Ook minderjarige kreeg vorig jaar
euthanasie
In 2019 overleden 2.656 Belgen door euthanasie, een
stijging met 12 procent. Er was één minderjarige bij.
Euthanasie bij dementie is verdubbeld, al gaat het nog altijd
om erg weinig mensen.
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Ook bij mensen die ouder zijn dan 90 jaar is het aantal overlijdens
door euthanasie de voorbije vier jaar flink gestegen: van 177 in 2016
naar 297 vorig jaar. Maar zeventigers (755 overlijdens in 2019) en
tachtigers (740) vormen de grootste groepen. Het gevolg is dat twee
op de drie gevallen van euthanasie uitgevoerd worden bij 70plussers, vier op de tien bij 80-plussers.
Er was in 2019 ook één minderjarige bij. Dat blijkt uit het
tweejaarlijkse rapport van de federale evaluatiecommissie
euthanasie, dat deze redactie kon inkijken.

Voor het eerst doet er zich weer een stijging voor, na een stagnatie in
de jaren 2017 en 2018. In 2.019 betrof het 2.656 overlijdens.
In vergelijking met het totale sterftecijfer, dat vorig jaar 108.745
Belgen betrof, gaat het al bij al om een klein aantal, dat 2,5 procent
van de overlijdens uitmaakt.

Liefst thuis
De meeste mensen die door euthanasie overlijden, doen dat thuis
(45 procent) of in het woonzorgcentrum (15,5 procent). Dat stemt
overeen met de wens van velen om in hun eigen woonomgeving te
mogen sterven. Ruim duizend mensen overleden door euthanasie in
het ziekenhuis (37,8 procent). Ook dat is een stijging, na een daling
het jaar ervoor.
Opmerkelijk is dat de meeste euthanasiegevallen die in het Frans
worden geregistreerd, door een specialist in het ziekenhuis worden
uitgevoerd. Misschien verklaart het waarom de Franstalige dossiers
hooguit een kwart van het totaal vormen.
Een niet meer behandelbare kanker, die pijn of overlast veroorzaakt,
in een terminale fase, vormt de voornaamste reden voor euthanasie
(61,4 procent), zowel bij oudere als iets jongere patiënten.

Meerdere kwalen
Polypathologie, een openstapeling van ouderdomskwalen, vormt de
op een na grootste groep (17,9 procent). Bij meer dan de helft van
deze mensen was er ook sprake van een terminale fase.
Een niet zo kleine minderheid zou niet binnen afzienbare tijd
overlijden, maar de opeenstapeling van verschillende kwalen en de
uitzichtloosheid maakten dat deze mensen hun lijden als ondraaglijk
ervaarden.
De commissie merkt in haar verslag op dat er altijd een medische
reden moet zijn. Ouderen die ‘genoeg hebben van het leven’, zonder
meer, komen niet in aanmerking.

Dementie
Euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden blijft rond de
1 procent hangen. Bij dementie, in de beginfase, gaat het om een
even kleine groep van 1 procent, of 48 mensen in de twee voorgaande

jaren samen. Dat is een verdubbeling.
Hoewel de wet zegt dat euthanasie alleen kan als je er nog zelf om
kunt vragen, kregen vijf mensen met dementie toch euthanasie in
een terminale fase, op grond van een voorafgaande wilsbeschikking.
Volgens sommige experts is deze fase vergelijkbaar met coma.
Verschenen op donderdag 22 oktober 2020

