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Het punt waarop u staat

 Ieder een unieke verwachting, luisterend vanuit 
persoonlijke ervaringen die mij onbekend zijn

 Algemeen verhaal: nadenken en nuanceren

 Mijn hoop: uw reflectie helpen en u bemoedigen

 Mijn excuses als ik choqueer (in de ene of andere 
richting)



Ben je nu voor of tegen euthanasie?
‘Geloofsbelijdenis’

Ik weet het niet
Wat over 30 jaar?
Enerzijds het lijden van het individu
anderzijds de bekommernis over de maatschappij

Maar ik geloof 
eerste vraag = neem je het lijden ernstig?
geen moord, wel doden (lijdensbeëindiging)
geestelijk lijden beslissend
grondprobleem: geassisteerde zelfdoding
koude en warme euthanasies
zelfbeschikking-in-verbinding



“Binnen het ongeoorloofde is er nog 
veel ethiek”
Gesprek met patiënt en partner

“Maar iedereen is akkoord in de familie, en mijn broers 
en zussen hebben al eens een euthanasie meegemaakt 
van een zus.”

Gesprek met de kinderen
“Eigenlijk hadden we dit gesprek al eens vroeger 
mogen hebben…”

Uitvoering met velen
“We hebben dit al eens meegemaakt bij een zus. Maar 
deze keer zijn we begeleid. Hoe anders…”



Als ik nu wil sterven, 
dat is toch mijn zaak.
Inderdaad, maar je hebt wel hulp nodig… bij je zelfdoding.

Dat heeft zo zijn gevolgen:

Overbelasting van zorgverleners & druk van omgeving
‘Uit het KNMG-onderzoek bleek echter ook dat artsen een 
ongewenst grote maatschappelijke druk ervaren om euthanasie uit 
te voeren. Zij zien dat veel patiënten veronderstellen dat euthanasie 
een recht is.’ (okt 2015) 

Verschuiving van euthanasie naar hulp bij zelfdoding:

Niet-terminaal < Psychisch < Levensmoe < Voltooid leven 



waarom gebruiken wij die term 
‘ondraaglijk lijden’ zo veel?

omdat we de zwaarte van bepaalde situaties beter 
inzien?

nooit zoveel oog voor slachtoffers gehad (Girard)

omdat de belasting van onze levens objectief zo 
vergroot is?

we leven langer & beter; we lijden & sterven langer



Yolande: burnout

“Mijns inziens wil patiënte sterven en tegelijk heeft ze er 
de mentale kracht niet voor om dit ‘te organiseren’: ze 
aarzelt tussen woensdag, vrijdag, volgende week…. Ze 
heeft nog een wandeling gepland met de kleinkinderen, 
maar eigenlijk heeft ze ook daar geen mentale kracht 
meer voor. Niet dat ze verward is, in de zin van 
hallucinaties of wanen, maar ze is mentaal ‘op’ en 
stuurloos.  Ik heb de indruk dat wij een voorstel moeten 
doen om haar te 'ordenen'. “



waarom gebruiken wij die term 
‘ondraaglijk lijden’ zo veel?

omdat de ‘ont-lasting’ – door goede zorg en door aangepaste 
levensomstandigheden – meer dan vroeger te kort schiet?

Vanderbleken < zorg dementerenden, geriatrie

omdat we minder draagkracht, minder ruggengraat hebben 
dan vroeger?

Van ‘Waarom?’ ‘Daarom!’ naar zelf kiezen om iets te 
verdragen – wel: resilience, herstel, empowerment…

Gemeenschap als versterking van draagkracht.



Psychisch lijden is ook erg: 
inderdaad maar wat is het?

Psycho-socio-spiritueel lijden tgv ongeneeslijke 
ziekte?

Burn-out? mentale impact fysische ziekte en therapie 

Psychiatrisch? tussen psychopathologie& balanssuïcide

Anticipatorisch lijden?

Levensmoeheid?

Het voltooide leven?



Psychisch lijden is ook erg, maar wat is het 
verband met medische uitzichtloosheid?

Cf. Wet: ‘fysisch of psychisch lijden ten gevolge van een 
ernstige en ongeneeslijke,…, aandoening’

Wanneer kan psychisch lijden niet gelenigd worden?

Soms onverwachte en onuitgelegde verbeteringen 
(nieuwe relatie…). 

Anders dan bij processen met duidelijke hersenschade 
(Dementie, Parkinson, Hersenbloedingen en -infarcten)

Bv. Borderline: na 10 jaar tot 85% ‘remissie’



Psychisch lijden is ook erg: 
inderdaad maar

Is de stervenswens niet een ‘normaal’ symptoom van 
psychisch lijden? Een dynamiek om mee te ‘werken?

Wanneer spreken we van psychiatrische of 
psychotherapeutische hardnekkigheid? Luisteren we 
dan nog naar de patiënt?



Psychisch lijden is ook erg:
inderdaad maar
zijn we bereid in paradoxen te gaan staan?

Twee- of meersporenbeleid: tegelijk recht doen aan levens- en 
dodingsmogelijkheid. Maar waar ‘kantelt’ de balans? Nederlandse 
(Vlaamse) richtlijn: bv. Wie redelijk behandelingsvoorstel weigert komt 
niet in aanmerking voor euthanasie.

Spanningsveld suïcide voorkomen & suïcide helpen

Euthanasie verkort het leven, de mogelijkheid ertoe verlengt soms
(preventie suïcide) – analoog: PZ verlengt soms leven (Temel-studie). 
Paradox.



Ik wil niet tot last zijn
Je bent altijd tot last, ook als je euthanasie vraagt. 
En dat mag. En een lastpost kan ook een laspost 
worden.

Ze had haar kinderen na het vroege overlijden van haar 
echtgenoot alleen moeten opvoeden. Nu was ze doodziek 
maar sinds lang was het huwelijksfeest van een zoon 
gepland. Ze wou dood zijn voordat het feest doorging 
zodat ieder kon feesten zonder gestoord te worden…



Voltooid of Vol-ledig?

Hij was gevechtspiloot geweest…. En toen trof hem een 
hersenbloeding en was zijn lichaam het zo ontwikkelde 
evenwichtsgevoel kwijt…Hij wilde sterven…

Omwille van die vraag ontmoetten wij elkaar. Op het 
einde van ons eerste gesprek vroeg hij: “Hoe heet gij?” Ik 
zei mijn familienaam. “Neen, je voornaam.” En zo 
ontstond een quasi vriendschappelijke verbinding



Dementie: vergeten dimensies
Dilemma’s:
Momenteel: Nog wilsbekwaam persoon vraagt euthanasie 
(Claus-ule): 

je gooit nog veel goede tijd weg

Voorstel: Voorafgaandelijke ‘positieve’ wilsverklaring: als ik 
een tijd mijn partner niet meer herken, wil ik euthanasie: 

misschien lijdt die persoon dan niet, integendeel…

Ander voorstel: A priori controle (PaGe-groep): als ik volgens 
team/comité ondraaglijk lijd (noodsituatie), mag je me 
euthanaseren: 

hoe organiseren? En stel dat zo iemand ‘ondraaglijk lijdt’ 
maar voordien geen toelating gaf…



Dementie: vergeten dimensies
Respect voor het ‘ik’ dat men wordt

then self – now self

Het gaat niet meer over ‘euthanasie’ maar over 
lijdensbeëindiging op vraag van de ander:

mijn vroeger ik

persoon die met wilsverklaring komt

arts in samenspraak met omgeving



Dementie: nood aan
herwaardering van alle waarden
Gevaar: voorbijgaan aan wat rest en soms ontstaat aan 
mogelijkheden bij de dementerende – vergeten esthetiek: 
Feel my love

Dementerenden stellen bepaalde aspecten scherp:

Vergeten waardigheid: los van criteria

Vergeten vrijheid: enkel mogelijk door solidariteit

Vergeten geluk: geen continuüm, soms heel even

Vergeten geheugen: Chochinov – dignity therapy

Vergeten veerkracht: ‘niets doen’ of bestaansinspanning?



De mensen zijn niet meer religieus
Zou kunnen, maar euthanasie lijkt verdacht veel op 
een postmodern ritueel.

Out of the box



De mensen zijn niet meer religieus

Zou kunnen, maar euthanasie lijkt verdacht veel op 
een postmodern ritueel.

Out of the box: ritualiteit als invalshoek

verwerken

kanaliseren en controleren

gemeenschap

Euthanasie: een soort postmodern ritueel

Psychiater: een postmoderne biechtvader/moeder



De mensen zijn niet meer religieus

Zou kunnen, maar is de psychiater niet de 
biechtvader of –moeder van deze tijd?
Biechtstoel : Psychiatrisch kabinet: 

Dagelijkse zonde of doodzonde?

Werkelijk inzicht in zwaarte van het 
kwaad?

Absolutie (ontslaat van zonde) + 
penitentie



De mensen zijn niet meer religieus

Zou kunnen, maar is de psychiater niet de 
biechtvader of –moeder van deze tijd?
Biechtstoel : Psychiatrisch kabinet: 

Dagelijkse zonde of doodzonde? Dragelijk of ondraaglijk lijden, een 
‘doodzonde waard’?

Werkelijk inzicht in zwaarte van het 
kwaad?

‘redelijke doodsvraag’, geen redelijke 
andere oplossing?

Absolutie (ontslaat van zonde) + 
penitentie

Ontslaat van lijdenslast + extra 
voorwaarden/wachttijd



De mensen zijn niet meer religieus

De psychiater: biechtvader of –moeder. So what?

Geestelijke is doorslaggevend bij euthanasie

Experten in het geestelijke: niet langer priesters, eerder 
‘zielenknijpers’ – machtsverschuiving: van doodzonde 
vergeven naar doodswens honoreren



De mensen zijn niet meer religieus

De psychiater: biechtvader of –moeder. So what?

Het euthanasiegesprek kan ook therapeutisch werken, 
zoals de biecht: vraag wordt ernstig genomen en wordt 
vaak daardoor uitgesteld.

Breder: betekenis van euthanasia talk ‘ET’ (Fr. Norwood) 
Manier in deze tijd om over lijden en (on)zin te spreken.



Kortom:  nuances

 We verschuiven van euthanasie naar hulp bij 
zelfdoding

 We leven langer en beter, maar we lijden en 
sterven ook langer

 Het probleem van palliatieve sedatie is de transfer 
van het lijden naar de omgeving



Kortom: nuances
 Wanneer is psychisch lijden ongeneeslijk?

 We moeten weer leren last-post te zijn en vol-ledig te 
leven

 Euthanasievraag-bij-dementie onthult vergeten 
dimensies

 Ritualiteit helpt te begrijpen, eerder dan te 
veroordelen. Euthanasia talk is andere taal voor zin-
en lijdensvragen




