vorige legislatuur hebben ingediend.
Die vertrekken van een fasering waarbij vanaf een vooraf bepaald

Open VLD pleit al lang voor een euthanasieregeling voor mensen met een
‘verworven wilsonbekwaamheid’. blg



moment (bijvoorbeeld het niet herkennen van de kinderen) tot
euthanasie kan worden overgegaan. Anderen wijzen die aanpak van
de hand omdat het aftakelingsproces niet objectiveerbaar is.

Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) hoopt dat de discussie ‘uit het
straatje van de ideologie’ kan komen waarbij het debat ‘niet langer
door een persoon (Wim Distelmans, red.)’ wordt gemonopoliseerd.
‘We moeten volwassen en wetenschappelijk leren omgaan met de
feiten’, zegt ze. Daarom ziet ze geen heil in hoorzittingen.

Voorlopig is er nog geen sprake van een wetenschappelijke evaluatie
van de euthanasiewet. Op het vlak van abortus is die kaap wel
gerond. Na heel wat gesoebat kregen de Vlaamse en Waalse rectoren
een onderzoeksopdracht toegewezen. Tegen het einde van dit jaar
zouden de universiteiten met aanbevelingen voor de dag moeten
komen.

Vervolgens kunnen de discussies over een nieuwe abortuswet
worden hervat. CD&V maakte van abortus een breekpunt voor
toetreding tot de regering. In de Kamer was er een meerderheid voor
een versoepeling. Uiteindelijk ging het voorstel de koelkast in tot de
wetsevaluatie was afgerond.


