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Ondergetekende, Leen De Vleeschauwer, bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie 

mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gekopieerd. Bij het citeren moet 

steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld. 
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Abstract 

België en Nederland zijn (voorlopig) de enige twee landen ter wereld waar euthanasie 

gelegaliseerd is. In Nederland gebeurde dit in 2001, België volgde een jaar later. 

Hoewel ze beiden voor een verschillende manier van legalisering gekozen hebben; in 

Nederland werd de strafwet aangepast en in België werd voor een aparte wet gekozen, 

is de Belgische wet sterk beïnvloed door de Nederlandse. Bij het vergelijken van de 

twee wetteksten valt naast bovengenoemde ook meteen op dat de Belgische wet veel 

uitgebreider is. Toch vertoont ze nog enkele hiaten, zo is er geen regeling voor 

minderjarigen en dementen.  

De euthanasiewet lokt bij de verschillende beroepsgroepen die met het levenseinde te 

maken krijgen en de verschillende maatschappelijke groepen verscheidene reacties uit. 

Vijftien maanden na de inwerkingtreding van de wet werd door de, door de 

euthanasiewet opgerichte, Federale Controle- en Evaluatiecommissie een eerste verslag 

over het functioneren van de wet voorgelegd aan de Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Uit dit verslag kon besloten worden dat de wet naar behoren 

werkt, er was geen sprake van een excessieve toename van het aantal 

euthanasiegevallen, en dat er wel degelijk nood was aan dergelijke wetgeving. 

In onze buurlanden en vele landen overal ter wereld blijft het debat over het wel of niet 

legaliseren van euthanasie voortduren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

Abstract 

Belgium and The Netherlands are (for now) the only two countries in the world where 

euthanasia has been legalised. In The Netherlands this happened in 2001, Belgium 

followed a year later. 

The Netherlands decided in favor of adapting the penal law, while Belgium chose a 

separate law. Despite this different approach, the Belgian law is strongly influenced by 

the Dutch law. The Belgian law though, is more extensive than the Dutch low. Still, the 

Belgian law has some gaps. Minors and demented patients for example, are not covered 

in the Belgian law.  

The euthanasia law provokes various reactions from the different professional groups 

who deal with the end of life and from the different social groups.  

Fifteen months after the implementation of the Belgian euthanasia law, the Federal 

Control- and Evalution commission presented a first report about the functioning of the 

law to the Belgian Chamber of  representatives. The founding of this commission was 

regulated by the euthanasia law. This report showed that the Belgian euthanasia law 

functions well, that is has not given rise to a drastic increase of euthanasia cases and that 

there really was a need for  euthanasia regulation.  

In our neighbouring countries and in many other countries the debate whether to 

legalise euthanasia or not, still continues. 
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 Inleiding 
 

Sinds september 2002 is de Belgische euthanasiewet een feit. Hiermee is België, naast 

Nederland, het tweede land ter wereld met een dergelijke wetgeving. Daarenboven is de 

Belgische wet de meest liberale. Dat dit heel wat en heel diverse reacties uitlokte, 

spreekt voor zich. 

 

Zowel in België als in Nederland wordt euthanasie gedefinieerd als ‘het opzettelijk 

levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek’. 

In Nederland werd reeds op 10 april 2001 het wetsvoorstel ‘Toetsing van 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van 

Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging’ goedgekeurd. Dat België hier zo kort 

daarop volgde is geen louter toeval. Door de situatie in ons buurland werd ook de 

discussie bij ons weer op gang gebracht.  

 

In Nederland bestond reeds jaren een feitelijk gedoogbeleid voor euthanasie. Dit wil 

zeggen dat de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht respectievelijk 

euthanasie en hulp bij zelfdoding strafbaar stellen, maar dat de rechterlijke macht 

euthanaserend handelen en hulp bij zelfdoding toelaatbaar achtte. Een belangrijke 

uitspraak hierbij was het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1984. Hierin werd 

gesteld dat de artikelen 293-294 Sr. wel degelijk van toepassing zijn op (hulp bij) 

levensbeëindiging door artsen. Maar in gevallen van noodtoestand kan de arts zich 

onttrekken aan de principiële strafwaardigheid van deze bepalingen. Bij een 

noodtoestand gaat het om een plichtenconflict, in dit geval de plicht van de arts om het 

leven te beschermen tegenover zijn plicht om de patiënt tot het uiterste bij te staan. Deze 

noodtoestand is slechts onder bepaalde voorwaarden van toepassing. In het arrest 

werden dan ook de zorgvuldigheidseisen ontwikkeld die de arts bij zijn handelen diende 

te respecteren (Weyers, 2004). 

 

Het Belgische strafrecht kende geen specifieke bepalingen inzake levensbeëindiging op 

verzoek. De algemene bepalingen inzake moord en doodslag zijn hierop van toepassing. 
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De instemming of het verzoek van de betrokkene veranderen hier principieel niets aan 

(Broeckaert, 2001). 

 

Redenen voor een euthanasiewet zijn (Vansweevelt, 2003): 

− Rechtszekerheid bieden aan de arts 

Zolang euthanasie niet gelegaliseerd is, kan de arts die euthanasie pleegt vervolgd 

worden wegens moord. 

− Rechtszekerheid bieden aan de patiënt 

Met een euthanasiewet wil men aan de patiënt een grotere zekerheid bieden dat 

aan zijn euthanasieverzoek tegemoet zal gekomen worden. 

− Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 

De patiënt wil het recht op een waardige dood, zonder een lange lijdensweg. 

− De vergrijzing van de bevolking, de langere levensduur van ongeneeslijke zieken 

en de verspreiding van bepaalde chronische ziekten zullen de behoefte aan 

euthanasie nog doen vergroten. Men wordt immers geconfronteerd met een 

langduriger aftakelingsproces. 

− Tegengaan en voorkomen van misbruiken 

Een onderzoek van de VUB en de Universiteit Gent naar medische beslissingen 

rond het levenseinde toonde aan dat één sterfgeval op de honderd het gevolg is 

van euthanasie. Bij drie op de honderd gebeurde de levensbeëindiging zonder 

uitdrukkelijk verzoek van de patiënt (Bilsen, Vander Stichele, Mortier & Deliens, 

2004; Deliens et al., 2000). Regelgeving inzake euthanasie is dus nodig ten bate 

van de patiënt. 

 

Euthanasie is een thema dat reeds lang bij de mensen leeft. Er zijn dan ook ontelbaar 

veel boeken en artikels over geschreven. 

Het onderwerp werd benaderd vanuit ethische, filosofische, medische, sociale, 

psychologische, religieuze en juridische invalshoek. Niet alleen via boeken en 

tijdschriften, maar ook via voordrachten, symposia en dergelijke. 

Sinds het euthanasiedebat actueel werd, hebben ook de populaire media (kranten, 

weekbladen, televisie, …) het thema helemaal uitgespit. 
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Voor deze scriptie werd voornamelijk gebruik gemaakt van de meer recente literatuur, 

namelijk deze sinds het euthanasiedebat in België en Nederland gevoerd werd. 

De literatuur rond de ethische kwestie van euthanasie wordt hier niet aangeraakt daar dit 

buiten het eigenlijke onderwerp van deze scriptie valt. 

Er wordt hier vooral gefocust op de medische, maatschappelijke en juridische aspecten 

van euthanasie. 

De literatuur werd dus verzameld uit wetteksten, medische, juridische en politieke 

tijdschriften, verslagen en rapporten aan de overheid en neerslagen van voordrachten. 

 

In dit werk zal ik nagaan hoe de euthanasiewet tot stand is gekomen. 

Daarna wordt de inhoud van de wet artikel per artikel geanalyseerd en vergeleken met 

de inhoud van de Nederlandse wet. 

Vervolgens geef ik weer wat de reacties vanuit de verschillende belangengroepen 

(artsen, verpleegkundigen, orde van geneesheren, …) zijn op de introductie van deze 

wet. 

Ook ga ik na wat de gevolgen van deze wet zijn in de praktijk. Wordt de wet nageleefd? 

Er wordt dan gekeken welke leemtes de euthanasiewet nog vertoont. 

Ten slotte volgt een overzicht van de nieuwe wetsvoorstellen omtrent euthanasie die 

werden ingediend sinds de wet van kracht is en volgt er tevens een overzicht van de 

huidige situatie betreffende euthanasie in een aantal andere landen. 
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1. Historiek van de Belgische euthanasiewet 
 

Euthanasie is sinds jaren een discussiepunt. Sinds de jaren tachtig werden van tijd tot 

tijd wetsvoorstellen ingediend, die echter niet tot veel resultaat leidden. CVP-PSC 

waren steeds deel van de coalitie en zij wezen sinds jaar en dag elke discussie over een 

legalisering van euthanasie af. 

 

In 1997 kwam hier verandering in. Toen werd aan het pas opgerichte Belgisch 

Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek de vraag gesteld naar de wenselijkheid van 

‘levensbeëindiging op verzoek’. Het comité, dat pluralistisch is samengesteld, kwam 

niet tot een consensus. Zij brachten een verdeeld advies uit (Raadgevend Comité voor 

Bio-ethiek, 1997-98): 

− totaal verbod 

− euthanasie, met een controle achteraf 

− euthanasie, met een bezinning vooraf en een controle achteraf 

− totale vrijheid 

De meerderheid van de leden van het comité was gewonnen voor het derde voorstel. 

Naar aanleiding van dit advies volgde een openbaar euthanasiedebat in december 1997 

in de Senaat. Dit debat stokte op het einde van de regeerperiode omdat de PSC afhaakte. 

 

De verkiezingen van 1999 zorgden voor een grondige hertekening van het politieke 

landschap. De christen-democraten belandden na lange tijd in de oppositie, de nieuwe 

regeerperiode was er één met een paars-groene meerderheid.  

Kort daarna dienden senatoren van de regeringspartijen Agalev, PRL, SP-PS en VLD 

verschillende wetsvoorstellen in. Alle voorstellen gingen uit van het 

zelfbeschikkingsrecht en streefden naar legalisering. 

 

In november 1999 begon de Senaat aan het eigenlijke politiek debat. Dit gebeurde in de 

Verenigde Commissies van Justitie en Sociale Zaken. De meerderheidspartijen drukten 

de wens uit samen met de oppositie tot een regeling te komen. Daarop dienden de beide 

christen-democratische partijen elk een eigen wetsvoorstel in, met dezelfde strekking. 

Dit kwam erop neer dat euthanasie niet gelegaliseerd zou worden, maar in 
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uitzonderlijke situaties niet langer strafbaar zou zijn. Het gaat dan om gevallen van 

noodtoestand, waarin de arts voor een conflict tussen twee plichten komt te staan. 

Namelijk de plicht om niet te doden versus de plicht om de patiënt tot het uiterste bij te 

staan. Op 22 december 1999 bereikte de meerderheid van liberalen, socialisten en 

groenen een akkoord over een wettelijke regeling waarbij euthanasie uit het strafrecht 

wordt gehaald. Met dit compromisvoorstel wilden ze ‘een open en grondig debat’ 

gemakkelijker maken. Daarnaast kwamen er nog twee andere wetsvoorstellen. Het ene 

vroeg de oprichting van een federale evaluatiecommissie (Wetsvoorstel houdende 

instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van .. 

betreffende de euthanasie, 1999-2000, 2-245/1), het andere betrof de palliatieve 

zorgverlening (Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg, 1999-2000, 2-246/1). Deze 

nieuwe stap beklemtoonde de scheiding tussen meerderheid en minderheid en plaatste 

het gezamenlijke voorstel van de regeringsfracties tegenover deze van de christen-

democraten. 

 

Belangrijkste verschilpunten tussen de twee voorstellen: 

 

Paars-groene voorstel (Wetsvoorstel betreffende de euthanasie, 1999-2000, 2-244/1) 

1. Euthanasie kan “als de patiënt zich in een toestand bevindt van aanhoudende en 

ondraaglijke pijn of nood die niet gelenigd kan worden, en die het gevolg is van 

een zware en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening”. 

2. Voegt een artikel toe aan de strafwet dat verduidelijkt dat euthanasie geen 

misdaad is. 

3. Benadrukt het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. 

4. Euthanasie kan daardoor ook voor de patiënt die buiten bewustzijn is als hij ten 

minste vooraf een “wilsbeschikking” of levenstestament heeft opgesteld, en 

daarin een vertrouwenspersoon heeft aangeduid. 

5. De patiënt hoeft zich niet in een terminale fase te bevinden: ook psychische nood 

kan dus een motivatie voor euthanasie zijn. 

6. Vrij eenvoudige procedure. De arts is verplicht een collega te raadplegen. Maar 

overleg met familie en verplegend personeel moet alleen als de patiënt daar om 

verzoekt. Een ethische beoordeling door een “derde persoon” is niet vereist. 
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7. De arts die euthanasie pleegt, moet daarvan een verslag opstellen en dat 

overmaken aan de procureur des Konings. 

 

CVP wetsvoorstel (Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de 

waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde, 1999-2000, 2-160/1) 

1. Euthanasie kan alleen als de arts wordt geconfronteerd met een noodtoestand. Die 

ontstaat als twee plichten met elkaar botsen: de plicht om het leven in stand te 

houden en de plicht om de patiënt bij te staan. In dit geval verkeert de arts in een 

noodtoestand als hij de waardigheid van het menselijk leven nog alleen kan 

eerbiedigen door een levensbeëindigende handeling te stellen. 

2. Laat de strafwet ongewijzigd: euthanasie blijft moord, maar er volgt geen 

vervolging als er sprake is van een noodtoestand. 

3. Stelt beperkingen aan het zelfbeschikkingsrecht. De patiënt kan niet zo maar op 

eigen houtje beslissen. Er moet namelijk sprake zijn van een noodtoestand. 

4. Spreekt niet over wilsbeschikking: alleen wie nog bij bewustzijn is kan om 

euthanasie verzoeken. 

5. Euthanasie kan alleen voor terminale patiënten. 

6. Meer ingewikkelde procedure: de arts moet advies vragen aan een collega; 

overleg plegen met het verplegend team; ethisch advies vragen aan een “derde 

persoon” die geen arts is; en nagaan of de patiënt na dat alles zijn verzoek om 

euthanasie hernieuwt. 

7. Iets omslachtiger controle achteraf: de arts die euthanasie pleegt, moet een 

verslag overmaken aan een erkend specialist in de gerechtelijke geneeskunde. Die 

onderzoekt of alles volgens de regels is verlopen en speelt het verslag nadien 

door aan de procureur des Konings. Pas als die zijn toestemming geeft, mag de 

begrafenis plaatsvinden. 

 

De paars-groene meerderheid had het debat in de Senaat reeds eind januari 2000 af 

willen ronden met een stemming. Het politieke debat in de Senaat lokte echter ook het 

debat in de maatschappij uit. Het middenveld, dat bij beslissingen over het levenseinde 

over het levenseinde betrokken is, wilde ook gehoord worden. Daarop besliste de 

senaatscommissie om hoorzittingen te houden. In totaal werden 44 hoorzittingen 
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gehouden, hierop werden eminente ethici, geneesheren, leidinggevende 

verpleegkundigen en vooraanstaande juristen gehoord. De meeste hoorzittingen waren 

openbaar, omdat een groot aantal senatoren dat zag als een essentieel onderdeel van het 

maatschappelijk debat over euthanasie. Professoren, juristen en ethici werden openbaar 

gehoord. De mensen die middenin de praktijk staan en vaak met euthanasie 

geconfronteerd worden, konden, als ze dat wensten, achter gesloten deuren hun verhaal 

doen. 

Enkele opvallende getuigenissen kwamen er van (Hoorzittingen Senaat, 2000-2001, 2-

244/24): 

− De ethici Professor Etienne Vermeersch (UGent) en Fernand Van Neste (Ufsia) 

trachtten de tegenstellingen tussen de politici te overbruggen. 

− De Orde van Geneesheren getuigde dat ze niet voor of tegen een wet zijn, maar 

dat ze zeker geen vragende partij zijn en dat ze vinden dat de medische 

plichtenleer veel oplost voor de terminale patiënt in ondraaglijk lijden. 

− Medisch ethicus Paul Schotsmans, van de Faculteit Geneeskunde van de KU 

Leuven zei in de gevallen van extreme medische onmacht ten aanzien van het 

ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de terminale patiënt, de “gecontroleerde 

verlaging van het bewustzijn - gecontroleerde sedatie - van de patiënt” te 

verkiezen. 

− Sabine Henry-Gössing, psychotherapeute en voorzitster van de Alzheimerliga, 

verzocht om stapsgewijze maatregelen te nemen en grondig na te denken 

alvorens de onomkeerbare stap te doen. 

− Professor Jean-Louis Vincent, hoofd van de afdeling intensieve verzorging van 

het ULB-Erasmusziekenhuis, liet op de hoorzitting niet veel heel van de 

wetsvoorstellen die de Senaat bespreekt. Volgens hem gaan de voorstellen enkel 

over de patiënt die bij bewustzijn is, terwijl dit slechts een zeer kleine minderheid 

is. 

− Huisarts Marc Cosyns, tevens wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit 

Gent, zei dat volgens hem een menswaardig levenseinde overeenkomt met 

stervensbegeleiding en hij niet wil weten van euthanasie op verzoek. 

− Neuropsychiater Micheline Roelandt (VUB) ging tijdens de hoorzitting vooral in 

op de wilsverklaring bij dementie. 
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− Zowel dokter Ben Van Camp, decaan van de faculteit geneeskunde van de VUB, 

als dokter Nathan Clumeck van het OCMW-ziekenhuis Sint-Pieters in Brussel 

wezen erop dat de economische aspecten een rol spelen bij het naderende 

levenseinde. 

− Verpleegster Bernadette Cambron-Diez, verbonden aan de eenheid voor 

palliatieve thuisverzorging van het Centre Hospitalier de l’Ardenne in de 

provincie Luxemburg, zei dat er onder verplegend personeel onzekerheid heerste 

over de wijze waarop de wet inzake euthanasie op het terrein toegepast zal 

worden. 

− Jules Messine, hoogleraar strafrecht aan de ULB, ziet liever geen wetgeving tot 

stand komen die het verbod om te doden op de helling zet. 

− Roger Dalcq, jurist aan de UCL, meent dat misschien de bij KB bekrachtigde 

medische plichtenleer nog de beste oplossing is. 

− De Naamse rechter Christian Panier noemde de wet onduidelijk. 

− Professor Maurice Adams (Ufsia) is voorstander voor het behoud van euthanasie 

in de strafwet, omdat de strafwet niet alleen bestraft, maar ook een algemene 

ethische norm vastlegt. Bovendien kan euthanasie voor Adams maar verantwoord 

zijn als palliatieve verzorging helemaal is uitgebouwd, wat nog niet het geval is. 

Na afloop van de hoorzittingen (in mei 2001) volgde een grondig debat over mogelijke 

conclusies. Bij diverse partijen werd aan amendementen gewerkt. 

 

De algemene bespreking in de commissie verliep in het openbaar. De artikelsgewijze 

bespreking verliep achter gesloten deuren. Bij de meerderheidspartijen waren er reeds 

een aantal senatoren die niet meer volledig achter het meerderheidsvoorstel stonden. 

Daar er geen politieke meerderheid meer was voor het oorspronkelijke 

euthanasievoorstel dat de zes fractieleiders van de meerderheid in 1999 schreven, 

ontstond binnen de paars-groene meerderheid de beweging om het wetsvoorstel te 

herzien.  

Deze herzieningen hielden in: 

− Het strafwetboek wordt niet gewijzigd (geen wijziging van artikel 418 bis Sw dat 

zou bepalen onder welke voorwaarden euthanaserend handelen niet langer als 

moord zou gekwalificeerd worden), maar euthanaserend handelen wordt 
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gelegaliseerd via een wet, Als een arts bepaalde voorwaarden vervult, is hij niet 

strafbaar. Dus niet het strafwetboek maar het strafrecht wordt gewijzigd 

(Amendement nr. 14 bij het wetsvoorstel betreffende de euthanasie, 2000-2001, 

2-244/4). 

− Een tweede herziening voorziet in een zwaardere procedure voor patiënten die 

niet binnen afzienbare termijn zullen overlijden. Bij hen moet een derde arts 

worden geraadpleegd (Amendement nr. 14 bij het wetsvoorstel betreffende de 

euthanasie, 2000-2001, 2-244/4). 

− En een derde wijziging situeert zich op het vlak van de meldingsprocedure. Met 

het oog op de maatschappelijke controle voorzag het oorspronkelijke 

wetsvoorstel in een federale evaluatiecommissie die op geregelde tijdstippen 

concrete gegevens met betrekking tot euthanaserend handelen zou verzamelen en 

bekend maken. Het nieuwe voorstel stelt een zogenaamde Federale Controle– en 

Evaluatiecommissie in. Daartoe wordt het vroegere voorstel met betrekking tot de 

evaluatie van de euthanasie geïntegreerd in het eigenlijke euthanasievoorstel 

(Amendement nr. 18 bij het wetsvoorstel betreffende de euthanasie, 2000-2001, 

2-244/4). De arts wordt verplicht binnen vier werkdagen na het toepassen van 

euthanasie een volledig ingevuld registratiedocument te bezorgen aan de 

commissie (Amendement nr. 17 bij het wetsvoorstel betreffende de euthanasie, 

2000-2001, 2-244/4). 

Nadat de laatste artikels van het wetsvoorstel over euthanasie waren goedgekeurd, kon 

de stemming pas plaatsvinden na de bespreking van het voorstel over palliatieve zorgen. 

 

Op 20 maart 2001 keurde de euthanasiecommissie van de Senaat de wetsvoorstellen 

over euthanasie en palliatieve zorgen goed. Het voorstel over palliatieve zorgen werd 

unaniem aanvaard. Het euthanasievoorstel kreeg 17 stemmen voor, 12 tegen en 1 

onthouding. 

Hierna ging het euthanasievoorstel, op verzoek van senaatsvoorzitter Armand De 

Decker, naar de Raad van State voor een spoedadvies. De Decker zei deze beslissing 

genomen te hebben om de bevolking gerust te stellen. Hij wil de zekerheid hebben dat 

de wet geen enkel risico inhoudt op misbruiken, van welke aard dan ook. Dat is ook 

belangrijk voor de geloofwaardigheid van de Senaat als reflectiekamer. De Decker kon 
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niet leven met de gedachte dat een dergelijke belangrijke wet over het levenseinde 

slechts met een krappe meerderheid zou goedgekeurd worden. 

Het advies van de Raad van State was zeer kritisch, maar niet vernietigend. Volgens de 

Raad is het wetsvoorstel niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens. De Raad riep op tot verzoening van botsende ethische opvattingen en wees op 

juridische onvolkomenheden (Advies Raad van State bij het wetsvoorstel betreffende de 

euthanasie, 2000-2001, 2-244/21). 

De commissies van Sociale zaken en Justitie van de Senaat brachten geen veranderingen 

aan aan de wetsvoorstellen over euthanasie en palliatieve verzorging. Op 9 juli 2001 

keurden ze het verslag van hun besprekingen goed. 

Op 23 oktober 2001 begon in de Senaat het openbaar debat over euthanasie en 

palliatieve verzorging. Er werd echter niet meer aan de teksten geschaafd en op 25 

oktober 2001 werd met de stemming een punt gezet achter het euthanasiedebat. Het 

euthanasievoorstel werd goedgekeurd met 44 stemmen tegen 23, bij 2 onthoudingen. 

Het wetsvoorstel inzake palliatieve zorg werd goedgekeurd met 67 stemmen bij één 

onthouding. 

 

In januari 2002 vat de Kamer het euthanasiedebat aan. De Kamer bespreekt de 

wetsvoorstellen over euthanasie en palliatieve verzorging die de Senaat in het najaar van 

2001 goedkeurde. De Kamer pakt het dossier anders aan dan de Senaat. Hier is geen 

sprake van een verenigde commissie van Justitie en Volksgezondheid. Het debat wordt 

gevoerd in de Kamercommissie van Justitie, terwijl de Kamercommissie van 

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke emancipatie enkel een adviserende 

stem krijgt. 

In april 2002 keurt de Kamercommissie van Justitie het ontwerp van de Senaat 

ongewijzigd goed, hoewel leden van meerderheid en oppositie vinden dat het verbeterd 

kan worden. De commissie van Volksgezondheid stelde een groot aantal verbeteringen 

voor, zoals de inlassing van een palliatieve consultatie alvorens tot euthanasie over te 

gaan. Sommige voorstellen werden zelfs met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

In de commissie van Justitie werd daar op geen enkel ogenblik rekening mee gehouden. 

De reden hiervoor is dat als de Kamer veranderingen aanbracht, het dossier terug naar 

de Senaat zou moeten gaan en het zo op de lange baan zou worden geschoven. 
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Op 28 mei 2002 werd het wetsontwerp door de voltallige Kamer goedgekeurd. De wet 

treedt in werking drie maanden na haar publicatie in het Staatsblad (Belgisch Staatsblad, 

22 juni 2002). 

 

Op 24 september 2002 werd euthanasie wettelijk toegelaten. De wet was vanaf dan wel 

theoretisch van kracht, maar was pas uitvoerbaar vanaf 2 oktober 2002. Pas dan was het 

registratieformulier, waarmee een arts euthanaserend handelen moet aangeven, 

beschikbaar. 
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2. Inhoud van de wet, vergelijking met de Nederlandse wet 
 

De belangrijke overwegingen om euthanasie wettelijk te regelen lopen parallel in de 

twee landen. In beide landen ging de wetgever uit van twee realiteiten. Ten eerste dat 

legalisering van euthanasie gesteund wordt door een grote meerderheid van de 

bevolking en ten tweede dat euthanasie een bestaande medische praktijk is en dat deze 

praktijk kwantitatief niet verwaarloosbaar is.  

In beide landen wilde de wetgever vooral wettelijke klaarheid en bescherming bieden 

aan artsen en patiënten die deze handelingen kiezen als ultieme remedie voor die 

gevallen waarin arts en patiënt machteloos staan tegenover lijden dat op geen enkele 

andere manier kan verlicht worden (Deliens, Van der Wal, 2003). 

 

De legalisering gebeurde in beide landen evenwel op een andere wijze. In de Belgische 

wetgeving wordt het Strafwetboek zelf niet gewijzigd, noch verwijst deze naar de 

relevante bepalingen. De facto zal door de euthanasiewet euthanaserend handelen in de 

strafrechtspraak niet langer als moord of doodslag (conform artikelen 393 en 394 van de 

Belgische Strafwet) kunnen worden gekwalificeerd. 

Het niet wijzigen van het Strafwetboek heeft wellicht vooral een symbolische waarde. 

De tegenstanders van legalisering van euthanasie vinden immers dat de strafwet juist 

moet aangeven welke rechtsgoederen (bijvoorbeeld recht op leven) in een maatschappij 

het meest beschermenswaardig zijn; voor de aanhangers van deze opvatting zou een 

uitzondering op het fundamentele verbod te doden in de strafwet zelf dan ook te ver 

gaan. 

De legalisering gebeurde in Nederland door de wijziging va n de artikelen 293 (over 

levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen) en 294 (over aanzetting tot 

zelfdoding) van het Wetboek van Strafrecht. Artsen die euthanaserend handelen of hulp 

bij zelfdoding verlenen en zich daarbij houden aan de zorgvuldigheidseisen zoals die in 

de wet zijn geformuleerd, kunnen zich daarbij beroepen op een strafuitsluitingsgrond 

(Deliens, Van der Wal, 2004). 

 

Als men de Belgische en de Nederlandse wetteksten naast elkaar ligt merken we al 

dadelijk op dat de Belgische euthanasiewet veel gedetailleerder is uitgewerkt. Eén van 
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de oorzaken hiervoor is het gebrek aan rechtszaken: er werd in België nog nooit iemand 

vervolgd op grond van euthanasie, terwijl men in Nederland al meer dan 25 jaar 

rechtszaken ervaring heeft. De eerste Nederlandse rechtszaak met betrekking tot 

euthanasie dateert van 1973. Er bestond al jaren een wettelijk aanvaarde praktijk 

betreffende euthanasie.  

De Nederlandse wet heeft zich ontwikkeld gedurende een 25-jarige samenspraak tussen 

artsen, patiëntenorganisaties, openbare aanklagers, raadgevende commissies, enz. . . 

terwijl het in België maar 3 jaar geduurd heeft vooraleer de wet tot stand kwam (Adams, 

Nys, 2005). 

 

2.1. Artikel 2: Toepassingsgebied 
Artikel 2 definieert euthanasie als “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een 

ander dan de betrokkene, op diens verzoek”. Deze definitie werd overgenomen uit het 

advies van 12 mei 1997 omtrent de wenselijkheid van euthanasie van het Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek.  

De Nederlandse wettekst (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding van 12 april 2001, Stb. 2001 194) bevat geen definitie van euthanasie; men 

spreekt hier van beëindiging van het leven op verzoek, maar uit de toepassings-

voorwaarden blijkt dat het om dezelfde handeling gaat als in België. 

 

Uit deze definitie kunnen drie toepassingsvoorwaarden voor euthanasie afgeleid worden 

(Vansweevelt, 2003): 

− Een opzettelijk levensbeëindigend handelen 

Er dient een actieve daad van levensbeëindiging gesteld te worden en dat 

resultaat dient beoogd te worden. 

− Op verzoek van de betrokkene 

Er is enkel sprake van euthanasie als de persoon er zelf om vraagt. 

− Door een derde 

Alhoewel art. 2 niet specificeert wie die derde is, is euthanasie maar legaal als ze 

uitgevoerd wordt door een arts. Dit is eveneens zo in Nederland.  

Zowel in België als in Nederland wordt er van de arts geen speciale kennis geëist; 

het hoeft ook niet de behandelende arts te zijn. In Nederland  wordt er wel van uit 
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gegaan dat de arts die de euthanasie uitvoert, in principe wel de behandelend arts 

is. In Nederland wordt 70% van de euthanasie gevallen uitgevoerd door de 

huisarts (Adams, Nys, 2005). 

In Vlaanderen gebeurt euthanasie in de meeste gevallen door ziekenhuisartsen 

(Eerste verslag Federale Controle- en Evaluatiecommissie, 2004).  

In de Belgische euthanasiewet is geen strafmaat bepaald voor artsen die 

onzorgvuldig handelen. De federale evaluatiecommissie controleert de dossiers 

en stuurt die eventueel door naar het parket, dat een arts kan beschuldigen van 

doodslag. Artsen die euthanasie pleegden zonder wilsbeschikking van de patiënt, 

pleegden eigenlijk geen euthanasie, maar moord. 

In Nederland weet een arts wel welke straf hij mag verwachten. 

In Nederland wordt hij die opzettelijk het leven van een ander op diens 

uitdrukkelijk en ernstig verzoek beëindigt, gestraft met een gevangenisstraf van 

ten hoogste 12 jaren of  een geldboete van de vijfde categorie (= maximaal 

45.000 euro). 

Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding 

volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete 

van de vierde categorie (= maximaal 11.250 euro). 

Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen 

daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Het Belgische strafrecht heeft nog nooit iemand veroordeeld voor het doden van 

iemand op zijn eigen verzoek, terwijl in Nederland al een 10-tal jaren 

veroordelingen gebeuren (Nys, 2002). 

 

Artikel 2 sluit andere medische beslissingen bij het levenseinde uit van het 

toepassingsgebied van de wet. 

In Nederland wordt hulp bij zelfdoding qua criteria en procédure op één lijn geplaatst 

met euthanasie. In België valt hulp bij zelfdoding buiten de wet. Dit kan vreemd lijken, 

aangezien hulp bij zelfdoding (“het opzettelijk bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem 

de middelen daartoe verschaffen”) een minder verregaande handeling is dan euthanasie. 

De patiënt heeft meer autonomie, vermits hijzelf het middel inneemt.  
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In Nederland heeft de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 

Geneeskunst (KNMG) in beginsel een voorkeur uitgesproken voor het verlenen van 

hulp bij zelfdoding in plaats van euthanasie, tenminste als dat gegeven de situatie van de 

patiënt een reële mogelijkheid is. 

Volgens sommige auteurs moet hulp bij zelfdoding in België niet wettelijk geregeld 

worden. Vermits zelfdoding op zich niet strafbaar is, kan ook hulp bij een dergelijke 

handeling niet worden bestraft. Anderzijds kan hulp bij zelfdoding gekwalificeerd 

worden als “het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood”. Daar komt bij dat in 

artikel 3 als voorwaarde voor euthanasie gesteld wordt dat de patiënt zich in een 

medisch uitzichtloze toestand moet bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of 

psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden. Bij zelfdoding gaat het vaak om actieve 

levensbeëindiging bij niet-terminale patiënten (Adams, Nys, 2005). 

Andere medische beslissingen bij het levenseinde die zowel in België als Nederland 

uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de wet zijn (Van Sweevelt, 2003): 

− Pijnbestrijding met levensverkortend effect 

Het feit dat het niet de intentie van de arts was om levensbeëindigend te 

handelen, maar dat dit het louter gevolg is van de pijnbestrijding, maakt het 

onderscheid met euthanasie. 

− Het niet starten of stopzetten van een medisch zinloze behandeling 

Ook hier is het onderscheid met euthanasie dat de arts niet de intentie heeft het 

leven van de patiënt te beëindigen. De patiënt zal in dit geval overlijden als 

gevolg van zijn aandoening. 

− Gecontroleerde sedatie 

Hierbij wordt de patiënt die zich in een terminale fase bevindt in slaap gebracht 

om pijn en angst te beheersen. Ook hier weer is het de intentie van de arts die het 

onderscheid maakt met euthanasie. 

Deze beslissingen worden momenteel beheerst door deontologische regels en in 

sommige ziekenhuizen door een interne code. 

Er was tijdens de hoorzittingen aansluitend bij het euthanasiedebat gevraagd naar een 

wettelijke regeling van medische beslissingen bij het levenseinde, maar de wetgever is 

hierop niet ingegaan (Van Sweevelt, 2003). 
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2.2. Artikel 3: Voorwaarden en procedure 

Artikel 3 legt de materiële voorwaarden vast waaronder euthanasie toegelaten is. 

Deze voorwaarden zijn: 

− De patiënt die om euthanasie verzoekt, moet een meerderjarige of een ontvoogde 

meerderjarige zijn die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn 

verzoek.  

De ontvoogding kan het gevolg zijn van een huwelijk of kan door een rechter 

uitgesproken zijn.  

De wet zou niet goedgekeurd zijn geworden, indien hij ook van toepassing zou 

zijn op minderjarigen. 

De Nederlandse wet is, onder bepaalde voorwaarden, van toepassing op 

minderjarigen van 12 jaar of ouder. Minderjarigen tussen 16 jaar en 18 jaar, 

indien in staat geacht tot een redelijke waardering van hun belangen terzake, 

kunnen om euthanasie verzoeken na overleg met hun ouders of voogd. Bij 

minderjarigen tussen 12 jaar en 16 jaar moeten de ouders of voogd toestemming 

geven voor euthanasie. 

− Het euthanasieverzoek dient schriftelijk, vrijwillig en vrij van enige externe druk, 

overwogen, herhaald en duurzaam te zijn. 

De voorwaarde “herhaald en over redelijke periode verspreid” is in Nederland 

weggelaten, omdat het misschien problemen kan veroorzaken in noodsituaties. 

In België moet het verzoek altijd schriftelijk worden gedaan. In Nederland 

volstaat een mondeling verzoek. Dit verzoek wordt bijgehouden in het medisch 

dossier. 

Indien de patiënt niet in staat is zelf het euthanasieverzoek op te stellen, kan het 

verzoek opgesteld worden door een door de patiënt gekozen persoon die 

meerderjarig is en geen materiëel belang heeft bij de dood van de patiënt.  

Het euthanasieverzoek kan op elk moment herroepen worden door de patiënt, 

waarop het verzoek uit het medisch dossier wordt gehaald. 

− De arts dient zich ervan te vergewissen dat de patiënt zich in een medisch 

uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch 

lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en 

ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.  
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De oorzaak van het lijden is in de Nederlandse wet niet bepaald. 

“Ernstig en ongeneeslijk” zijn objectieve elementen welke vast te stellen zijn 

door een arts. 

“Onophoudelijk en ondraaglijk lijden” is een subjectief element dat enkel door de 

patiënt zelf kan geëvalueerd worden. 

 

Naast de hierboven besproken materiële voorwaarden dient de arts die euthanasie wil 

plegen een aantal procedurevoorwaarden na te leven: 

− De patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, 

overleg plegen over zijn verzoek en over de nog resterende behandelingen 

− Meerdere gesprekken gespreid over een redelijke periode met de patiënt voeren 

− Een andere arts raadplegen 

Deze geraadpleegde arts dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van zowel de 

patiënt als de behandelende arts. Tevens moet hij bevoegd zijn om over de 

aandoening te oordelen. De geraadpleegde arts moet: 

• Inzage nemen van het medisch dossier 

• De patiënt onderzoeken en zich vergewissen van het aanhoudend 

en ondraaglijk lijden dat niet gelenigd kan worden 

• Een verslag opstellen van zijn bevindingen 

De behandelende arts dient de patiënt te informeren over de mening van de 

geconsulteerde arts. 

− Als de patiënt in regelmatig contact staat met een verplegend team, dan dient de 

arts met dit team het euthanasieverzoek te bespreken. 

− Als de patiënt het wenst, zal de arts het euthanasieverzoek bespreken met zijn 

naasten 

− De arts moet zich ervan verzekeren dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad om 

over zijn verzoek te spreken met de personen die hij wenst te ontmoeten. 

− Alle verzoeken van de patiënt, de handelingen van de behandelende arts en het 

verslag van de geraadpleegde arts komen terecht in het medisch dossier van de 

patiënt. 
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De voorwaarden en de procedure worden in de Belgische wet veel uitvoeriger en 

gedetailleerder besproken.  

 

Zowel in België als in Nederland is euthanasie ook buiten de terminale levensfase 

toegestaan, maar in België wordt voor deze groep patiënten een zwaardere procedure 

voorzien waarbij twee bijzondere eisen worden gesteld. 

− Er moet een derde arts worden geraadpleegd die ook een verslag opstelt van zijn 

bevindingen. Deze arts dient ofwel psychiater ofwel specialist in de aandoening 

waaraan de patiënt lijdt te zijn. 

− De termijn tussen het verzoek en het toepassen van de euthanasie moet minstens 

één maand bedragen. 

In Nederland wordt er geen onderscheid gemaakt tussen terminale en niet-terminale 

patiënten. 

 

 

2.3. Artikel 4: De wilsverklaring 
De Belgische en de Nederlandse wet voorziet in de mogelijkheid tot levensbeëindiging 

voor wilsonbekwamen op grond van een eerder opgestelde schriftelijke wilsverklaring. 

Deze mogelijkheid geldt niet voor personen die op grond van hun (levenslange) 

verstandelijke onvermogens ‘wilsonbekwaam’ zijn verklaard.  

De regeling van de schriftelijke wilsverklaring wordt in de Belgische wet veel 

uitvoeriger besproken. Behalve dat die schriftelijk dient te zijn, worden er geen 

vereisten gesteld aan de wilsverklaring in Nederland. 

De Nederlandse wet stelt wel dat de patiënt ten tijde van het opstellen van de 

wilsverklaring in staat moest zijn tot een vrijwillig en weloverwogen verzoek. De 

Belgische wet stelt deze vereisten niet. 

 

Materiële voorwaarden voor euthanasie op basis van een wilsverklaring zijn: 

− De wilsverklaring dient opgesteld te zijn door een handelingsbekwame 

meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon. 
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− De wilsverklaring moet minder dan vijf jaar voor het moment waarop de patiënt 

zijn wil niet meer kan uitdrukken, schriftelijk zijn opgemaakt in aanwezigheid 

van twee meerderjarige getuigen. 

Indien een persoon fysiek blijvend niet in staat is om een wilsverklaring op te 

stellen, kan hij een meerderjarige persoon, die geen enkel materieel belang heeft 

bij het overlijden van de betrokkene, aanwijzen die dit verzoek schriftelijk kan 

opstellen. 

De houdbaarheidstermijn van vijf jaar heeft tot veel discussie geleid. Sommigen 

vonden dat de wilsverklaring voor onbepaalde tijd moest gelden. Anderen dan 

weer dat ze elk jaar hernieuwd zou moeten worden.  

Een ander probleem is dat de datum waarop de patiënt wilsonbekwaam geworden 

is moeilijk te controleren valt. Het ware dus beter een geldigheidsduur van vijf 

jaar tot aan de uitvoering van de euthanasie in te voeren. 

− In de akte mogen (geen verplichting) één of meer vertrouwenspersonen 

aangewezen worden die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil 

van de patiënt. 

− Belangrijk voorwaarde opdat euthanasie mag uitgevoerd worden op een 

wilsonbekwame patiënt, is dat deze patiënt in een onomkeerbare toestand van 

bewusteloosheid verkeert. Deze wet geldt dus enkel voor PVS (Persistent 

Vegetative State) patiënten.  

In Nederland is euthanasie op basis van een wilsverklaring ook mogelijk op een 

patiënt die niet langer zijn wil kan uitdrukken wat dus duidelijk ruimer gezien is 

dan in België. 

In Nederland is euthanasie bij een demente patiënt op basis van een 

wilsverklaring wel mogelijk, als er volgens de arts wel degelijk sprake is van 

uitzichtloos en ondraaglijk lijden (ter Kuile, 2002). 

 

De procedurevoorwaarden zijn grotendeels dezelfde als voor euthanasie op 

wilsbekwame personen. 

 

Een model voor zo’n wilsverklaring is op verschillende plaatsen gratis te verkrijgen en 

kan ook vanaf verschillende adressen gedownload worden (www.rws.be, 
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www.gezondheid.be, officiële websites van veel gemeentes, websites van  

mutualiteiten, enzovoort) 

In Nederland bestaan er geen regels voor het opstellen van de wilsverklaring.  

 

Euthanasie op basis van een wilsbeschikking is zeldzaam in Nederland en reeds voor de 

invoering van de euthanasiewet was er twijfel over de rechtsgeldigheid ervan (Adams, 

Nys, 2005). 

 

 

2.4. Artikel 5: Aangifte 
In beide landen is het rapporteren een noodzakelijke voorwaarde opdat de euthanasie 

legaal zou zijn. 

In België dient het volledig ingevulde registratiedocument binnen 4 werkdagen bezorgd 

te worden aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.  

 

Artikel 15 bepaalt dat een persoon die overlijdt ten gevolge van euthanasie geacht wordt 

een natuurlijke dood te zijn gestorven ten aanzien van de uitvoering van zijn 

levensverzekering. 

Hoe de arts de overlijdensoorzaak moet melden bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand staat in de wet niet aangegeven. 

 

In Nederland levert de arts geen doodscertificaat af als hij euthanasie heeft uitgevoerd; 

hij brengt de gemeentelijke lijkschouwer op de hoogte van een niet natuurlijk overlijden 

in de vorm van levensbeëindiging op verzoek. Hij levert aan de lijkschouwer eveneens 

een “beredeneerd verslag inzake de inachtname van de zorgvuldigheidseisen” af. De 

lijkschouwer controleert dit verslag en schouwt het lijk. Op basis hiervan brengt hij 

verslag uit aan de desbetreffende regionale toetsingscommissie euthanasie (Balthazar, 

2003). 

 

 

 

 



 18 

2.5. Artikel 6: Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
In België werd voor de controle over de naleving van de wet een bijzonder orgaan 

opgericht: de Federale Controle- en Evaluatiecommissie. De commissie bestaat uit 16 

leden, aangewezen op basis van hun kennis terzake. Van deze 16 leden zijn er 8 artsen 

(waarvan 4 hoogleraren), 4 hoogleraren in de rechten of advocaten en 4 personen uit het 

werkveld van zorg voor terminale patiënten. De leden worden bij KB benoemd voor een 

periode van 4 jaar die verlengbaar is. 

Deze commissie rapporteert voor individuele gevallen aan het parket en maakt 

evaluatieverslagen op voor het parlement. Een dossier wordt maar overgedragen aan een 

gerechtelijke instantie bij tweederde meerderheid. 

In Nederland bestaan 5 regionale toetsingscommissies. Elke commissie bestaat uit 3 

leden namelijk één rechtsgeleerd lid die tevens voorzitter is, één arts en één deskundige 

inzake ethische of zingevingsvraagstukken. De leden worden benoemd voor een periode 

van 6 jaar die eenmalig verlengbaar is. 

Een dossier wordt overgedragen aan een gerechtelijke instantie bij gewone meerderheid. 

(In feite komt dit ook neer op een tweederde meerderheid, aangezien elke commissie 

bestaat uit 3 leden.) De commissie dient binnen de zes weken te oordelen (Balthazar, 

2003). 

 

 

2.6. Artikel 7: Registratiedocument 
Artikel 7 betreft het registratiedocument. 

In België werd door de commissie een registratiedocument opgesteld waarvan de 

structuur en de inhoud zijn beschreven in de wet. Dit formulier kan men downloaden 

van de website van het Ministerie van Volksgezondheid 

(www.health.fgov.be/AGP/nl/euthanasie) Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel 

moet door de arts verzegeld worden en wordt door de commissie pas geopend wanneer 

uit het tweede deel twijfel ontstaat over de juiste naleving van de wet. In het tweede 

deel wordt de identiteit van de arts en de patiënt niet vermeld. 

De Nederlandse arts dient na de euthanasie of hulp bij zelfdoding het modelverslag in te 

vullen en dat aan de gemeentelijke lijkschouwer te bezorgen, die het verslag doorstuurt 

naar één van de vijf regionale toetsingscommissies. 
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In beide landen fungeren de toetsingscommissies als een soort buffer tussen de arts en 

de openbare aanklager. De artsen worden niet rechtstreeks geconfronteerd met een 

gerechtelijke instantie, maar met een instantie die voornamelijk bestaat uit artsen en 

andere zorgverleners. Dit heeft de bedoeling om het aantal aangegeven 

euthanasiegevallen te bevorderen (Distelmans, 2004). 

 

 

2.7. Artikel 8: Controletaak Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
De commissie onderzoekt op basis van het anonieme deel van het registratiedocument 

of aan de voorwaarden van de wet voldaan is. Bij twijfel kunnen ze met een gewone 

meerderheid beslissen de anonimiteit op te heffen en het eerste deel van het 

registratiedocument te openen. Indien nodig kunnen ze dan bij de behandelende arts 

stukken uit het medisch dossier opvragen. De commissie moet binnen de twee maanden 

een oordeel vellen. Als ze van oordeel zijn dat bepaalde voorwaarden niet zijn 

nageleefd, dan maken ze het dossier over aan de Procureur des Konings van de plaats 

van overlijden van de patiënt. Deze beslissing dient met een twee derde meerderheid 

genomen te worden. De procureur beslist dan al dan niet de arts te vervolgen.  

De procureur behoudt overigens de bevoegdheid te vervolgen ook als de commissie 

geoordeeld heeft dat de wettelijke voorwaarden vervuld waren. Dit is eveneens zo voor 

het geval de euthanasie niet gemeld werd (Nys, 2004). 

. 

 

2.8. Artikel 9: Evaluatietaak Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
De Federale Controle- en Evaluatiecommissie heeft ook een rapportagefunctie. In 

België dient tweejaarlijks aan de Wetgevende Kamers een verslag te worden bezorgd 

met daarin het aantal gemelde gevallen, de aard en de beoordeling. 

In Nederland maken de vijf regionale toetsingscommissies jaarlijks een gezamenlijk 

verslag. 
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2.9. Artikel 14: Niet-afdwingbaar karakter van verzoek en        

wilsverklaring 
Dit artikel stelt dat geen enkele arts kan gedwongen worden euthanasie toe te passen en 

dat er geen andere persoon kan gedwongen worden mee te werken aan euthanasie. 

Indien de geraadpleegde arts weigert euthanasie toe te passen, dan moet hij dit tijdig 

laten weten aan de patiënt of aan zijn vertrouwensman en ook de reden vermelden. 

De arts die weigert op het euthanasieverzoek in te gaan, moet desgewenst het medisch 

dossier van de patiënt overmaken aan een door hem aangeduide arts. 

Het recht van de arts om euthanasie te weigeren is niet opgenomen in de Nederlandse 

wet. De reden daarvoor is dat de Nederlandse regering de wet daarvoor geen logische 

plaats vond en ook omdat het recht van de arts om een euthanasieverzoek te weigeren 

algemeen erkend was (Legemaate, 2003). 
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3. Reacties op de wet 
 

3.1. Orde van Geneesheren 
In zijn vergaderingen van 18 januari, 15 februari en 22 maart 2003 onderzocht de 

Nationale Raad van de Orde van geneesheren de impact van de euthanasiewet (28 mei 

2002) en van de wet betreffende palliatieve zorg (14 juni 2002) op de medische 

deontologie. De Nationale Raad onderschrijft de in de wet voorziene initiatieven tot 

verbetering van het aanbod van palliatieve zorg. Volgens de Raad kan een goed 

uitgebouwde palliatieve zorg het aantal verzoeken tot euthanasie verminderen en 

kunnen daardoor andere wijzen van afscheid nemen bespreekbaar worden. 

 

Alhoewel veel artsen van mening zijn dat bij de uitoefening van hun beroep ethische 

principes moeten primeren op wetgeving, stelt de Nationale Raad van de Orde van 

geneesheren in haar advies van 22 maart 2003 betreffende palliatieve zorg, euthanasie 

en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde, dat men geen gedragsregels 

kan voorstaan of beslissingen kan nemen die strijdig zijn met een in ons land op 

democratische wijze tot stand gekomen wetgeving. 

 

In het advies van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren (2003) wordt gesteld 

dat het heel belangrijk is dat de patiënt tijdig geïnformeerd wordt van de overtuiging 

van de arts ten aanzien van de verschillende mogelijkheden tot beëindiging van het 

leven. Op die manier wordt vermeden dat een patiënt in de terminale fase van zijn leven 

op zoek moet gaan naar een geneesheer die wil ingaan op zijn verzoek tot euthanasie. Er 

moet zeker vermeden worden dat euthanasieteams en centra voor euthanasie ontstaan. 

De patiënt moet toestemming geven bij het raadplegen van de bij wet voorziene 

arts(en). Om de patiënt een keuzevrijheid te geven, kan men best met hem de 

kwalificaties doornemen van enkele terzake bevoegde artsen. De Nationale Raad vindt 

het eigenaardig dat niet de geraadpleegde arts maar de behandelende arts de patiënt op 

de hoogte brengt van de resultaten van de raadpleging. Nochtans valt de geraadpleegde 

arts onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt die 

expliciet voorziet dat de patiënt recht heeft op alle hem betreffende informatie. 
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De behandelende arts zal dan ook het verslag en de bevindingen van de geraadpleegde 

arts(en) toelichten en met de patiënt bespreken. De geraadpleegde arts dient bij het 

opstellen van zijn verslag rekening te houden met het feit dat de patiënt het recht heeft 

dit dossier in te kijken. Om de onafhankelijke mening van de geraadpleegde arts(en) te 

waarborgen is aan te raden dat er tussen de arts en de patiënt geen enkel band bestaat. 

Het is dus aangewezen dat er tussen de patiënt en de geraadpleegde arts(en) geen 

eerdere contacten waren en dat er tussen de betrokken artsen geen contractuele, 

materiële of morele banden bestaan. 

 

De Nationale Raad sprak zich al eerder in zijn advies van 17 november 2001 uit tegen 

de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie bij patiënten die niet binnen afzienbare tijd 

zullen overlijden. De Nationale Raad rekent het tot zijn plicht artsen tot de grootste 

behoedzaamheid aan te manen bij verzoeken tot euthanasie van dergelijke patiënten. 

 

Hulp bij zelfdoding wordt in de wet betreffende euthanasie niet expliciet weerhouden 

als levensbeëindigend handelen. Volgens de Raad kan hulp bij zelfdoding nochtans 

deontologisch gelijkgesteld worden met euthanasie voor zover alle voorwaarden voor 

het uitvoeren van euthanasie zoals bepaald in de wet vervuld zijn. Hulp bij zelfdoding is 

enkel aanvaardbaar indien arts en patiënt voorafgaandelijk alle mogelijkheden 

bespreken, de arts zelf het euthanaticum verstrekt en dit euthanaticum in zijn 

aanwezigheid en volgens zijn aanwijzingen ingenomen wordt. Op deze manier 

uitgevoerd is hulp bij zelfdoding niet te onderscheiden van euthanasie (Nationale Raad 

Orde van geneesheren, 2003). 

 

World Medical Association (WMA), een internationale vereniging die artsen 

vertegenwoordigt, stelt dat de medische ethiek steeds voorrang dient te krijgen op de 

wet en dat Belgische artsen die weigeren mee te werken aan de nieuwe euthanasiewet 

door de WMA worden gesteund 

(De Pape, Selleslagh. 2003). 
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3.2. Huisartsen 
Uit het rapport van de Federale Controle- en Evaluatie Commissie Euthanasie (2003) 

blijkt dat in 41% van de gevallen euthanasie thuis gebeurt.  

Het toepassen van euthanasie door de huisarts kadert in de stervensbegeleiding van 

zijn/haar patiënt met wie hij/zij een langdurige, soms levenslange arts-patiëntrelatie 

onderhoudt (Cosyns 2003a). Het bespreken en de mogelijke toepassing van euthanasie 

maakt deel uit van de stervensbegeleiding van elke patiënt van wie de huisarts het 

Globaal Medisch Dossier beheert (Cosyns, 2003b). 

Huisartsen hebben met hun patiënten, hetzij thuis, hetzij in een rusthuis of een RVT een 

grote vertrouwensband (Cosyns, 2003a). Mede daardoor is het moeilijk om patiënten 

met een vraag tot euthanasie op een aangepaste manier op te vangen. Daarbij komt nog 

dat vele Belgische huisartsen in solopraktijken werken waardoor overleg met andere 

huisartsen niet vanzelfsprekend is. 

De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen vindt dat de persoonlijke 

reflectie van de arts over zijn houding omtrent euthanasie ondersteund moet worden 

door collegiaal overleg. De vereniging wil dit concretiseren door middel van onderzoek 

en door het organiseren van navorming, opleiding en training over de besluitvorming bij 

alle levenseindebeslissingen. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de andere 

huisartsenorganisaties en met de Federatie voor Palliatieve Zorg Vlaanderen en het 

Leifartsen forum (Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, 2002). 

Het LEIFartsen forum groepeert 200 artsen (huisartsen en ziekenhuisartsen) over geheel 

Vlaanderen die een opleiding volg(d)en in verband met de problematiek van euthanasie, 

beslissingen rond het levenseinde en die de mogelijkheden van de palliatieve zorg 

kennen. 

De euthanasiewet voorziet een verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-

terminale patiënten van een derde arts). In de dagelijkse praktijk is het vaak niet 

eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden. Hiervoor kunnen de 

LEIFartsen gevraagd worden. Wanneer LEIFartsen als onafhankelijke artsen worden 

geraadpleegd, biedt dit een waarborg voor de behandelende arts én zijn patiënt dat er 

nauwgezet met de.problematiek van het levenseinde wordt omgegaan. Op deze wijze 

wordt tussen collega’s ook aan deskundigheidsbevordering gedaan (Leifartsen, n.d.). 
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Het nieuwe concept waarin de patiënt zelf beslist over zijn gezondheid, ziekte en manier 

van sterven vraagt van de arts een aangepaste attitude en een enorme 

communicatievaardigheid. Deze vaardigheid is op de dag van vandaag zeker nog niet 

algemeen verworven in het medisch korps. Uit onderzoek (Deschepper, Vanderstichele, 

Mortier, Deliens, 2003) blijkt dat beslissingen rond het levenseinde nog vaak in 

beslotenheid plaatsvinden; er wordt niet steeds overlegd met de patiënt en/of de familie 

en het ontbreekt nog te vaak aan intercollegiaal overleg en toetsing. 

Door deze evolutie in de verhouding patiënt/arts is er ook nood aan iniatieven om de 

vaardigheden van artsen te verbeteren m.b.t. het beslissingsproces en het overleg met  

patiënten, nabestaanden en andere hulpverleners. Door samenwerking tussen de Vrije 

Universiteit Brussel (Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde), de Universiteit 

Gent (Centrum voor Milieufilosofie en Bio-ethiek) en de Wetenschappelijke Vereniging 

van Vlaamse Huisartsen, is een zorgleidraad tot stand gekomen. De hoop van de 

samenstellers is dat deze zorgleidraad actief zal worden gebruikt door huisartsen 

waarvoor het in eerste instantie bedoeld is. 

De zorgleidraad geeft de praktijkadviezen weer in de vorm van een lineair stappenplan.  

Het gaat om algemene aanwijzingen, geen regels die zonder voorbehoud dienen gevolgd 

te worden en dan succes garanderen. Het nut van een schematische voorstelling in een 

vereenvoudigd stappenplan is dat de hulpverlener op die manier gewezen wordt op de 

verschillende zaken die men niet uit het oog mag verliezen. 

 

 

3.3. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) 
Palliatieve zorg in België is jong maar ontwikkelt zich snel vanaf 1995. 

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen werd opgericht in november 1990 met steun 

van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verbindt organisaties, instellingen, iniatieven en 

individuen die palliatieve zorg behartigen over heel Vlaanderen. Zij is lid van de 

European Association of Palliative Care. 

België wordt verdeeld in 30 regio’s met in elke regio een palliatief netwerk dat 

verantwoordelijk is voor de palliatieve zorg en dat de palliatieve zorg in die regio 

coördineert. Elke ziekenhuis en elk erkend verzorgingstehuis moet zijn eigen palliatief 

supportteam hebben. 
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Karakteristiek voor de palliatieve zorg in België is zijn veellagigheid. Men heeft 

palliatieve thuiszorg, palliatieve zorg in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en als 

laatste palliatieve zorg eenheden (Broeckaert, 2002). 

 

De FPZV publiceerde in januari 2000 (Broeckaert) een tekst waarin duidelijk werd 

gemaakt dat de FPZV als pluralistische organisatie geen standpunt kan innemen in 

verband met euthanasie. De Federatie focust zich enkel op de manier waarop euthanasie 

en palliatieve zorg met elkaar gerelateerd zijn in het wetsontwerp. Samen met het 

wetsontwerp betreffende euthanasie werd ook een wetsontwerp betreffende palliatieve 

zorg ingediend. Hierin wordt gesteld dat elke patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke 

ziekte recht heeft op palliatieve zorg. 

Legalisatie van euthanasie zonder de uitbouw van palliatieve zorgen zou 

onaanvaardbare consequenties hebben. 

 

In september 2001 richtte de FPZV (Broeckaert, Distelmans, Mullie) een Nota aan de 

Voorzitters en Leden van de Commissie voor de Volksgezondheid en de Commissie 

voor de Justitie (Kamer van Volksvertegenwoordigers) waarin gepleit wordt voor een 

palliatieve filter in de euthanasieprocedure. 

Waarom deze palliatieve filter? 

− veel euthanasieverzoeken zijn eigenlijk vragen om hulp. Wanneer deze mensen 

goede palliatieve zorgen ontvangen zal de levenskwaliteit drastisch verhogen met 

als gevolg dat heel wat euthanasieverzoeken zullen verdwijnen. 

− niet alle artsen hebben voldoende kennis van palliatieve zorgen. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat in sommige gevallen euthanasie aangevraagd wordt bij 

gebrek aan adequate zorgen. Wanneer een arts geconfronteerd wordt met zulk een 

delicaat, radicaal en irreversibel verzoek als euthanasie, is het toch normaal dat 

een specialist ter zake geconsulteerd wordt. 

− euthanasie is enkel wettelijk toegelaten na weloverwogen overleg tussen arts en 

patiënt. Als de arts geen specialist is in palliatieve zorgen, is hij niet in staat om 

voldoende informatie door te spelen naar de patiënt. 
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− euthanasie is enkel toegestaan als er geen andere mogelijkheden meer zijn. De 

enige manier om zich daar van te verzekeren is een specialist palliatieve zorgen te 

raadplegen. 

− de verplichting om eerst een palliatief support team te raadplegen bevordert de 

integratie van palliatieve zorgen in de algemene geneeskunde. 

− deze palliatieve raadpleging helpt de behandelende geneesheren een gezonde 

beslissing te nemen in verband met euthanasie, een beslissing waar ze volledig 

achter staan. 

 

Volgens de FPZV gebeurt deze palliatieve consultatie het best zo vlug mogelijk nadat 

de behandelende arts hoort of zelfs maar vermoedt dat zijn patiënt een verzoek om 

euthanasie zal doen. 

− het is best om deze palliatieve filter in het begin van de euthanasieprocedure te 

hebben, want in een aantal gevallen zal deze filter de rest van de procedure 

overbodig maken. 

− men kan maar een weloverwogen beslissing nemen als men beschikt over alle 

informatie. 

− het is vanuit psychologisch vlak onaanvaardbaar om eerst te beslissen voor 

euthanasie en dan pas te horen te krijgen dat er alternatieve mogelijkheden zijn. 

Alternatieven die aangeboden worden nadat men zijn keuze heeft gemaakt, zijn 

geen echte alternatieven meer. 

 

Dit voorstel werd bijgetreden door de Orde van Geneesheren.  

In januari 2002 steunde de Kamercommissie van Volkgezondheid dit voorstel om het 

wetsvoorstel te wijzigen unaniem. 

Toch is deze palliatieve filter niet opgenomen in de euthanasiewet. De reden hiervoor is 

wellicht dat als men iets veranderde aan het wetsvoorstel, dit terug moest goedgekeurd 

worden door de Senaat en de voorstanders van de euthanasiewet beschouwden dit als te 

riskant (onderstel dat de regering zou vallen en dat de christen democraten terug aan de 

macht zouden komen). 
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De aandacht die gedurende de euthanasiedebatten uitging naar palliatieve zorg heeft wel 

bewerkstelligd dat in 2001 het budget voor palliatieve zorgen is verdubbeld en 

aangepast op de manier dat de FPZV het wilde (Broeckaert, Janssens, 2002). 

 

Na het in voege treden van de euthanasiewet zaten veel zorgverleners met een aantal 

vragen in verband met deze wet. In september 2003 werd door de FPZV een tekst 

uitgebracht waarin duidelijk aangegeven wordt welk standpunt de FPZV inneemt in een 

land waar euthanasie wettelijk mogelijk is. In deze tekst worden zeven aandachtspunten 

naar voren geschoven. 

1. Palliatieve zorg en euthanasie zijn noch alternatieven noch tegenpolen. Wanneer 

een arts bereid is het euthanasieverzoek in te willigen van een patiënt die ondanks 

de beste zorgen ondraaglijk blijft lijden, dan maakt euthanasie deel uit van de 

palliatieve zorg waarmee de arts en het verzorgend team de patiënt en zijn 

naasten omringt. 

2. Dialoog en respect zijn uiterst belangrijk in het omgaan met euthanasie en andere 

vormen van medisch begeleid sterven. Men moet eerlijk en in alle openheid 

omgaan met de patiënt maar ook met groot respect voor zijn levensovertuiging en 

deze van zichzelf en de andere zorgverleners. 

3. Mensen vragen niet om euthanasie vanuit één of andere morbide doodswens, 

maar omdat op een bepaald moment in hun ziekteproces voor hen het lijden en 

daardoor het leven zelf ondraaglijk is geworden. Een euthanasievraag heeft dus 

vooral te maken met een bestaand of verwacht gebrek aan levenskwaliteit. Het is 

dan ook de taak van de zorgverlener om in meerdere gesprekken met de patiënt 

zicht te krijgen op de reden van de vraag tot levensbeëindiging. 

4. Gezien het delicate, ingrijpende en onomkeerbare karakter van euthanasie dient 

de zorgverlener met de patiënt na te gaan of het normale medische handelen niet 

in staat is om de lichamelijke, psychosociale en/of geestelijke pijn die aan de 

basis van zijn euthanasieverzoek ligt te verlichten. 

5. Palliatieve zorg is per definitie interdisciplinair omdat ze de patiënt in zijn 

totaliteit benadert. Een verantwoorde omgang met een euthanasieverzoek houdt 

steeds een interdisciplinaire benadering in. 
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6. Als een arts geconfronteerd wordt met een euthanasieverzoek is het aangewezen 

de palliatieve equipe van de eigen instelling of de plaatselijke thuiszorgregio in 

het overleg te betrekken.  

7. Hulpverleners kunnen met al hun vragen rondom het levenseinde terecht bij de 

palliatieve equipes. 

 

Daarnaast wordt aan de overheid gevraagd: 

− dat bij de evaluatie van de euthanasiewet het voorstel van voorafgaandelijke 

palliatieve consultatie in de wet wordt opgenomen. 

− dat degelijke en financieel toereikende ondersteunende maatregelen voor de 

palliatieve equipes worden uitgewerkt. 

 

 

3.4. Verpleegkundigen 
In de debatten over legalisatie van euthanasie werd nauwelijks rekening gehouden met 

de mening van verpleegkundigen. Nochtans, verpleegkundigen, en meer bepaald 

palliatieve verpleegkundigen, zijn zeer intens betrokken in de zorg voor de terminale 

patiënt en zijn familie (Verpoort, Gastmans, Diercks de Casterlé, 2004). 

Uit een onderzoek (Bilsen, Vanderstichele, Mortier, Deliens, 2004) blijkt dat in 

Vlaanderen verpleegkundigen door de artsen weinig betrokken worden bij beslissingen 

omtrent het levenseinde. Verpleegkundigen worden wel in grote mate betrokken bij het 

toedienen van letale geneesmiddelen. In ziekenhuizen wordt in meer dan de helft van de 

euthanasiegevallen het letale geneesmiddel toegediend door een verpleegkundige. 

Nochtans, volgens de euthanasiewet kan enkel de geneesheer euthanasie uitvoeren  en is 

het toedienen van letale geneesmiddelen, zonder uitzondering, verboden voor 

verpleegkundigen. 

De Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkundigen en Vroedkundigen is een 

onafhankelijke vereniging die zich tot doel stelt de verpleegkundige praktijk zo goed 

mogelijk in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke kennis over het 

verplegen, en die het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek stimuleert. 
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Volgens de WVVV (2000) is het essentieel dat adequate zorg tijdens het levenseinde 

voor iedereen een recht is en dat al het nodige gedaan wordt om deze zorg voor iedereen 

beschikbaar te maken. Adequate zorg in de laatste levensfase houdt volgens hen in: 

− symptoomcontrole door ervaren artsen volgens de actuele wetenschappelijke 

kennis  

− optimale zorg voor lichamelijk comfort  

− adequate opvang van psychologische en emotionele symptomen zoals angst, 

verdriet, onzekerheid 

− aandacht voor de behoeften aan sociaal contact met familieleden en andere 

personen die voor de patiënt belangrijk zijn 

− aandacht voor het volbrengen van de laatste levenstaken, in het bijzonder het 

regelen van wat de patiënt nog regelen wil 

− spirituele zorg en vooral aandacht voor het scheppen van positieve en zinvolle 

ervaringen die de laatste levensdagen betekenisvol maken 

 

Adequate pijnbestrijding kan volgens de WVVV in minstens 90-95% van de gevallen 

leiden tot beheersing van de symptomen. 

De WVVV dringt er op aan dat er maatregelen worden getroffen in de opleiding van 

verpleegkundigen om adequate aandacht voor palliatieve zorgen te verzekeren. De 

WVVV is ook van mening dat ieder die met terminale patiënten te maken heeft, 

daarover verplicht bijscholing moet gevolgd hebben of volgen. 

 

De WVVV vraagt bijzondere aandacht voor het moeilijke onderscheid tussen lijden dat 

ondraaglijk is om te zien, en lijden dat ondraaglijk is om te ondergaan. Het komt vaak 

voor dat de omstaanders het lijden meer ondraaglijk vinden dan de persoon die lijdt. 

Verpleegkundigen, familieleden en artsen moeten daarom onderkennen dat zij 

belanghebbenden zijn bij een eventuele euthanasie. Die verlost immers niet alleen de 

patiënt maar ook henzelf uit het lijden. Daarom moeten verpleegkundigen uiterst 

voorzichtig zijn wanneer ze betrokken zijn bij de vraag of euthanasie wel of niet 

verantwoord kan zijn bij patiënten aan wie ze zelf zorg verlenen. 
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De WVVV vindt dat patiënten die ondraaglijk lijden en waarbij symptoombestrijding en 

adequate zorg niet in staat blijken het lijden draaglijk te maken en waarvan de dood op 

korte tijd in het vooruitzicht is, onder condities die uiterste zorgvuldigheid garanderen, 

de hulp moeten kunnen krijgen die ze wensen. 

 

Verpleegkundigen kunnen niet tegen hun wens betrokken worden bij beslissingen over 

de uitvoering van euthanasie en ook niet bij verpleegkundige zorg die rond de actieve 

levensbeëindiging plaats vindt. Verpleegkundigen die van oordeel zijn dat euthanasie 

niet gerechtvaardigd kan worden, of in het betrokken geval niet verantwoord is, moeten 

ook kunnen weigeren om de patiënt te verzorgen op de dag dat de euthanasie plaats 

vindt. Dit mag vanzelfsprekend geen invloed hebben op de status en de carrière van de 

verpleegkundige in de instelling waar hij/zij werkt. De WVVV acht het absoluut 

noodzakelijk dat er in ziekenhuizen en instellingen vertrouwenspersonen zijn tot wie 

een verpleegkundige zich kan richten indien hij/zij  twijfels heeft over het levenseinde-

beleid waarbij hij/zij direct of indirect betrokken is. Dat geldt zowel voor een te soepel 

als een te terughoudend of afwijzend beleid. 

 

Verpleegkundigen die patiënten verpleegd hebben in de periode dat euthanasie gepland 

is of plaats vond, moeten op voldoende steun en nazorg kunnen rekenen. Die steun moet 

ook de mogelijkheid voor een gesprek met een geestelijke verzorger of een psycholoog 

inhouden. Het is de taak van het ziekenhuis of de instelling om deze mogelijkheden te 

voorzien en aan te bieden. 

 

 

3.5. Psychologen 
In de Belgische wet betreffende de euthanasie wordt niet gesproken over de rol van 

psychologen. Psychologen die in een ziekenhuis werken, worden evenwel soms 

geconfronteerd met euthanasievragen vanwege de patiënt of krijgen binnen een 

multidisciplinaire context soms vragen naar evaluatie van de handelings- en 

wilsbekwaamheid van de patiënt, naar graad van dementie, naar depressiviteit, naar 

levenskwaliteit, naar pijnbeleving, enz... 
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Daarom werd door “Klinpsy” (een internationale wegwijzer voor klinische psychologen 

naar websites betreffende organisaties van psychologen, universiteiten, overheden, 

uitgeverijen van boeken, tests en sofware en een selectie van sites over een vijftigtal 

topics uit de klinische psychologie) zoveel mogelijk internetinformatie verzameld in 

verband met euthanasie (Klinspsy, n.d.). 

 

 

3.6. Caritas Catholica Vlaanderen 
Het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) 

Caritas Catholica Vlaanderen (gesticht in 1932 onder impuls van de Belgische 

Bisschoppen) is een overkoepelende organisatie voor samenwerking tussen de 

zorginstellingen en diensten aangesloten bij het “Verbond der Verzorgingsinstellingen” 

en de welzijnsinstellingen en diensten aangesloten bij het “Vlaams Welzijnsverbond”. 

Het VVI is verantwoordelijk voor 62 algemene ziekenhuizen, 94 instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg en 326 instellingen voor ouderenzorg. 

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert 397 faciliteiten voor gehandicapten en 344 

faciliteiten voor openbaar welzijn (Gastmans, 2002). 

De koepel van katholieke ziekenhuizen en onderdeel van het katholieke 

samenwerkingsplatvorm Caritas, leek oorspronkelijk een sterk afradende houding aan te 

nemen tegenover het uitvoeren van euthanasie in zijn instellingen. Inmiddels vindt de 

Commissie voor Ethiek van het Verbond der Verzorgingsinstellingen het onzinnig te 

beweren dat Caritas verbiedt euthanasie toe te passen in haar verzorgingsinstellingen  

(Gastmans, 2004). 

Onmiddellijk na de goedkeuring van de euthanasiewet stuurde Caritas Vlaanderen een 

gids met praktische richtlijnen naar de 1223 aangesloten instellingen. Deze richtlijnen 

maken duidelijk hoe medische en verpleegkundige deskundigheid effectief en 

interdisciplinair kan gebruikt worden, zodat de wilsbekwame terminale patiënt de best 

mogelijke verzorging krijgt. Deze klinische richtlijnen zijn opgesteld door de ethische 

commissie van Caritas Vlaanderen. Hun opzet was een algemeen verstaanbaar en 

ethisch gegrond antwoord te geven op de vragen hoe zorgverleners op de beste manier 

een waardig einde kunnen verzekeren (Gastmans, 2002). 
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Men gaat uit van het principe dat al het mogelijke moet gedaan worden om steun en 

bijstand te geven aan de stervende persoon en zijn familie en om de wensen van de 

patiënt voor een waardig levenseinde te vervullen. 

Volgens de Commissie voor Ethiek van het Verbond der Verzorgingsinstellingen zijn 

deze richtlijnen te beschouwen als een verbeterde versie van de huidige euthanasiewet. 

“Euthanasie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk mits toepassing van de wet en mits 

het inbouwen van een palliatieve filter”. De palliatieve filter betekent dat euthanasie 

maar kan na consultatie, in een zo vroeg mogelijk stadium, van een palliatief team. De 

palliatieve filter is niet wettelijk verplicht, maar druist ook niet in tegen de wet. 

Wanneer de vraag om levensbeëindiging aanhoudt, dan respecteert de Commissie in 

deze gevallen de gewetensbeslissing van de arts en van de leden van het hulpverlenend 

team om tot euthanasie over te gaan. 

 

De Commissie wijst wel de toepassing van euthanasie af bij niet-terminale patiënten 

(“terminale fase” wordt door het VVI gedefinieerd in termen van “enkele uren, dagen of 

weken” en dus niet van maanden), alsook de levensbeëindiging bij wilsonbekwamen op 

basis van een wilsverklarin. Ook euthanasie vanwege psychisch leed wordt als 

onaanvaardbaar beschouwd (Gastmans, Van Neste, Schotsmans, 2004). 

 

Tussen oktober 2003 en januari 2004 werd een groots opgezet, wetenschappelijk 

onderzoek gevoerd naar het ethisch beleid in de algemene ziekenhuizen, psychiatrische 

instellingen en rusthuizen van de Caritas-koepel.  

Van de algemene ziekenhuizen die het meest met verzoeken om euthanasie 

geconfronteerd worden, blijkt dat 78% een jaar na de invoering van de euthanasiewet 

een ethisch advies over euthanasie op papier heeft gezet. 

In 93 % van de katholieke algemene ziekenhuizen met een schriftelijk ethisch advies is 

euthanasie bij wilsbekwame, terminale patiënten in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 

Slechts in 2 ziekenhuizen is euthanasie bij deze patiënten verboden. 

Euthanasie bij wilsonbekwame patiënten stuit op meer weerstand. In 25% van de 

katholieke ziekenhuizen met een schriftelijk advies is euthanasie bij deze patiënten 

nooit mogelijk. Dit verbod wordt gemotiveerd door te wijzen op de vaak voorkomende 

interpretatiemogelijkheden bij voorafgaande wilsverklaringen. Daarnaast argumenteert 
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men dat euthanasie onomkeerbaar is, terwijl de wilsonbekwame patiënt zich in een 

uiterst zwakke positie bevindt. 

39% van de katholieke ziekenhuizen met een ethisch advies spreken een verbod uit voor 

toepassing van euthanasie op niet-terminaal zieken. Als belangrijkste reden voor dit 

verbod gaven de ziekenhuizen uitdrukkelijk hun christelijke inspiratie (Gastmans, 

2004). 

 

 

3.7. De katholieke Kerk  

In “Evangelium Vitae” (Johannes Paulus, 1995, nr 73) wordt euthanasie een misdaad 

genoemd die niet door een menselijke wet kan gelegaliseerd worden. Christenen zijn 

aan God verantwoording verschuldigd voor de zorg van hun lichaam en zij kunnen dit 

lichaam, dat altijd een deel van hen zal blijven, niet verwerpen. Euthanasie wordt gezien 

als een verloochening van Gods vooruitziende zorg voor menselijke wezens. Het leven 

is een geschenk van God dat de mens ter beschikking gekregen heeft. 

. 

De Belgische bisschoppen vonden het niet nodig zich sterk te engageren in politiek 

ethische debatten over euthanasie omwille van de stevige connectie tussen de katholieke 

kerk en de christen-democratische partij (Jans, 2005). 

De Belgische bisschoppen publiceerden 3 belangrijke verklaringen in verband met 

euthanasie. 

De eerste is een herderlijke brief in februari 1994 met als titel “Mensen begeleiden als 

de tijd van sterven nadert”. 

Hierin wordt gesteld dat euthanasie altijd het bewust doden van een mens betekent 

waarbij men dus de oude en waardevolle norm: “Gij zult niet doden” overtreedt. De 

mens heeft de opdracht eerbied op te brengen voor het leven van elke andere mens. 

In een brief van 3 juli 2001 spreken de Belgische bisschoppen zich uit over het 

wetsvoorstel betreffende euthanasie en palliatieve zorg. Het scheppen van een wettelijk 

kader voor euthanasie is volgens hen moreel onaanvaardbaar. Een dergelijke wet is in 

strijd met wat tot de kern van een humane samenleving hoort, namelijk de fundamentele 

eerbied voor het menselijk leven en de zorg voor de meest kwetsbare mens. 
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Alhoewel de wet niemand tot euthanasie kan verplichten, vrezen de Belgische 

bisschoppen er sterk voor dat de wettelijke mogelijkheid tot levensbeëindiging een 

sociale druk zal doen ontstaan op de zwakste mensen. Dit kan er toe leiden dat zij 

zichzelf sneller “als niet meer gewenst” zullen ervaren en van daaruit het verzoek om 

levensbeëindiging zullen uitspreken om anderen niet langer tot last te zijn. 

Bovendien zal euthanasie een ingrijpende en negatieve verandering betekenen in het 

beroep van de arts, vermits hij degene is die de euthanasie zal uitvoeren. Dit zal de 

vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn familie aan de ene kant en de arts en alle 

andere zorgverleners aan de andere kant, heel erg onder druk zetten. 

In mei 2002 verschijnt van de Belgische Bisschoppen opnieuw een korte maar krachtige 

verklaring: “Palliatieve zorgen: ja  -  Euthanasie: neen”. Hierin drukken de Belgische 

bisschoppen hun tegenkanting uit tegen de nieuwe euthanasiewet omdat ze die in strijd 

vinden met wat tot de kern van een menswaardige samenleving en een lange 

beschavingsgeschiedenis behoort.  

Het afwijzen van de euthanasiewet betekent geenszins dat de Katholieke Kerk mensen 

onnodig en nutteloos wil laten lijden. De Kerk is tegen het nodeloos verlengen van het 

leven, de zogenaamde therapeutische hardnekkigheid. Volgens de Belgische 

bisschoppen is de palliatieve zorg zover gevorderd dat haast niemand nog in 

ondraaglijke pijn hoeft te sterven. Sommige vormen van pijnbestrijding versnellen 

inderdaad het sterven. Maar er is een groot verschil met euthanasie. Het verschil ligt in 

de bedoeling en de mentaliteit die achter het handelen zit. Bij pijnbestrijding wil men de 

pijn wegnemen van iemand die zal sterven. Bij euthanasie wordt opzettelijk een einde 

gesteld aan het leven. Zorgen wordt doden. Volgens de Belgische bisschoppen moeten 

in de toekomst veel meer middelen worden uitgetrokken voor onderzoek en de 

behandeling in de sector van de pijnbestrijding. 

 

 

3.8. Islam 
In de Islamitische theologie wordt het menselijk lichaam niet als iemands eigendom 

beschouwd, niemand is vrij om ermee te doen wat hij wenst, laat staan zich het leven te 

ontnemen. Euthanasie, zelfdoding en smeekbeden om de dood te aanroepen, zijn 

verboden. Enkel de goddelijke macht beslist over de duur van het leven, inclusief het 
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levenseinde. Het levenseinde moet moedig gedragen worden zonder klagen, protest of 

twijfel. Langdurig lijden is een expressie van Gods wil, een test voor iemands 

geloofssterkte. 

Anderzijds zijn er in de koran en de hadith teksten die een opening creëren naar de 

toestemming tot palliatieve zorg, menswaardig sterven en dilemma’s, zoals het 

stopzetten of niet-opstarten van een medische behandeling en terminale gecontroleerde 

sedatie. Artsen worden aangeraden om het lijden in een vegetatieve staat niet 

kunstmatig te verlengen. Het helpen verzachten van het lijden is voor moslimartsen een 

gebod (De Baerdemaeker, 2005). 

 

 

3.9. Vrijzinnigen  

Vrijzinnigen ijverden steeds voor legalisering van euthanasie omdat ze nutteloos en 

uitzichtloos leed onverantwoord vinden. Euthanasie is vanuit het grondrecht op 

menselijke zelfbeschikking een keuze die moet voorhanden zijn. In tegenstelling tot de 

christenen aanvaarden zij in plaats van een doctrine van de heiligheid van elke vorm van 

menselijke lichamelijk leven, veelal een zogenaamde ‘ethiek van levenskwaliteit’. Het 

is vanuit dit standpunt ondenkbaar dat leven zonder het vooruitzicht op een minimale 

menselijke belevingskwaliteit waardevol is.Wat levenskwaliteit is, hangt beslissend af 

van het oordeel en de ervaring van de persoon. De ondraaglijkheid van het lijden kan 

alleen door de patiënt bepaald worden en kan zowel het gevolg zijn van psychische als 

van fysieke pijn. Mensen verschillen op het vlak van hun tolerantie voor het verlies van 

zelfcontrole, voor de bestendige afhankelijkheid van anderen. Deze verschillen hangen 

samen met persoonlijkheidskenmerken en met de waarden die mensen aangehangen 

hebben gedurende hun actieve leven.  

Naast voldoende levenskwaliteit is ook waardigheid bij het sterven belangrijk, de 

weerstand tegen ontluistering, de afhankelijkheid van anderen. 

Uiterst belangrijk bij de euthanasievraag is de wens een zekere mate van controle over 

het eigen lot te behouden of verder verlies van controle te voorkomen (Mortier, 2005). 
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4. Hiaten 
 

4.1. Minderjarigen  
De praktijk leert dat ook minderjarigen in een uitzichtloze situatie van ondraaglijk lijden 

kunnen terechtkomen. Door hun ziekteproces maken ze heel wat mee en vertonen ze 

soms op jonge leeftijd een grote maturiteit waardoor ze in staat zijn om de gegeven 

informatie over hun medische aandoening, diagnose, behandelingen en mogelijke 

prognose te begrijpen (Deconinck, 2002). 
 

De Nationale Raad van De Orde van geneesheren stelt in haar “Advies betreffende 

palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde” 

van 22 maart 2003 dat de mentale leeftijd van een patiënt belangrijker is dan zijn 

kalenderleeftijd. Deze benadering komt overeen met het ook in België geldende 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de wet betreffende de rechten 

van de patiënt. Artikel 12, § 2 stelt: “De in deze wet opgesomde rechten kunnen door 

een minderjarige patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat 

wordt geacht, zelfstandig worden uitgeoefend”. Minderjarigen, die mentaal volwassen 

zijn, hebben wat betreft medische beslissingen omtrent het levenseinde dus dezelfde 

rechten als meerderjarigen. Voor een eventuele toepassing van euthanasie bij 

minderjarigen bevindt de arts zich echter in de situatie zoals deze was voor de invoering 

van de wet betreffende euthanasie en kan hij zich enkel beroepen op deontologische 

richtlijnen.  

 

Overwegingen van het kinderrechtencommissariaat: 

Net zoals in andere mensenrechtenverdragen, is ook in het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind niets opgenomen dat rechtstreeks verwijst naar 

euthanasie. 

Toch zijn een aantal bepalingen relevant bij deze problematiek (Wetsvoorstel 

betreffende euthanasie; euthanasie en minderjarigen, 2001-2002, 50-1488).  

Het Kinderrechtencommissariaat hoopt dat ook de positie van minderjarigen in het 

kader van euthanasie kan besproken worden. Hoe dramatisch en zeldzaam ook, 

minderjarigen kunnen eveneens in een situatie komen waarin een vraag tot euthanasie 
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gerechtvaardigd kan zijn. Wanneer de wetgever dit voor volwassenen mogelijk maakt, 

onder bepaalde voorwaarden, moeten ook minderjarigen in een zelfde situatie de 

mogelijkheid tot een menswaardig sterven hebben. In dergelijke omstandigheden, en 

beperkt tot wilsbekwamen, speelt de objectieve leeftijd een secundaire rol. 

 

Het Kinderrechtencommissariaat is hier wel van oordeel dat zeer terughoudend moet 

worden opgetreden wat betreft de positie van wilsonbekwamen of minderjarigen zonder 

oordeelsvermogen. Euthanasie wordt in grote mate gebaseerd op het 

zelfbeschikkingsrecht en het nemen van een beslissing door een derde is op dit punt een 

zeer moeilijke aangelegenheid.  

 

Wat betreft minderjarigen die in staat zijn tot een redelijke afweging van hun belangen, 

mag de mogelijkheid van euthanasie niet worden uitgesloten. Het 

Kinderrechtencommissariaat is van oordeel dat bij de uitwerking hiervan de nadruk 

moet worden gelegd op de capaciteiten van minderjarigen. Deze capaciteiten mogen 

echter niet worden onderschat, zodat een leeftijdsgrens van 16 jaar hoog lijkt.  

Bij deze beslissing moeten de ouders worden betrokken, doch evenwel zonder hen het 

uiteindelijke beslissingsrecht toe te kennen. 

 

J. Leduc en P. Wille dienden op 7 juli 2004 (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 

28 mei 2002 betreffende de euthanasie, 2003-2004, 3-840/1) in de Senaat een voorstel 

in waarin euthanasie ook mogelijk wordt voor minderjarigen. Men wil hierbij geen 

expliciete vermelding van de leeftijd, maar wel de invoering van het begrip 

“oordeelsvermogen”. De ouders (of de voogd) worden bij deze beslissing betrokken, 

maar er wordt hen niet het uiteindelijke beslissingsrecht toegekend.  

Meestal wordt 12 jaar beschouwd als de leeftijd waarop jongeren “oordeelsvermogen” 

bezitten. Bij kinderen die uitzichtloos lijden ziet men evenwel dat hun  maturiteit veel 

vroeger aanvangt en dat kinderen onder 12 jaar eveneens oordeelsvermogen bezitten. 
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4.2. Dementen 
De huidige wet laat euthanasie bij dementerenden niet toe. Nochtans leeft bij heel wat 

mensen de angst voor de aftakeling, de onwaardigheid, de menselijke zinloosheid en de 

uitzichtloosheid. Deze mensen vinden dan ook dat je via een voorafgaandelijke 

schriftelijke wilsverklaring om euthanasie zou moeten kunnen verzoeken als de 

betrokkene zijn naaste niet meer herkent, niet meer redelijk kan communiceren, niet 

meer bewust informatie kan opslaan of zijn levensfuncties niet meer kan regelen 

(Schotsmans, 2004). 

Via de patiëntenrechtenwet kan je op dit moment alleen maar vragen om in die 

omstandigheden specifieke behandelingen niet meer uit te voeren. 

Via een voorafgaandelijke schriftelijke wilsverklaring kan je enkel euthanasie 

verkrijgen wanneer je in een onomkeerbaar coma verkeert.  

 

 

4.3. Pasgeborenen 
De medische zorg voor pasgeborenen met één of meer ernstige afwijkingen en voor zeer 

prematuur geborenen, is de laatste decennia enorm geëvolueerd. Voordien bestond er 

voor velen geen bevredigende behandeling en bleven slechts enkelen in leven. Kinderen 

met een zeer laag geboortegewicht vormen een groep met een zeer hoog risico op 

mentale retardatie, afwijkingen van de zintuigen, spasticiteit, gedragsstoornissen, enz. 

De integratie van deze kinderen in onze moderne samenleving wordt steeds moeilijker, 

vandaar de groeiende bekommernis om de kwaliteit van het leven van pasgeborenen 

(Deconinck, 2002). 

Uit een Vlaamse studie van de VUB blijkt dat in Vlaanderen bij driekwart van ernstig 

zieke baby’s een levensverkortende behandeling wordt toegepast (Provoost e.a. 2005). 

In zeven procent van de gevallen was de situatie van de baby’s zo schrijnend dat artsen 

tot actieve levensbeëindiging overgingen. Dat gebeurde vanuit de visie om de baby’s zo 

snel mogelijk uit hun lijden te verlossen. 

‘Actieve levensbeëindiging’ bij baby’s is per definitie een illegale handeling vermits 

euthanasie op wilsonbekwamen enkel legaal is als er vooraf een wilsverklaring werd 

opgemaakt. De meerderheid van de neonatologen in Vlaanderen wil een legalisering in 

verband met levensbeëindiging bij bepaalde doodzieke baby’s . 
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Het Groningen Protocol 

In Nederland stelde men zich de vraag of overwogen levensbeëindigende procedures 

ook aanvaardbaar zijn voor pasgeborenen en baby’s, ondanks het feit dat deze patiënten 

hun eigen wil niet kunnen uitdrukken. Er werd een protocol opgesteld, het Groningen 

Protocol, voor gevallen waarin men een beslissing moet nemen over het actief 

beëindigen van het leven van een pasgeborene (Verhagen, Sauer, 2005).  

Volgens dit protocol is euthanasie bij pasgeborenen enkel toegelaten i onder strikte 

voorwaarden. 

Deze zijn: 

1. men moet zeker zijn van de diagnose en de prognose 

2. de pasgeborene moet hopeloos en ondraaglijk lijden 

3. de diagnose, de prognose en het ondraaglijk lijden moet bevestigd zijn door ten 

minste één onafhankelijke arts 

4. beide ouders moeten akkoord zijn 

5. de procedure moet uitgevoerd worden in overeenkomst met de aanvaardbare 

medische standaard 

Dood door euthanasie wordt in Nederland beschouwd als een niet natuurlijke dood. De 

arts moet in deze gevallen de lijkschouwer waarschuwen, die op zijn beurt de procureur 

inlicht. Elke geval wordt onderzocht en de bevindingen van de procureur worden 

voorgelegd aan het College van de Procureur Generaal. Dit College beslist of de arts al 

dan niet vervolgd zal worden. 

In de voorbije 7 jaar werden 22 gevallen van euthanasie bij pasgeborenen aangegeven; 

geen enkele van de artsen werd vervolgd. 

Om te vermijden dat er op een oncontroleerbare en onjuiste manier euthanasie op 

pasgeborenen wordt toegepast, is het nodig dat alle gevallen worden aangegeven. Deze 

aangifte is ook nodig om het onderwerp bespreekbaar te maken en om verdere normen 

betreffende euthanasie bij pasgeborenen te ontwikkelen. 
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4.4. Wilsverklaring 
In het  Koninklijk Besluit (2003-05-13), staat dat de "wilsverklaring inzake euthanasie" 

dient voor situaties waarin de patiënt zijn wil niet meer kan uiten (vb. coma). Het 

woordje "vb" (bijvoorbeeld, dus) suggereert dat "coma" maar een van de mogelijke 

toestanden is waarbij de patiënt niet meer wilsbekwaam is en dat er dus ook in andere 

omstandigheden sprake kan zijn van wilsonbekwaamheid: gedegradeerd, versuft of 

verdoofd bewustzijn, bijvoorbeeld. Dat zaait kwalijke verwarring, want in de 

euthanasiewet staat dat de wilsverklaring euthanasie uitsluitend betrekking heeft op de 

situatie waarin de patiënt "niet meer bij bewustzijn is " en "deze toestand volgens de 

stand van de wetenschap onomkeerbaar is". De wilsverklaring kan enkel van toepassing 

zijn als de patiënt zich in een  duurzaam coma bevindt (Van den Enden, 2003). 

Het zou wellicht nuttig zijn om de wilsverklaring via de gemeenten te registreren. Een 

behandelend arts die geconfronteerd wordt met een patiënt in een onomkeerbaar coma 

kan een eventuele wilsverklaring dan eenvoudig bij het Rijksregister opvragen. Nu die 

registratie er niet is, is het aan de patiënt om er zelf voor te zorgen dat de arts zijn 

wilsverklaring op het juiste moment in handen krijgt. Een andere mogelijkheid zou een 

registratie zijn bij de huisarts, maar dit zal het probleem zeker niet in alle gevallen 

oplossen. M. Cosyns (2003b) opteert om de wilsverklaringen op te nemen in het 

Globaal Medisch Dossier en een elektronische wilsverklaring te linken aan de SIS-kaart. 
Dan is er nog de geldigheidsduur van de voorafgaande wilsverklaring.Aangezien men 

een wilsverklaring elk moment kan wijzigen is het niet echt nodig om een 

geldigheidstermijn van vijf jaar te voorzien en zou het wellicht beter zijn om de 

wilsverklaring voor onbepaalde tijd geldig te laten. 

Het wetsvoorstel van J. Leduc en P. Wille (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 

28 mei 2002 betreffende de euthanasie, 2003-2004, 3-804/1) ingediend in de Senaat op 

7 juli 2004 wil een aantal veranderingen in verband met de wilsverklaring: 

− de voorwaarde “niet meer bewustzijn zijn” veranderen in “zich niet meer bewust 

zijn van zijn persoonlijkheid” 

− de wilsverklaring onbepaald geldig laten 
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5. Eerste verslag van de Federale Controle- en 

Evaluatiecommissie 
 

Een eerste verslag waarin de toepassing van de wet wordt aangegeven en geëvalueerd 

diende binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding te worden ingediend. Dit verslag werd 

door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voorgelegd aan de Wetgevende 

Kamers op 16 september 2004 (Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, 

2003-2004, 1374/001). 

 

Dit verslag heeft betrekking op 259 aangiften welke de commissie heeft ontvangen 

tussen 22 september 2002 en 31 december 2003. 

 

Het eerste wat opvalt is de disproportie tussen het aantal Nederlandstalige en het aantal 

Franstalige aangiften; 83% van de aangiften is in het Nederlands opgesteld en 17% in 

het Frans. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 

− tijdens het euthanasiedebat vertoonden de Franstalige artsen grote weerstand 

− bepaalde Franstalige artsen negeren de wet en doen geen aangifte 

− er is een verschil in informatieverstrekking bij Nederlandstalige en Franstalige 

artsen. In Vlaanderen werd bij de inwerkingtreding van de wet het LEIF 

(Levenseinde informatie Forum) opgericht waarbij artsen aan mekaar raad geven 

wanneer ze geconfronteerd worden met euthanasieverzoek. 

In de Franse Gemeenschap bestaat een dergelijk forum niet. 

− de thuiszorg is sterker uitgebouwd in Vlaanderen 

− Vlaamse artsen hebben gemakkelijker toegang tot de Nederlandse wetgeving en 

de literatuur die ermee verband houdt. 

 

De Nederlandse toetsingscommissies ontvingen in het jaar 2003 1815 meldingen. In 

1626 gevallen was er sprake van euthanasie, in 148 gevallen van hulp bij zelfdoding en 

in 41 gevallen een combinatie van beide. 
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Vergelijken we deze cijfers met Vlaanderen waar men 216 meldingen telt in 15 

maanden wat zou neerkomen op 173 meldingen in 1 jaar. Dit betekent 2,88 meldingen 

per 100 000 inwoners. In Nederland zijn dat 10 meldingen per 100 000 inwoners. 

 

Euthanasie wordt bij evenveel mannen als vrouwen toegepast.  

 

Wat de leeftijd betreft stelt men vast dat euthanasie weinig voorkomt bij personen van 

80 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat kanker de ziekte is die het vaakst aanleiding 

geeft tot de aanvraag om euthanasie en deze ziekte komt niet veel voor boven de 80 

jaar. De meeste euthanasieaanvragen komen van patiënten tussen 40 en 79 jaar. 

 

Er werd maar 1 maal euthanasie verricht op grond van een wilsverklaring. 

 

41% van de euthanasiegevallen werd door de huisarts thuis uitgevoerd. Men houdt dus 

wel degelijk rekening met de wens van de patiënt en zijn familie om thuis te sterven en 

de procedure is eenvoudig genoeg om door een huisarts uitgevoerd te worden. 

 

In 91,5% van de meldingen werd euthanasie toegepast op patiënten van wie het 

overlijden binnen afzienbare tijd te verwachten was. 

Op de vraag naar de verschillende soorten lijden van de geëuthanaseerden blijken zowel 

psychisch als fysiek lijden meestal samen aanwezig. Als fysiek lijden werd opgegeven: 

cachexie, uitputting, dysfagie, darmobstructie, dyspneu, pijn, hemorragieën, herhaalde 

transfusies en ernstige wonden; en als psychisch lijden: afhankelijkheid, verlies van 

waardigheid en wanhoop. 

 

De eerste geraadpleegde arts was in 50% van de gevallen een specialist, gevolgd door 

een huisarts en dan een palliatief arts. 

 

Indien het overlijden niet binnen afzienbare tijd verwacht wordt is de tweede, verplicht 

geraadpleegde, arts in de meeste gevallen een psychiater. In 54,5% van deze gevallen 

werd euthanasie aangevraagd omwille van een evolutieve neuromusculaire aandoening. 
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In 91,5% van de gevallen is de gebruikte techniek deze van Nederlandse artsen. Men 

gaat eerst via een algemene verdoving een diepe bewusteloosheid creëren (door middel 

van een intraveneuze injectie van thiopental) en vervolgens spuit de arts een 

spierverlammend middel in dat ademstilstand tot gevolg heeft. 

 

In 68,5% van de meldingen aanvaardde de Federale Controle- en Evaluatiecommissie 

de aangifte zonder meer. 

In 12% van de gevallen werd de aangifte aanvaard maar werd de anonimiteit van de 

arts, die de aangifte had ingediend, opgeheven om hem te kunnen wijzen op kleine 

onnauwkeurigheden in de aangifte. 

In 19,5% van de gevallen werd de aangifte voorwaardelijk aanvaard en werd de 

anonimiteit opgeheven om de arts bijkomende inlichtingen te vragen. 

Er werden geen aangiften overgedragen aan justitie. 

In Nederland kwamen de regionale toetsingscommissies in 8 gevallen tot het oordeel 

dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld. 

 

Uit dit eerste verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie werd besloten 

dat de wet naar behoren werkt en dat deze wet noodzakelijk was. 

Het overgrote deel van de commissie is van oordeel dat tot dusver de wet niet moet 

worden gewijzigd. 

Ze formuleerden in hun verslag wel een aantal aanwijzingen: 

− twee informatiebrochures uitbrengen, één voor het grote publiek en één voor de 

artsen. Beide groepen krijgen namelijk te weinig informatie over de wetgeving 

inzake euthanasie en stervensbegeleiding. 

− in de artsenopleiding een specifiek vak voorzien  dat de toekomstige artsen 

voorbereidt op de problematiek inzake het levenseinde van de patiënt. 

 

Dit verslag werd uiteengezet door de heren R. Lallemand en W. Distelmans, co-

voorzitters van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, in de Kamercommissie 

voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing tijdens 

haar vergadering van 19 oktober 2004 (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

2003-2004, 1374/002). 
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Tijdens de bespreking van dit verslag werd door de leden van de Kamercommissie een 

aantal overwegingen geuit. 

Er wordt gevraagd of het toepassingsgebied van de wet niet dient uitgebreid te worden 

naar minderjarigen en dementen. 

Ook het probleem van toegang tot de producten gebruikt om euthanasie uit te voeren 

wordt besproken. Men zou de afgifte van deze producten vereenvoudigd willen zien. De 

noodzakelijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn moeilijk beschikbaar in 

thuissituaties, ze worden enkel afgeleverd in ziekenhuisapotheken. Daarenboven gaat 

het om verpakkingen die een groter aantal dosissen bevat dan in de thuissituatie nodig 

zijn.  

Sinds juli 2005 is er echter een initiatief genomen, de zogenaamde euthanasiekit, om 

een antwoord te bieden op dit beschikbaarheidsprobleem. Op voorstel van de 

LEIFartsen heeft de Multipharma Groep, de vroegere socialistische apotheken, een kit 

samengesteld die alle nodige geneesmiddelen en hulpmiddelen bevat nodig om 

euthanasie uit te voeren. De arts kan deze kit in elke, tot de groep behorende, apotheek 

bestellen. De kit is binnen de 24 uur afleverbaar (Leifartsen, 2005). 

Ten slotte werd verwezen naar het gering aantal patiënten op wie euthanasie werd 

toegepast op grond van een wilsverklaring. Men vroeg zich af of het publiek niet beter 

moet worden voorgelicht.  
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6. Nieuwe wetsvoorstellen betreffende euthanasie sinds 28 mei 

2002 
 

Op 8 juli 2003 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door J. Arens een 

wetsvoorstel (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei betreffende de 

euthanasie, 2002-2003, 51-0052) ingediend waarin gevraagd wordt naar een striktere 

omschrijving van de bepalingen inzake euthanasie. 

Euthanasie kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast. Euthanasie 

mag niet worden toegepast op patiënten die enkel psychisch lijden, op niet-terminale 

patiënten en op ontvoogde minderjarigen. Dit wetsvoorstel verplicht tevens om 

voorafgaand palliatieve verzorging aan te bieden.  

Stand van zaken: dit voorstel is hangend in de Kamer. 

 

Een wetsvoorstel (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei betreffende de 

euthanasie, 2003-2004, 3-220/1) ingediend door P. Vankrunkelsven op 2 oktober 2003, 

in de Senaat vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet. Hulp bij zelfdoding en 

euthanasie moeten samen geregeld worden. 

Stand van zaken: voorstel werd verzonden naar Commissie: Justitie/Sociale 

Aangelegenheden. 

 

Y. Avontroodt, H. Dierickx en M. Chevalier dienden op 30 oktober 2003 in de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel (Resolutie betreffende prospectief 

onderzoek inzake besluitvorming bij het levenseinde, 2003-2004, 51-375/1) tot resolutie 

in met betrekking tot het organiseren van een wetenschappelijk prospectief onderzoek 

inzake de besluitvorming en medische zorghandelingen bij het levenseinde. 

Dit voorstel werd in de kamer aangenomen op 22 april 2004. 

 

A. Van de Casteele, P. Vankrunkelsven en J. Germeaux dienden op 1 juli 2004 een 

wetsvoorstel (Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de 

euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de 

beschikbaarheid van euthanatica, 2003-2004, 3-791/1) tot aanvulling van de 

euthanasiewet in in de Senaat over de rol van de apotheker. Dit voorstel garandeert de 
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apotheker dat, indien hij niet wenst mee te werken aan de euthanasie, hij de aflevering 

van de voorgeschreven middelen mag weigeren en de aanvrager mag doorverwijzen 

naar een collega. Er moet daarom in het voorschrift duidelijk vermeld worden dat het 

om een euthanaticum gaat. Daarenboven kan het euthanaticum enkel door de apotheker 

zelf aan de voorschrijvende arts worden afgeleverd. 

Stand van zaken: in behandeling door Kamer. 

 

J. Leduc en P. Wille dienden op 7 juli 2004 een wetsvoorstel (Wetsvoorstel tot 

wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, 2003-2004, 3-804/1) 

in in de Senaat. Dit voorstel wil hulp bij zelfdoding op dezelfde manier geregeld zien 

als euthanasie. De patiënt die in aanmerking komt voor hulp bij zelfdoding moet aan 

dezelfde voorwaarden voldoen als de patiënt die euthanasie aanvraagt. De arts moet zelf 

het dodelijk middel aan zijn patiënt bezorgen. De patiënt moet het middel innemen in 

aanwezigheid en volgens aanwijzingen van de arts. 

Hetzelfde voorstel wil euthanasie ook mogelijk maken voor minderjarigen. Men wil 

hierbij geen expliciete vermelding van de leeftijd maar wel de invoering van het begrip 

“oordeelsvermogen”. De ouders (of de voogd) worden bij deze beslissing betrokken 

maar er wordt hen niet het uiteindelijke beslissingsrecht toegekend. 

Dit wetsvoorstel plaatst ook vraagtekens bij het feit dat de wilsverklaring alleen maar 

kan toegepast worden indien de patiënt niet meer bij bewustzijn is. De patiënt moet zich 

dus in een comateuze toestand bevinden. Het wetsvoorstel wil de voorwaarde “niet 

meer bij bewustzijn zijn” veranderen in “zich niet meer bewust zijn van zijn eigen 

persoonlijkheid”. 

Verder wil dit voorstel aan de wilsverklaring een geldigheid van onbepaalde duur 

toekennen. 

Stand van zaken: verzonden naar Commissie Justitie/ Sociale Aangelegenheden. 

  

Een wetsvoorstel (Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de 

wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, 2004-2005, 51K1737) ingediend door 

K; Bultinck, G. D’haeseleer, B. Laeremand, O. Depoortere, H; Goyvaerts, L. 

Sevenhans, F. Van den Eynde en A. Colen op 27 april 2005 in de Kamer wil in de wet 

betreffende euthanasie een duidelijke bepaling over het recht op palliatieve zorg. 
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Volgens de indieners garandeert de wetgeving momenteel onvoldoende het recht op 

palliatieve zorg wanneer euthanasie wordt gevraagd.  

Stand van zaken: Hangend in de Kamer 
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7. Euthanasie in andere landen 
 

7.1. Groot-Brittannië 
Groot-Brittannië was het eerste land dat debatteerde over de legalisatie van euthanasie 

De ‘Voluntary Euthanasia Society’, ook gekend als EXIT, werd opgericht in 1935 in 

Groot-Brittannië. Het was de eerste openbaar erkende euthanasie society in de wereld 

en ze was opgericht om te ijveren voor de legalisatie van euthanasie. In 1936 werd een 

ontwerp om euthanasie te legaliseren voorgelegd aan de ‘House of Lords’, maar het 

werd verworpen. 

De Tweede Wereldoorlog veranderde de atmosfeer met betrekking tot euthanasie 

volledig doordat in 1939 door de Nazi’s een euthanasieprogramma werd opgestart in 

verschillende branches van de geneeskunde. 

In het begin van de jaren ’90 werd een ‘Select Committee on Medical Ethics’ opgericht 

om euthanasie opnieuw te bekijken. In hun rapport van februari 1994 werd aanbevolen 

om euthanasie niet te legaliseren (Chao, Chan & Chan, 2002). 

Op 8 januari 2004 werd ‘The Assisted Dying for the Terminally Ill Bill’ ingediend in de 

House of Lords door Lord Joffe. Deze wet wil hulp bij zelfdoding legaliseren voor 

wilsbekwame personen die ondraaglijk lijden. Voor wilsbekwame personen die 

ondraaglijk lijden, maar die fysiek niet meer in staat zijn de finale daad te stellen wil 

deze wet vrijwillige euthanasie legaliseren. Een ‘House of Lords Select Committee’, 

bestaande uit 13 leden kreeg als opdracht dit wetsvoorstel te onderzoeken. (World 

Federation of Right to Die, 2004) 

 

Op 25 april 2005 diende het Committee in de House of Lords een diepgaand rapport 

over dit wetsvoorstel in. Daartoe werden meer dan 140 getuigen gehoord en werden 3 

landen (Verenigde Staten, Nederland en Zwitserland) bezocht waar men ondervinding 

had met hetzij euthanasie hetzij met hulp bij zelfdoding. 

Het is de bedoeling dat dit rapport gebruikt wordt bij verdere debatten i.v.m. 

legalisering van euthanasie maar ook om het publiek te informeren over dit complexe en 

emotionele onderwerp. (The United Kingdom Parliament, 2005)  
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7.2. Zwitserland 
Actieve euthanasie blijft ook in Zwitserland verboden, hoewel hulp bij zelfdoding er 

wel is toegestaan als die hulp niet door eigenbelang is ingegeven. In tegenstelling tot de 

praktijken in Nederland en Oregon, waar de hulp bij zelfdoding beperkt is tot medische 

hulp, wordt in Zwitserland hulp bij zelfdoding door leken wel toegelaten door de wet. 

Men beroept zich op artikel 115 van het Zwitserse wetboek van strafrecht: 

‘Iemand die uit eigen belang een ander tot zelfdoding overhaalt of hem of haar daarbij 

hulp biedt, wordt gestraft met maximaal vijf jaar dwangarbeid of gevangenisstraf.’ 

Met uitsluiting van eigen belang, mag iedere Zwitserse burger, dus impliciet  ook iedere 

arts, hulp verlenen bij een zelfgewilde levensbeëindiging. 

De Zwitserse EXIT-beweging zag in artikel 115 een manier om de euthanasie-

problematiek op te lossen. (EXIT is een vereniging, opgericht in Groot-Brittannië, die in 

Zwitserland enkele tienduizenden leden telt, vooral Duitstaligen). 

De persoon die om hulp bij zelfdoding vraagt moet meerderjarig zijn, wilsbekwaam 

zijn, de Zwitserse nationaliteit bezitten en lid zijn van EXIT. De hulpvrager moet 

persoonlijk het verzoek indienen en EXIT overtuigen dat er geen dwang of invloed van 

derden de beslissing beïnvloeden. Een vrijwilliger van EXIT bezoekt de hulpvrager en 

controleert of deze wilsbekwaam is en niet door derden wordt beïnvloed. De hulpvrager 

moet een potentiële getuige, meestal een naaste verwant, aanwijzen en wordt 

aangespoord zijn voornemen met familie en vrienden te bespreken. EXIT vraagt de 

hulpverlener om documenten omtrent diagnose en prognose van zijn ziekte in te dienen. 

Als men binnen EXIT besluit om op de vraag van de hulpverlener in te gaan is de 

procedure als volgt: 

Een medewerker van EXIT bezorgt de patiënt een middel tegen braken ( 2 Dramamine-

tabletten) en een half uur later wordt 10 g natrium pentobarbitone toegediend. Binnen de 

5 minuten valt de patiënt in een diepe slaap en overlijdt binnen één à twee uur. 

De medewerker van EXIT blijft bij de patiënt tot de dood is ingetreden tezamen met de 

getuige. Onmiddellijk na het overlijden wordt de politie en de lijkschouwer verwittigd. 

Deze arts bezorgt de overlijdensakte en, samen met de politie, een verklaring dat er 

sprake is van vrijwillige zelfdoding en niet van moord of euthanasie. (Stichting 

Vrijwillig Leven, n.d.) 
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7.3. Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 
Volgens aanbeveling 1418, aangenomen op 25 juni 1999 door de Raad van Europa 

heeft de Raad van Europa tot taak de rechten en de waardigheid van alle menselijke 

wezens te beschermen en speciale aandacht te hebben voor de meest kwetsbaren in de 

maatschappij waaronder zieken en stervenden.  

Concreet komt het erop neer dat een terminale patiënt niet tegen zijn wil mag behandeld 

worden en dat men rekening houdt met de wilsbeschikking indien de terminale patiënt 

niet meer wilsbekwaam is. Anderzijds kan een terminale patiënt die wenst te sterven 

niet verwachten dat er handelingen verricht worden die de dood tot gevolg hebben. 

Deze aanbeveling roept de Europese regeringen op om elk in hun land onderzoek te 

doen naar de stand van zaken betreffende beslissingen rond het levenseinde en naar de 

wenselijkheid om euthanasie te legaliseren.  

Er werd daarom door het Comité van de Ministers van de Raad van Europa aan de 

Steering Committee on Bioethics (CDBI) gevraagd om een onderzoek te verrichten naar 

relevante wetten en praktijken in de verschillende landen (Mackellar, 2003). 

De antwoorden op deze vragenlijst, samen met de besluiten hieruit getrokken door de 

Steering Committee on Bioethics, (2003) zullen in overweging genomen worden door 

het Comité van de Ministers van de Raad van Europa om eventueel stappen te 

ondernemen bij het legaal maken van euthanasie onder bepaalde voorwaarden.. 

 

Op 10 september 2003 diende de Zwitser Dick Marty een rapport (Doc. 9898) over 

euthanasie in, waarin hij oproept voor de eventuele legalisatie van zowel actieve als 

passieve euthanasie in Europa onder duidelijk gestelde voorwaarden. Volgens Marty 

heeft niemand het recht terminale patiënten te verplichten te blijven leven met 

ondraaglijke pijnen, als ze zelf de wens hebben uitgedrukt om hun leven te beëindigen. 

Marty stelt vast dat elke dag euthanasie wordt uitgevoerd,  maar aangezien euthanasie in 

de meeste landen strafbaar is, beëindigen artsen het leven van hun patiënten, vaak in het 

geheim en met een gevoel van schuld.  

 

Op 23 september diende de Brit Kevin McNamara een opinie (Doc. 9923) in over het 

rapport Marty met hierin een aantal amendementen. 
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De European Federation of the Catholic Medical Associations (FEAMC) protesteerde 

via een communiqué van 19 januari 2004 sterk tegen het Marty rapport. Het respect 

voor de autonomie van de patiënt mag volgens hen geen alibi zijn voor euthanasie. 

Tevens is het begrip “euthanasie” volgens hen niet strikt gedefinieerd en zal de 

invoering van euthanasie het vertrouwen van de patiënt in de arts verstoren. 

 

Op 26 april 2004 werd het Marty rapport na een lang debat van de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa teruggestuurd naar het Committee of Social, Health 

an Family Affairs. De parlementariërs gaven aan het Committee een jaar de tijd om een 

nieuwe tekst voor te bereiden die de wijduiteenlopende meningen aangaande euthanasie 

dichter bijeen brengen. 

Een nieuw voorstel betreffende “Hulp aan patiënten bij het levenseinde” zou behandeld 

worden door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa tussen 25 en 29 april 

2005. Het stond op de agenda voor 27 april maar werd afgelast.  

In de voorlopige versie van dit voorstel (Parliamentary Assembly, n.d.) wordt gesteld 

dat gezien de diversiteit van culturele en religieuze gevoeligheden, het vrijwel 

onmogelijk is om een universele aanpak wat beslissingen omtrent het levenseinde 

betreft, aan te bevelen. 

Aan de lidstaten wordt wel aanbevolen om: 

− de ervaring met het invoeren van de legalisatie van euthanasie in België en 

Nederland grondig te analyseren. 

− de noodzakelijke stappen te ondernemen om de specifieke rechten voor terminale 

patiënten te herkennen en te waarborgen. 

− palliatieve zorgeenheden op te richten en/of uit te breiden. 

− er over te waken dat het uitvoeren van euthanasie zich niet ontwikkelt in een sfeer 

van clandestiniteit, te wijten aan de juridische onzekerheid.  

− heel strikt de procedures te definiëren betreffende het stopzetten van medische 

behandelingen die enkel tot doel hebben het leven te verlengen. 

− het publiek debat in verband met deze onderwerpen aan te moedigen om aldus de 

grootst mogelijke transparantie en responsibilisering te krijgen in een domein 

waarin tot heden het medisch corps de beslissingen neemt zonder enige vorm van 

controle. 
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7.4. Verenigde Staten van Amerika 
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn het onderwerp van talloze debatten in de 

Verenigde Staten. Euthanasie is niet legaal in de Verenigde Staten. Patiënten hebben 

wel het recht om een bepaalde behandeling te weigeren. 

 

Hulp bij zelfdoding door middel van medicatie is op dit ogenblik alleen toegestaan in de 

Staat Oregon. In 1994 werd in de Staat Oregon de ‘Oregon Death with  Dignity Act’ 

goedgekeurd. Daarin staat dat een wilsbekwame inwoner van Oregon die volgens de 

behandelende en geconsulteerde arts (twee artsen dus) lijdt aan een terminale ziekte en 

die vrijwillig zijn wil om te sterven kenbaar heeft gemaakt, een schriftelijk verzoek mag 

indienen voor het verkrijgen van medicatie die als doel heeft zijn leven te beëindigen op 

een humane en waardige manier. 

De te volgen procédure is zeer strikt geregeld: 

De behandelende arts moet: 

1. bepalen dat de patiënt aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in de terminale 

fase bevindt. De patiënt moet bekwaam zijn en zijn verzoek moet vrijwillig tot 

stand zijn gekomen. 

2. de patiënt informeren over zijn medische toestand, zijn vooruitzichten en 

mogelijke behandelingen. 

3. de patiënt doorverwijzen naar een tweede arts die de diagnose bevestigt. 

4. de patiënt indien nodig doorverwijzen naar een psychosociale dienst. 

5. de patiënt er toe aanzetten om met een nabestaande te praten 

6. de patiënt informeren dat hij op elk moment zijn verzoek mag intrekken 

In oktober 1997 werd hulp bij zelfdoding door een arts ook door deze wet gelegaliseerd 

(Englert et al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

9.5. Australië 
Het was het deelstaatparlement van de Northern Territories in Australia die de eerste 

euthanasiewet ter wereld goedkeurde en aan artsen de toelating gaf om het leven van 

terminaal zieke patiënten te beëindigen. “The Act of the Rights of the Terminally Ill” 

werd goedgekeurd door het deelstaatparlement van de Northern Territories op 25 mei 

1995. 

De voorwaarden opdat euthanasie wettelijk zou zijn, zijn: 

    1.  twee artsen en een psychiater moeten tot een consensus komen. . 

    2.  de patiënt moet minstens 18 jaar oud zijn 

    3.  de patiënt moet geestelijk gezond zijn en lijden aan een terminale ziekte die  

        gepaard gaat met ondraaglijke pijn of lijden dat niet kan verlicht worden door  

        andere palliatieve opties. 

In maart 1997 werd in het federale Australische Parlement een wet aangenomen waarin 

de euthanasiewet in the Northern Territories werd geannuleerd (Chao, Chan & Chan,  

2002). 
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8. Conclusie 

 

Ten eerste kunnen we besluiten dat legalisering van euthanasie wel degelijk nodig was. 

In het eerste verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie staat 

dat de commissie op iets meer dan een jaar tijd 259 aangiften van euthanasie heeft 

ontvangen. 

De vrees van tegenstanders dat legalisering zou leidden tot een excessieve toename van 

euthanasie blijkt ongegrond. 

De noodzaak tot legalisering blijkt ook uit het feit dat in de meeste landen waar 

euthanasie nog geen juridisch kader heeft, het debat blijft voortduren. 

 

Uit vergelijking tussen de Belgische en de Nederlandse wet kunnen we besluiten dat de 

Nederlandse wet model heeft gestaan voor de Belgische, ze zijn op veel punten 

gelijklopend. Op enkele punten wat betreft de zorgvuldigheidseisen is de Belgische wet 

echter strenger. 

 

We kunnen eveneens besluiten dat de euthanasiewet nog enkele belangrijke leemtes 

bevat. Zo is er nog geen regeling voor minderjarigen en dementen. Ook de 

wilsbeschikking dient nog verder uitgewerkt te worden. Uit het feit dat er steeds nieuwe 

wetsvoorstellen worden ingediend blijkt dat er nog evolutie inzit. 

 

Ten slotte kunnen we besluiten dat de wet bij de mensen uit de praktijk en de 

verschillende maatschappelijke groepen divers werd onthaald. 

De beroepsgroepen die te maken krijgen met euthanasie kwamen elk tot een consensus 

dat de wet moet nageleefd worden en dat de vraag van de patiënt die om euthanasie 

vraagt en aan de eisen voldoet, moet ingewilligd worden, maar dat niemand kan 

gedwongen worden hieraan mee te werken. 
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Bijlage 1: Wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002 

 

28 MEI 2002. - Wet betreffende de euthanasie (1) 

(MINISTERIE VAN JUSTITIE) 

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk 
levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. 

HOOFDSTUK II. - Voorwaarden en procedure 
Art. 3. § 1. De arts die euthanasie toepast, pleegt geen misdrijf wanneer hij er zich van 
verzekerd heeft dat : 
- de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en 
bewust is op het ogenblik van zijn verzoek; 
- het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van 
enige externe druk; 
- de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk 
fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en 
ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; 
en hij de in deze wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft nageleefd. 

§ 2. Onverminderd bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden, 
moet hij vooraf en in alle gevallen : 
1° de patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, met de patiënt 
overleg plegen over zijn verzoek tot euthanasie en met hem de eventueel nog resterende 
therapeutische mogelijkheden, evenals die van de palliatieve zorg, en hun gevolgen bespreken. 
Hij moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er voor de situatie waarin deze zich 
bevindt geen redelijke andere oplossing is en dat het verzoek van de patiënt berust op volledige 
vrijwilligheid; 
2° zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden van de patiënt en van het 
duurzaam karakter van zijn verzoek. Daartoe voert hij met de patiënt meerdere gesprekken die, 
rekening houdend met de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, over een 
redelijke periode worden gespreid; 
3° een andere arts raadplegen over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening en 
hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts 
neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van 
het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden. Hij stelt 
een verslag op van zijn bevindingen. 
De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de 
behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen. De 
behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging; 
4° indien er een verplegend team is, dat in regelmatig contact staat met de patiënt, het verzoek 
van de patiënt bespreken met het team of leden van dat team; 
5° indien de patiënt dat wenst, het verzoek van de patiënt bespreken met zijn naasten die hij 
aanwijst; 
6° zich ervan verzekeren dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad om over zijn verzoek te 
spreken met de personen die hij wenste te ontmoeten. 
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§ 3. Indien de arts van oordeel is dat de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal 
overlijden, moet hij bovendien : 
1° een tweede arts raadplegen, die psychiater is of specialist in de aandoening in kwestie, en 
hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts 
neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van 
het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en van 
het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter van het verzoek. Hij stelt een verslag op van zijn 
bevindingen. De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt 
als de behandelende arts en de eerste geraadpleegde arts. De behandelende arts brengt de 
patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging; 
2° minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijke verzoek van de patiënt en het 
toepassen van de euthanasie. 

§ 4. Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld. Het document wordt opgesteld, 
gedateerd en getekend door de patiënt zelf. Indien de patiënt daartoe niet in staat is, gebeurt 
het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen 
materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt. 
Deze persoon maakt melding van het feit dat de patiënt niet in staat is om zijn verzoek op schrift 
te formuleren en geeft de redenen waarom. In dat geval gebeurt de opschriftstelling in bijzijn 
van de arts en noteert die persoon de naam van die arts op het document. Dit document dient 
bij het medisch dossier te worden gevoegd. 
De patiënt kan te allen tijde het verzoek herroepen, waarna het document uit het medisch 
dossier wordt gehaald en aan de patiënt wordt teruggegeven. 

§ 5. Alle verzoeken geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen van de behandelende 
arts en hun resultaat, met inbegrip van het (de) verslag(en) van de geraadpleegde arts(en), 
worden regelmatig opgetekend in het medisch dossier van de patiënt. 

HOOFDSTUK III. - De wilsverklaring 
Art. 4. § 1. Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het 
geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven 
dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft : 
- dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte 
aandoening; 
- hij niet meer bij bewustzijn is; 
- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is. 

In de wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen in volgorde van 
voorkeur aangewezen worden, die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van 
de patiënt. Elke vertrouwenspersoon vervangt zijn of haar in de wilsverklaring vermelde 
voorganger in geval van weigering, verhindering, onbekwaamheid of overlijden. De 
behandelende arts van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team 
kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden. 

De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt 
ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een geen materieel belang 
heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene 
die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de 
vertrouwensperso(o)n(e)n. 

Indien de persoon die een wilsverklaring wenst op te stellen fysiek blijvend niet in staat is om 
een wilsverklaring op te stellen en te tekenen, kan hij een meerderjarig persoon, die geen enkel 
materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene, aanwijzen, die zijn verzoek 
schriftelijk opstelt, ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een 
geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. De wilsverklaring vermeldt dat de 
betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom. De wilsverklaring moet gedateerd en 
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ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in 
voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen. 

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene 
fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen. 

Met de wilsverklaring kan alleen rekening gehouden worden indien zij minder dan vijf jaar vóór 
het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd. 

De wilsverklaring kan op elk moment aangepast of ingetrokken worden. 

De Koning bepaalt hoe de wilsverklaring wordt opgesteld, geregistreerd en herbevestigd of 
ingetrokken en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt 
meegedeeld. 

§ 2. De arts die euthanasie toepast, tengevolge een wilsverklaring zoals voorzien in § 1, pleegt 
geen misdrijf indien deze arts er zich van verzekerd heeft dat de patiënt : 
- lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; 
- hij niet meer bij bewustzijn is; 
- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is; 
en hij de in deze wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft nageleefd. 

Onverminderd bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden, moet 
hij vooraf : 
1° een andere arts raadplegen over de onomkeerbaarheid van de medische toestand van de 
patiënt en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De 
geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier en onderzoekt de patiënt. Hij stelt 
een verslag op van zijn bevindingen. Indien in de wilsverklaring een vertrouwenspersoon wordt 
aangewezen brengt de behandelende arts deze vertrouwenspersoon op de hoogte van de 
resultaten van deze raadpleging. 
De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de 
behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen; 
2° indien er een verplegend team is dat in regelmatig contact staat met de patiënt, de inhoud 
van de wilsverklaring bespreken met het team of leden van dat team; 
3° indien in de wilsverklaring een vertrouwenspersoon wordt aangewezen, het verzoek van de 
patiënt met hem bespreken; 
4° indien in de wilsverklaring een vertrouwenspersoon wordt aangewezen, de inhoud van de 
wilsverklaring bespreken met de naasten van de patiënt die door de vertrouwenspersoon zijn 
aangewezen. 
De wilsverklaring en, alsook alle handelingen van de behandelende arts en hun resultaat, met 
inbegrip van het verslag van de geraadpleegde arts, worden regelmatig opgetekend in het 
medisch dossier van de patiënt. 

HOOFDSTUK IV. - Aangifte 
Art. 5. De arts die euthanasie heeft toegepast, bezorgt binnen vier werkdagen het volledig 
ingevulde registratiedocument bedoeld in artikel 7 van deze wet aan de in artikel 6 bedoelde 
federale controle- en evaluatiecommissie. 

HOOFDSTUK V. - De Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
Art. 6. § 1. Er wordt een Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de 
toepassing van deze wet, hierna te noemen « de commissie ». 

§ 2. De commissie bestaat uit zestien leden. Zij worden aangewezen op basis van hun kennis 
en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de commissie behoren. Acht leden 
zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier hoogleraar zijn aan een Belgische 
universiteit. Vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat. 
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Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke 
patiënten. 

Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van de 
wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van de federale regering of van een 
gemeenschaps- of gewestregering. 

De leden van de commissie worden, met inachtneming van de taalpariteit - waarbij elke 
taalgroep minstens drie kandidaten van elk geslacht telt - en op grond van pluralistische 
vertegenwoordiging, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat, voor een termijn van vier jaar, die 
kan worden verlengd. Het mandaat wordt van rechtswege beëindigd indien het lid de 
hoedanigheid waarin hij zetelt verliest. De kandidaten die niet als effectief lid zijn aangewezen, 
worden tot plaatsvervanger benoemd, in de orde van opvolging die volgens een lijst bepaald 
wordt. De commissie wordt voorgezeten door een Nederlandstalige en een Franstalige 
voorzitter. Deze voorzitters worden verkozen door de commissieleden van de desbetreffende 
taalgroep. 

De commissie kan slechts geldig beslissen als twee derden van de leden aanwezig zijn. 

§ 3. De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op. 

Art. 7. De commissie stelt een registratiedocument op dat door de arts, telkens wanneer hij 
euthanasie toepast, ingevuld moet worden. 

Dit document bestaat uit twee delen. Het eerste deel moet door de arts worden verzegeld. Het 
bevat de volgende gegevens : 
1° de naam, de voornamen en de woonplaats van de patiënt; 
2° de naam, de voornamen, het registratienummer bij het RIZIV en de woonplaats van de 
behandelende arts; 
3° de naam, de voornamen, het registratienummer bij het RIZIV en de woonplaats van de 
arts(en) die over het euthanasieverzoek is (zijn) geraadpleegd; 
4° de naam, de voornamen, de woonplaats en de hoedanigheid van alle personen die de 
behandelende arts heeft geraadpleegd, en de data van deze raadplegingen; 
5° indien er een wilsverklaring is waarin een of meer vertrouwenspersonen worden 
aangewezen, de naam en de voornamen van de betrokken vertrouwensperso(o)n(en). 

Dit eerste deel is vertrouwelijk en wordt door de arts aan de commissie overgezonden. Er kan 
alleen inzage van worden genomen na beslissing van de commissie. In geen geval kan de 
commissie zich hierop baseren voor haar evaluatietaak. 

Het tweede deel is eveneens vertrouwelijk en bevat de volgende gegevens : 
1° het geslacht, de geboortedatum en de geboorteplaats van de patiënt; 
2° de datum, de plaats en het uur van overlijden; 
3° de aard van de ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening 
waaraan de patiënt leed; 
4° de aard van de aanhoudende en ondraaglijke pijn; 
5° de redenen waarom dit lijden niet gelenigd kon worden; 
6° op basis van welke elementen men zich ervan heeft vergewist dat het verzoek vrijwillig, 
overwogen en herhaald is en niet tot stand is gekomen als gevolg van enige externe druk; 
7° of aangenomen kon worden dat de patiënt binnen afzienbare termijn zou overlijden; 
8° of er een wilsverklaring is opgemaakt; 
9° de procedure die de arts gevolgd heeft; 
10° de hoedanigheid van de geraadpleegde arts of artsen, het advies en de data van die 
raadplegingen; 
11° de hoedanigheid van de personen die door de arts geraadpleegd zijn en de data van die 
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raadplegingen; 
12° de wijze waarop de euthanasie is toegepast en de gebruikte middelen. 

Art. 8. De commissie onderzoekt het volledig ingevulde registratiedocument dat haar door de 
behandelende arts is overgezonden. Zij gaat op basis van het tweede deel van het 
registratiedocument na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de 
procedure bepaald in deze wet. In geval van twijfel kan de commissie bij gewone meerderheid 
besluiten om de anonimiteit op te heffen. Zij neemt dan kennis van het eerste deel van het 
registratiedocument. De commissie kan aan de behandelende arts elk element uit het medisch 
dossier dat betrekking heeft op de euthanasie opvragen. 

De commissie spreekt zich binnen twee maanden uit. 

Is de commissie van oordeel bij beslissing genomen door een tweederde meerderheid dat de in 
deze wet bepaalde voorwaarden niet zijn nageleefd, dan zendt zij het dossier over aan de 
procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt. 

Als bij het opheffen van de anonimiteit blijkt dat er feiten of omstandigheden bestaan waardoor 
de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van het oordeel van een lid van de commissie in het 
gedrang komt, zal dit lid zich verschonen of kunnen gewraakt worden bij de behandeling van 
deze zaak in de commissie. 

Art. 9. Ten behoeve van de Wetgevende Kamers stelt de commissie de eerste keer binnen 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet en nadien tweejaarlijks : 
a) een statistisch verslag op waarin de informatie is verwerkt uit het tweede deel van het 
volledig ingevulde registratiedocument dat de artsen haar overeenkomstig artikel 8 hebben 
overgezonden; 
b) een verslag op waarin de toepassing van de wet wordt aangegeven en geëvalueerd; 
c) in voorkomend geval, aanbevelingen op die kunnen leiden tot een wetgevend initiatief en/of 
andere maatregelen inzake de uitvoering van deze wet. 

Teneinde deze opdrachten te vervullen, kan de commissie alle bijkomende inlichtingen 
inwinnen bij de diverse overheidsdiensten en instellingen. De inlichtingen die de commissie 
inwint zijn vertrouwelijk. 

Geen van deze documenten mag de identiteit vermelden van personen die genoemd worden in 
de dossiers die aan de commissie zijn overgezonden in het kader van haar controletaak zoals 
bepaald in artikel 8. 

De commissie kan besluiten om aan universitaire onderzoeksteams die een gemotiveerd 
verzoek daartoe doen, statistische en zuiver technische gegevens mee te delen, met uitsluiting 
van alle persoonsgegevens. Zij kan deskundigen horen. 

Art. 10. De Koning stelt een administratief kader ter beschikking van de commissie voor het 
uitvoeren van haar wettelijke opdrachten. De formatie en het taalkader van het administratief 
personeel worden bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht 
van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid en de minister bevoegd voor de Justitie. 

Art. 11. De werkingskosten en de personeelskosten van de commissie, alsook de vergoeding 
van haar leden, komen voor de ene helft ten laste van de begroting van de minister bevoegd 
voor de Volksgezondheid en voor de andere helft ten laste van de begroting van de minister 
bevoegd voor de Justitie. 

Art. 12. Eenieder die, in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing 
van deze wet, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die hem in de uitoefening van 
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zijn opdracht worden toevertrouwd en die hiermee verband houden. Artikel 458 van het 
Strafwetboek is op hem van toepassing. 

Art. 13. Binnen zes maanden na het indienen van het eerste verslag en, in voorkomend geval, 
van de aanbevelingen van de commissie, bedoeld in artikel 9, vindt hierover een debat plaats in 
de Wetgevende Kamers. Die termijn van zes maanden wordt geschorst gedurende de periode 
dat de Wetgevende Kamers ontbonden zijn en/of dat er geen regering is die het vertrouwen 
heeft van de Wetgevende Kamers. 

HOOFDSTUK VI. - Bijzondere bepalingen 
Art. 14. Het verzoek en de wilsverklaring bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze wet hebben 
geen dwingende waarde. 

Geen arts kan worden gedwongen euthanasie toe te passen. 

Geen andere persoon kan worden gedwongen mee te werken aan het toepassen van 
euthanasie. 

Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patiënt of de 
eventuele vertrouwenspersoon tijdig laten weten waarbij hij de redenen van zijn weigering 
toelicht. Berust zijn weigering op een medische grond dan wordt die in het medisch dossier van 
de patiënt opgetekend. 

De arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek moet, op verzoek van de patiënt of de 
vertrouwenspersoon, het medisch dossier van de patiënt meedelen aan de arts die is 
aangewezen door de patiënt of de vertrouwenspersoon. 

Art. 15. Een persoon die overlijdt ten gevolge van euthanasie toegepast met toepassing van de 
voorwaarden gesteld door deze wet, wordt geacht een natuurlijke dood te zijn gestorven wat 
betreft de uitvoering van de overeenkomsten waarbij hij partij was, en met name de 
verzekeringsovereenkomsten. 

De bepalingen van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op de in 
artikel 3 bedoelde leden van het verplegend team. 

Art. 16. Deze wet treedt in werking ten laatste drie maanden nadat ze in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt. 

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
Brussel, 28 mei 2002. 

ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Justitie, 
M. VERWILGHEN 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
M. VERWILGHEN 

_____ 

Nota 
(1) Zitting 1999-2000. 
Senaat. 
Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel van de heer Mahoux, Mevr. Leduc, de heer Monfils en Mevrn. Vanlerberghe, Nagy 
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en De Roeck, 2-244 - nr. 1. - Amendementen, 2-244 - nr. 2. 
Zitting 2000-2001. 
Senaat. 
Parlementaire bescheiden. - Amendementen, 2-244 - nrs. 3 tot 20. - Advies van de Raad van State, 2-244 - nr. 21. - Verslag, 2-
244 - nr. 22. Tekst aangenomen door de verenigde commissies, 2-244 - nr. 23. - Bijlage, 2-244 - nr. 24. 
Zitting 2001-2002. 
Senaat. 
Parlementaire bescheiden. - Amendementen, 2-244 - nr. 25. - Teksy aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, 2-244 - nr. 26. 
Handelingen van de Senaat. - 23, 24 en 25 november 2001. 
Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, 50-1488 - nr. 1. - Amendementen, 50-1488 - nrs. 2 tot 8. - 
Verslag, 50-1488 - nr. 9. - Amendementen, 50-1488 - nrs. 10 en 11. - Tekst aangenomen in plénaire vergadering en aan de 
Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 50-1488 - nr. 12.- Beslissing van de overlegcommissie, 50-82/30. 
Zie ook : 
Integraal verslag. - 15 en 16 mei 2002. 
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Bijlage 2: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding van 12 april 2001 

 
Wet toetsing levensbeëindiging op 

verzoek en hulp bij zelfdoding 
  
  
  
Kamerstuk 2000-2001, 26691, nr. 137, Eerste Kamer 
  

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
  
Vergaderjaar 2000-2001 Nr. 137 
  
26 691 
  
Toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) 
  
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
  
28 november 2000 
  
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 
  
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen weten: Alzo Wij in overweging 
genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een 
strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de arts die met inachtneming van wettelijk vast 
te leggen zorgvuldigheids-eisen levensbeëindiging op verzoek toepast of hulp bij 
zelfdoding verleent, en daartoe bij wet een meldings- en toetsingsprocedure vast te 
stellen; 
  
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij 
deze: 
  
  
HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
  
Artikel 1 
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In deze wet wordt verstaan onder: 
  
a. Onze Ministers: de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport; 
  
b. hulp bij zelfdoding: het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of 

hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, 
tweede volzin, Wetboek van Strafrecht; 

  
c. de arts: de arts die volgens de melding levensbeëindiging op verzoek heeft 

toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend; 
  
d. de consulent: de arts die is geraadpleegd over het voornemen van een arts om 

levensbeëindiging op verzoek toe te passen of hulp bij zelfdoding te verlenen; 
  
e. de hulpverleners: hulpverleners als bedoeld in artikel 446, eerste lid, van boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek; 
  
f. de commissie: een regionale toetsingscommissie als bedoeld in artikel 3; 
  
g. regionaal inspecteur: regionaal inspecteur van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid; 
  
  
HOOFDSTUK II. ZORGVULDIGHEIDSEISEN 
  
Artikel 2 
  
1. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid, Wetboek van 

Strafrecht, houden in dat de arts: 
  
a. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en 

weloverwogen verzoek van de patiënt, 
  
b. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden van de patiënt, 
  
c. de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens 

vooruitzichten, 
  
d. met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze 

zich bevond geen redelijke andere oplossing was, 
  
e. ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft 

gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, 
bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en 

  
f. de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd. 



 3 

  
2. Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, 

maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van zijn 
belangen terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende 
een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek 
gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

  
3. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de zestien en achttien jaren 

en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden 
geacht, kan de arts aan een verzoek van de patiënt om levensbeëindiging of hulp 
bij zelfdoding gevolg geven, nadat de ouder of de ouders die het gezag over hem 
uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken. 

  
4. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de twaalf en zestien jaren 

en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden 
geacht, kan de arts, indien een ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent 
of uitoefenen dan wel zijn voogd zich met de levensbeëindiging of hulp bij 
zelfdoding kan of kunnen verenigen, aan het verzoek van de patiënt gevolg geven. 
Het tweede lid is van overeen-komstige toepassing. 

  
  
HOOFDSTUK III. REGIONALE TOETSINGSCOMMISSIES VOOR 
LEVENSBEËINDIGING OP VERZOEK EN HULP BIJ ZELFDODING 

  

Paragraaf 1: Instelling, samenstelling en benoeming 
  

Artikel 3 
  
1. Er zijn regionale commissies voor de toetsing van meldingen van gevallen van 

levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, 
tweede lid, onderscheidelijk 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

  
2. Een commissie bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder in elk geval één 

rechtsgeleerd lid, tevens voorzitter, één arts en één deskundige inzake ethische of 
zingevingsvraagstukken. Van een commissie maken mede deel uit 
plaatsvervangende leden van elk van de in de eerste volzin genoemde categorieën. 

  

Artikel 4 
  
1. De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden worden door Onze 

Ministers benoemd voor de tijd van zes jaar. Herbenoeming kan eenmaal 
plaatsvinden voor de tijd van zes jaar. 
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2. Een commissie heeft een secretaris en één of meer plaatsvervangend secretarissen, 

allen rechtsgeleerden, die door Onze Ministers worden benoemd. De secretaris 
heeft in de vergaderingen van de commissie een raadgevende stem. 

  
3. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend 

verantwoording schuldig aan de commissie. 
  

Paragraaf 2: Ontslag 
  

Artikel 5 
  
De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde op 
hun eigen verzoek worden ontslagen door Onze Ministers. 
  

Artikel 6 
  
De voorzitter en de leden, alsmede de plaatsvervangende leden kunnen door Onze 
Ministers worden ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid of op andere 
zwaarwegende gronden. 
  

Paragraaf 3: Bezoldiging 
  

Artikel 7 
  
De voorzitter en de leden alsmede de plaatsvervangende leden ontvangen vacatiegeld 
alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijf-kosten volgens de bestaande 
rijksregelen, voor zover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt 
verleend uit 's Rijks kas. 
  

Paragraaf 4: Taken en bevoegdheden 
  

Artikel 8 
  
1.  De commissie beoordeelt op basis van het verslag bedoeld in artikel 7, tweede lid, 

van de Wet op de lijkbezorging, of de arts die levens-beëindiging op verzoek heeft 
toegepast of hulp bij zelfdoding heeft verleend, heeft gehandeld overeenkomstig 
de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2. 
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2. De commissie kan de arts verzoeken zijn verslag schriftelijk of mondeling aan te 
vullen, indien dit voor een goede beoordeling van het handelen van de arts 
noodzakelijk is. 

  
3. De commissie kan bij de gemeentelijke lijkschouwer, de consulent of de 

betrokken hulpverleners inlichtingen inwinnen, indien dit voor een goede 
beoordeling van het handelen van de arts noodzakelijk is. 

  

Artikel 9 
  
1. De commissie brengt haar gemotiveerde oordeel binnen zes weken na ontvangst 

van het verslag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, schriftelijk ter kennis van de 
arts. 

  
2. De commissie brengt haar oordeel ter kennis van het College van procureurs-

generaal en de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg: 
  
a. indien de arts naar het oordeel van de commissie niet heeft gehandeld 

overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2; of 
  
b. indien de situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 12, laatste volzin van de Wet 

op de lijkbezorging. De commissie stelt de arts hiervan in kennis. 
  
3. De in het eerste lid genoemde termijn kan eenmaal voor ten hoogste zes weken 

worden verlengd. De commissie stelt de arts hiervan in kennis. 
  
4. De commissie is bevoegd het door haar gegeven oordeel mondeling tegenover de 

arts nader toe te lichten. Deze mondelinge toelichting kan plaatsvinden op verzoek 
van de commissie of op verzoek van de arts. 

  

Artikel 10 
  
De commissie is verplicht aan de officier van justitie desgevraagd alle inlichtingen te 
verstrekken, welke hij nodig heeft: 
  
1°. ten behoeve van de beoordeling van het handelen van de arts in het geval als 

bedoeld in artikel 9, tweede lid; of 
  
2°. ten behoeve van een opsporingsonderzoek. 
  
Van het verstrekken van inlichtingen aan de officier van justitie doet de commissie 
mededeling aan de arts. 
  

Paragraaf 6: Werkwijze 
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Artikel 11 
  
De commissie draagt zorg voor registratie van de ter beoordeling gemelde gevallen van 
levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. Bij ministeriële regeling van Onze 
Ministers kunnen daarom-trent nadere regels worden gesteld. 
  

Artikel 12 
  
1. Een oordeel wordt vastgesteld bij gewone meerderheid van stemmen. 
  
2. Een oordeel kan slechts door de commissie worden vastgesteld indien alle leden 

van de commissie aan de stemming hebben deelgenomen. 
  

Artikel 13 
  
De voorzitters van de regionale toetsingscommissies voeren ten minste twee maal per 
jaar overleg met elkaar over werkwijze en functioneren van de commissies. Bij het 
overleg worden uitgenodigd een vertegenwoordiger van het College van procureurs-
generaal en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
  

Paragraaf 7: Geheimhouding en Verschoning 
  

Artikel 14 
  
De leden en plaatsvervangend leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding 
van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
  

Artikel 15 
  
Een lid van de commissie, dat voor de behandeling van een zaak zitting heeft in de 
commissie, verschoont zich en kan worden gewraakt indien er feiten of omstandigheden 
bestaan waardoor de onpartijdigheid van zijn oordeel schade zou kunnen lijden. 
  

Artikel 16 
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Een lid, een plaatsvervangend lid en de secretaris van de commissie onthouden zich van 
het geven van een oordeel over het voornemen van een arts om levensbeëindiging op 
verzoek toe te passen of hulp bij zelfdoding te verlenen. 
  

Paragraaf 8: Rapportage 
  

Artikel 17 
  
1. De commissies brengen jaarlijks vóór 1 april aan Onze Ministers een gezamenlijk 

verslag van werkzaamheden uit over het afgelopen kalenderjaar. Onze Ministers 
stellen hiervoor bij ministeriële regeling een model vast. 

  
2. Het in het eerste lid bedoelde verslag van werkzaamheden vermeldt in ieder geval: 
  
a. het aantal gemelde gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding waarover de commissie een oordeel heeft uitgebracht; 
  
b. de aard van deze gevallen; 
  
c. de oordelen en de daarbij gemaakte afwegingen. 
  

Artikel 18 
  
Onze Ministers brengen jaarlijks ter gelegenheid van het indienen van de begroting aan 
de Staten-Generaal verslag uit met betrekking tot het functioneren van de commissies 
naar aanleiding van het in het artikel 17, eerste lid, bedoelde verslag van 
werkzaamheden. 
  

Artikel 19 
  
1. Op voordracht van Onze Ministers worden bij algemene maatregel van bestuur 

met betrekking tot de commissies regels gesteld betreffende 
  
a. hun aantal en relatieve bevoegdheid; 
  
b. hun vestigingsplaats. 
  
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen Onze Ministers met 

betrekking tot de commissies nadere regels stellen betreffende 
  
a. hun omvang en samenstelling; 
  
b. hun werkwijze en verslaglegging. 
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HOOFDSTUK IV. WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN 
  
Artikel 20 
  
Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd. 
  
A 
  
Artikel 293 komt te luiden: 
  
Artikel 293 
  
1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig 

verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf 
jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

  
2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een 

arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de 
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan 
mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, 
tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging. 

  
B 
  
Artikel 294 komt te luiden: 
  
Artikel 294 
  
1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding 

volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van 
de vierde categorie. 

  
2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen 

daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 
Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

  
C 
  
In artikel 295 wordt na «293» toegevoegd: , eerste lid,. 
  
D 
  
In artikel 422 wordt na «293» toegevoegd: , eerste lid,. 
  
Artikel 21 
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De Wet op de lijkbezorging wordt als volgt gewijzigd. 
  
A 
  
Artikel 7 komt te luiden: 
  
Artikel 7 
  
1. Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien 

hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke 
oorzaak. 

  
2. Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op 

verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede, 
onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van 
Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij 
van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier 
mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke 
lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de 
inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
toetsing levens-beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. 

  
3. Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid 

meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet 
hij hiervan onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de 
gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. 

  
B 
  
Artikel 9 komt te luiden: 
  
Artikel 9 
  
1. De vorm en de inrichting van de modellen van de verklaring van overlijden, af te 

geven door de behandelende arts en door de gemeentelijke lijkschouwer, worden 
geregeld bij algemene maatregel van bestuur. 

  
2. De vorm en de inrichting van de modellen van de mededeling en het verslag, 

bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de mededeling bedoeld in artikel 7, derde lid 
en van de formulieren bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, worden geregeld 
bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Justitie 
en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  
C 
  
Artikel 10 komt te luiden: 
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Artikel 10 
  
1. Indien de gemeentelijke lijkschouwer meent niet tot afgifte van een verklaring van 

overlijden te kunnen overgaan, brengt hij door invulling van een formulier 
onverwijld verslag uit aan de officier van justitie en waarschuwt hij onverwijld de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. 

  
2. Onverminderd het eerste lid brengt de gemeentelijke lijkschouwer, indien sprake 

is van een mededeling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, door invulling van een 
formulier onverwijld verslag uit aan de regionale toetsingscommissie bedoeld in 
artikel 3 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. 
Hij zendt het beredeneerd verslag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, mee. 

  
D 
  
Aan artikel 12 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien de officier van justitie in 
de gevallen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, meent niet tot de afgifte van een 
verklaring van geen bezwaar tegen begraving of verbranding te kunnen overgaan, stelt 
hij de gemeentelijke lijkschouwer en de regionale toetsingscommissie bedoeld in artikel 
3 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, hiervan 
onverwijld in kennis. 
  
E 
  
In artikel 81, eerste onderdeel, wordt «7, eerste lid» vervangen door: 7, eerste en tweede 
lid,. 
  
Artikel 22 
  
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd. In artikel 1:6 wordt aan het 
slot van onderdeel d de punt vervangen door een puntkomma en wordt een vijfde 
onderdeel toegevoegd, luidende: 
  

e. besluiten en handelingen ter uitvoering van de Wet toetsing levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdoding. 

  
  
HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN 
  
Artikel 23 
  
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
  

Artikel 24 
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Deze wet wordt aangehaald als: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding. 
  
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden. 
  
Gegeven 
  
  
De Minister van Justitie, 
  
  
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
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Bijlage 3: Model wilsverklaring 
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A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersonen  
 
Als vertrouwensperso(o)n(en, waarvan ik wens dat hij/zij onmiddelijk op de hoogte 
wordt (worden) gebracht indien ik mij in een toestand bevind waarin de wilsverklaring 
van toepassing zou kunnen zijn en dat hij/zij tijdens de procedure wordt (worden) 
betrokken, wijs ik in volgorde van voorkeur aan: 
 
1) naam en voornaam 
hoofdverblijfplaats 
volledig adres 
identificatienummer in het Rijksregister 
telefoonnummer 
geboortedatum en geboorteplaats 
eventuele graad van verwantschap 
 
... (2) 
 
B. Gegevens weer te geven door de persoon die fysiek blijvend niet in staat is een 
wilsverklaring op te stellen en te tekenen 
 
De reden waarom ikzelf fysiek blijvend niet in staat ben deze wilsverklaring op te 
stellen en te ondertekenen is de volgende: 
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.............................................................................................................................................
....................................... 
 
Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. 
 
Ik heb (naam en voornaam) aangewezen om deze wilsverklaring schriftelijk vast te 
leggen. 
De persoonlijke gegevens van voornoemde persoon zijn de volgende: 
 
- hoofdverblijfplaats 
- volledig adres 
- identificatienummer in het Rijksregister 
- telefoonnummer 
- geboortedatum en geboorteplaats 
- eventuele graad van verwantschap 
 
Deze verklaring is opgemaakt in (aantal) ondertekende exemplaren die worden bewaard 
(op een plaats of bij een persoon): 
 
.............................................................................................................................................
....................................... 
 
Gedaan te .............................. 
Op ....................... 
 
Datum en handtekening van de verzoeker 
Datum en handtekening van de aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat 
zijn van de verzoeker (1) 
Datum en handtekening van de twee getuigen 
Datum en handtekening van de aangewezen vertrouwensperso(o)n(en) (1) 
 
(bij iedere datering en handtekening worden de hoedanigheid en de naam vermeld) 
 
____________________________________________________________ 
 
(*) schrappen wat niet past 
(1) in voorkomend geval 
(2) voor elke aangewezen vertrouwenspersoon worden onder 1) vermelde gegevens 
weergegeven 
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Bijlage 4: Registratiedocument euthanasie�

 
 

 
REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE 

 
 

 

Formulier bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden naar de Federale 
Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet betreffende de 
euthanasie, binnen de vier werkdagen na de euthanasie, op volgend adres : 

 

Federale Controle- en Evaluatiecommissie (FCEEC) 
Zelfbestuursstraat 4 

1070   Brussel 
 
 
De verwijzingen naar de wetsartikelen in dit document, hebben betrekking op de 
wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. (Belgisch Staatsblad van 22 juni 
2002) 
 
 
 
 
Overeenkomstig de wet betreffende de euthanasie wordt in het 
registratieformulier een onderscheid gemaakt tussen de euthanasie 
uitgevoerd op basis van een ‘verzoek om euthanasie ‘ en de euthanasie 
uitgevoerd op basis van een voorafgaande ‘wilsverklaring’.  
 
Het verzoek om euthanasie  betreft de vraag om euthanasie van een zieke 
patiënt, die zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van 
aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet kan 
gelenigd worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke 
door ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening (art 3). 
 
Daarentegen wordt met een voorafgaande wilsverklaring op voorhand om 
euthanasie gevraagd, voor het geval  men, op een later moment in het 
leven, in een toestand van buitenbewustzijn zou belanden en deze 
toestand onomkeerbaar zou zijn en men zou lijden aan een ernstige door 
ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening (art. 4). 
 
�

Bovenstaande omkaderde tekst werd in overweging genomen (het vakje 
aanstippen) :  
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DEEL I 

 
Persoonlijke informatie met betrekking tot de patiënt(e), de arts, de 
geraadpleegde artsen en anderen 

 
Dit deel is strikt vertrouwelijk. Het moet door de arts worden verzegeld en mag slechts 
bij beslissing van de commissie worden geopend. Het mag in geen geval gebruikt 
worden voor de evaluatietaak van de commissie ten behoeve van de wetgevende 
kamers. 
 
1. de patiënt(e)  

1.1. naam : hier invullen       

1.2. voornaam :      

1.3. woonplaats :       

 
2.2. 2.   de arts 

2.1. naam :       

2.2. voornaam :       

2.3. registratienummer RIZIV:       

2.4. woonplaats :       
 
 
3.   artsen waarvan de raadpleging verplicht is : 

3.1  een andere arts (in ieder geval, art 3, § 2, 3° en art. 4, § 2,1°) 

       naam :       

       voornaam :       

       woonplaats :       

       registratienummer RIZIV :       

       datum van raadpleging :       

3.2. indien de arts van oordeel is dat de patiënt niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, een 

tweede geraadpleegde arts (art.3, § 3,1°) : 

       naam :       

       voornaam :       

       woonplaats :       
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       registratienummer RIZIV :       

       datum raadpleging :       
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4.    andere personen (zoals o.m. voorzien in art.3, §2, 4°, 5°,6° en art. 4, § 2, 2°, 3°, 4°) 

4.1. naam :        

        voornaam :       

        hoedanigheid :       

woonplaats :       

datum raadpleging :       

4.2. naam :        

voornaam :       

hoedanigheid :       

woonplaats :       

datum raadpleging      

4.3. naam :       

        voornaam :       

        hoedanigheid :       

woonplaats :       

datum raadpleging :       

4.4. naam :       

voornaam :       

hoedanigheid :       

woonplaats :       

datum raadpleging :      

4.5. naam :       

        voornaam :       

        hoedanigheid :       

woonplaats :       

datum raadpleging :       

4.6.  Als het gaat om een euthanasie uitgevoerd op basis van een voorafgaande 

wilsverklaring 

        naam van de eventueel aangeduide 1ste vertrouwenspersoon : 

voornaam :       

datum raadpleging :       

naam van de eventueel aangeduide 2ste vertrouwenspersoon : 

voornaam :       

datum raadpleging :       
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 DATUM, HANDTEKENING EN STEMPEL VAN DE ARTS 
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DEEL  II 
 

Voorwaarden en procedure waaronder de euthanasie werd uitgevoerd  
Ook dit deel van het document is strikt vertrouwelijk ; het zal dienen om de commissie 
toe te laten na te gaan of de euthanasie is uitgevoerd volgens de voorwaarden en 
procedure bepaald in de wet. 
Het mag geen naam bevatten (noch van de patiënt, de arts, de instelling, enz.) 

1. de patiënt(e) (naam niet vermelden) 

1.1. plaats en datum van geboorte :       

1.2. geslacht :       

 
2 .  datum van overlijden :  (d,m,j)       

      uur van overlijden :         

plaats van overlijden (aankruisen) :  

      thuis         

      ziekenhuis          

      ouderenzorgvoorziening         

      andere         
 
3.  aard van de ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening 

waaraan de patiënt(e)leed (preciese diagnose) :  (max. 6 regels) 
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Indien de euthanasie werd uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring, de punten 4 

tot en met 12 overslaan en onmiddellijk naar punt 13 gaan. 
 

4. aard en beschrijving van het aanhoudend en ondraaglijk lijden :       
 
 
 
 
 
 
 
5. redenen waarom dit lijden niet kon worden gelenigd :       
 
 
 
 
 
 
 
6. elementen ter staving dat het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is en niet  tot stand is gekomen 

als gevolg van externe druk :       
 
 
 
 
 
 
 
7. kon aangenomen worden dat de patiënt(e) binnen afzienbare termijn zou overlijden ? 
     ja                               neen                        
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8. procedure gevolgd door de arts (art. 3) (aankruisen en vervolledigen indien nodig) 
 het bestaan van een op schrift gesteld verzoek om euthanasie (art.3,§ 4) 

    datum van het verzoek :       
 opgesteld, gedateerd en getekend door de patiënt(e) :       
of  
 opgesteld, gedateerd en getekend zijn, in bijzijn van een arts, door een meerderjarige derde die  

         gekozen is door de patiënt(e) en geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene   
 de redenen vermeld waarom de patiënt(e) niet in staat was zijn/haar verzoek op schrift te stellen en te 

        tekenen 
 de patiënt(e) informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en zijn/haar 
levensverwachtingen (art. 3,§ 2,1°) 
 overleg met de patiënt(e) over het verzoek tot euthanasie (art.3,§ 2, 1°) 
 de patiënt(e) informeren over de resterende therapeutische mogelijkheden en gevolgen (art. 3, § 2,1°) 
 de patiënt(e) informeren van palliatieve zorg en consequenties (art. 3, § 2, 1°) 
 aanhoudend fysiek of psychisch lijden van de patiënt(e) (art.3, § 2, 2°) 
 herhaald verzoek tot euthanasie (art. 3, § 2, 2°) 
 het verzoek om euthanasie met  leden van het verplegend team  bespreken (art.3 , § 2,4°) 
 het verzoek om euthanasie met naasten aangeduid door de patiënt(e) bespreken (art.3,§ 2,5°) 
 het verzoek om euthanasie met de personen die hij/zij wenste te ontmoeten bespreken (art.3, § 2,6°) 
 het verloop van de gevolgde procedure en de geschreven documenten zijn opgetekend in het medisch 
dossier (art.3, § 5) 
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9.   onafhankelijke artsen waarvan de raadpleging verplicht is (identiteit niet vermelden) : 

9.1.een andere arts (in ieder geval, art.3, §2, 3°)   

      hoedanigheid arts :       

      datum van raadpleging voor wat betreft de ernstige en ongeneeslijke aard van de 

      aandoening en het aanhoudend ondraaglijk en niet te lenigen lijden  :  

      advies van de op die punten geraadpleegde arts (volgens zijn geschreven 

      verslag)  :       

 

 

 

 

9.2. eventueel een tweede arts  (in het geval voorzien in art. 3, §3, 1°)  

       hoedanigheid arts :       

datum van raadpleging voor wat betreft het aanhoudend en ondraaglijk en niet te lenigen  

lijden en het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter van het verzoek :       

advies van de op die punten geraadpleegde arts (volgens zijn geschreven   

       verslag) :       

 
 
 
 
10.    geraadpleegde andere personen of instanties (identiteit niet vermelden) : 

10.1.  hoedanigheid  :       

          datum raadpleging :       

10.2. hoedanigheid :       

 datum raadpleging :       

10.3.  hoedanigheid :       

 datum raadpleging  :       

10.4.  hoedanigheid :       

 datum raadpleging  :       

10.5.  hoedanigheid :       

         datum raadpleging  :       
 
11. de wijze waarop en de middelen waarmee de euthanasie werd toegepast :        
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12. bijkomende inlichtingen die de arts wenst te verstrekken :       
 
 
 
 
 
 

 
 

De punten 13 tot en met 19 hieronder betreffen een euthanasie uitgevoerd op basis van een 
voorafgaande wilsverklaring 

 
13.  bestaan van een behoorlijk opgemaakte voorafgaande wilsverklaring volgens 
          het model vastgesteld bij K.B. van 2 april 2003 

Aanstippen en vervolledigen : 

datum van deze verklaring  :       

 opgesteld, gedateerd en getekend  door de patiënt(e) 

 opgesteld, gedateerd en getekend, indien de patiënt(e) fysiek daartoe niet in staat was, door een 
meerderjarige derde die geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene  
 de redenen van die onmogelijkheid worden opgegeven 

 een medisch attest dat die onmogelijkheid vaststelt is toegevoegd 

 één of meerdere vertrouwenspersonen werden aangeduid 

 het verloop van de gevolgde procedure en de geschreven documenten zijn opgetekend in het 
medisch dossier (art. 4, § 2, 4°) 

14.   de bewusteloze toestand van de patiënt(e) was onomkeerbaar 
 
15.  onafhankelijk geraadpleegde arts (art.4, § 2, 1°) : 

hoedanigheid van de arts :       
datum van de raadpleging :        

       advies van de arts betreffende de onomkeerbare medische toestand van de patiënt(e) :        
 
16.   onderhoud met de eventueel in de voorafgaande wilsverklaring aangeduide 
           vertrouwensperso(o)n(en) (art .4, § 2, 3°) 

  onderhoud met het verzorgend team (art. 4, § 2, 2°) 

  onderhoud met de naasten van de patiënt(e), aangeduid door de vertrouwenspersoon 
(art.4, § 2, 4°) 
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17.      andere geraadpleegde personen of instanties (naam niet vermelden)  

17.1.   hoedanigheid :       
           datum raadpleging :       
17.2.   hoedanigheid :       
           datum raadpleging :       
17.3.  hoedanigheid :       
           datum raadpleging :       
17.4.   hoedanigheid :       
           datum raadpleging :       
18. de wijze waarop en de middelen waarmee de euthanasie werd toegepast :       
 
 
19. bijkomende inlichtingen die de arts wenst te verstrekken :       
 
 
 
 

 
 

 

 

 


