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2 Inleidende beschouwingen 
 

Het bestuur van GZA Ziekenhuizen, GZA Zorg en Wonen en de ethische commissie stimuleren de 

ethische reflectie bij al onze zorgverlening. Zorg beschouwen we immers steeds als een 

waardengeladen activiteit. De levenseindezorg vraagt van ons echter bijzondere aandacht. Dit 

engagement heeft zijn wortels in de visie en missie van de congregatie van de Gasthuiszusters van 

Antwerpen, een traditie die GZA in al haar zorgvormen gewetensvol verderzet. Dit advies over 

euthanasie is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de overkoepelende ethische 

reflectiekamer GZA, samengesteld uit leden van de ethische commissie, de ethische werkgroep van 

GZA Zorg en Wonen en deskundigen op het terrein. De vakkundige en waardenvolle zorg die uit dit 

advies voortvloeit, is steeds een tandem, aangedreven door een waardengevoelige organisatie en 

bestuurd door bezielde, zorgzame medewerkers en artsen van GZAi.  

Sinds de invoering van de euthanasiewet op 28 mei 2002, heeft de levenseindezorg in België een 

sterke evolutie doorgemaakt. In 2010 publiceerde GZA een eerste zorgethisch advies omtrent 

“euthanasie en medische handelingen bij het levenseinde van patiënten”. Ondertussen tien jaar 

later, acht het bestuur en de ethische commissie van GZA de tijd rijp om dit advies te actualiseren. 

Naast de aanhoudende maatschappelijke discussies, zien we dat de toepassing van euthanasie in 

België sterk is gestegenii en dat ook het wettelijk kader werd aangepast en de levenseindezorg is mee 

geëvolueerdiii. Binnen alle zorgvormen van GZA worden medewerkers geconfronteerd met 

euthanasievragen die noch ethisch, noch juridisch eenvoudig zijn. Dit advies wil, aan de mensen in en 

naast het spreekwoordelijke zorgbed, handvaten bieden om aan de slag te gaan met de moeilijke 

vragen waarmee ze geconfronteerd wordeniv.  

Hiertoe wordt in dit advies gestart met een noodzakelijke begripsverheldering (deel 3). We starten 

met het aanreiken van handvaten aan de zorgverleners (deel 4) en het beleid (deel 5) van GZA. 

Vervolgens onderbouwen we deze adviezen met een hoofdstuk over de wettelijke regeling van 

euthanasie in België (deel 6). Daarna beschouwen we relevante aspecten van het waardenkader 

waar GZA voor staat en de ethische afweging die daaruit voortvloeit (deel 7). Het advies eindigt met 

een beknopt besluit (deel 8).  

Onderhavig advies wil in geen enkel opzicht afbreuk doen aan de therapeutische vrijheid van de arts 

of de unieke, professionele arts-patiënt relatie (het colloque singulier). Voor dit ontmoeten van 

vertrouwen en gewetenv heeft de commissie het grootste respect. Het advies kadert immers het 

ethisch moeilijke thema euthanasie in de christelijke inspiratie van GZA en in de respectvolle dialoog 

met andere overtuigingen.  
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3 Begripsverklaring 
De behandelend arts: de (huis)arts die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de medische 

behandeling van de zorgvrager. 

CRA: Coördinerend en raadgevend arts (deze is aangesteld door de directie van een 

woonzorgcentrum en heeft een overeenkomst met de instelling) 

Dementie: symptoomcomplex of syndroom dat zich ontwikkelt ten gevolge van uiteenlopende 
aandoeningen. Ingrijpende geheugenstoornissen staan centraal en gaan samen met andere 
stoornissen in de informatieverwerking (cognitief verval). Een dementieel syndroom wordt 
gekenmerkt door aantoonbare wijzigingen van tekortkomingen in het korte- en 
langetermijngeheugen en de aanwezigheid van tenminste een van de volgende stoornissen: 
stoornissen van het abstract denken, oordeels- en kritiekstoornissen, taal-, handelings- of 
herkenningsstoornissen, een persoonlijkheidsverandering. 

Euthanasie: het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt. 

Het multidisciplinaire team: Een team van betrokken professionele zorgverleners vanuit 
verschillende disciplines die relevant zijn voor de hulpvragen van de zorgvrager.  

Morele stress: Het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer ze hun waarden en visie op 

goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen.  

Naasten: de personen (familie, vrienden, ...) die een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met de 
zorgvrager en die de belangen van de zorgvrager naar best vermogen behartigen. 

Palliatieve zorg: een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van [zorgvragers] en hun 
naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het 
verlichten van het lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.vi 

Het palliatief support team: multidisciplinair samengesteld team met hulpverleners uit het werkveld. 

Zij geven ondersteuning aan palliatieve zorgvragers door advies te verlenen aan al de betrokkenen in 

de palliatieve zorg. 

Terminaal versus niet-terminaal: Het omschrijven van de begrippen ‘terminaliteit’ en ‘niet-
terminaliteit’ is moeilijk. In het kader van de euthanasiewet, hebben verschillende instanties hiertoe 
pogingen ondernomen, aangezien de euthanasiewet bijkomende procedurele voorwaarden stelt 
wanneer het gaat om een euthanasieverzoek van een patiënt die niet binnen afzienbare termijn zal 
overlijden”vii. Voor dit advies geldt de terminale fase als een toestand waarin geoordeeld wordt dat 
het sterven binnen afzienbare tijd (enkele uren, dagen of weken) wordt verwacht; het veronderstelt 
dat het stervensproces werkelijk begonnen is. De federale controle- en evaluatiecommissie 
euthanasie is van oordeel dat de patiënt “niet binnen afzienbare termijn” zal overlijden wanneer 
verwacht wordt dat de patiënt niet binnen de komende maanden zal overlijden. Wanneer verwacht 
wordt dat de patiënt binnen de komende dagen, weken of maanden zal overlijden, kan men spreken 
van een overlijden “binnen afzienbare termijn”.viii 

Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger treedt in de plaats van een wilsonbekwame patiënt om 

diens rechten in het kader van de wet patiëntenrechten uit te oefenen. 

Vertrouwenspersoon in het kader van de wet op de euthanasie: de persoon die door de patiënt in 

de wilsverklaring inzake euthanasie bij onomkeerbare coma aangeduid is. 
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Vertrouwenspersoon in het kader van de wet betreffende de rechten van de patiënt: de persoon 

die samen met de patiënt optreedt om de patiëntenrechten uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld het 

recht op inzage in het medisch dossier. 

Vroegtijdige zorgplanning: Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen 
(toekomstige) patiënt en zorgverlener(s), gericht op het uitklaren van iemands waarden en 
wensen ten aanzien van zijn of haar (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde). Bij 
voorkeur worden die waarden en wensen ook meegedeeld aan familieleden en/of belangrijke 
naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) 
vertegenwoordiger. Dit proces kan, maar hoeft niet noodzakelijk, leiden tot één of een aantal 
geschreven wilsverklaringen.ix 

Wilsonbekwaam: Een persoon wordt wilsonbekwaam door feitelijke omstandigheden (ziekte, 

ongeval, ouderdom,…)  en is daardoor niet (meer) in staat is tot een besluitvormingsproces. 

Wilsverklaring: Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat men (niet meer) wil aan zorg 
en behandeling, op het moment dat men niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten. Een 
negatieve wilsverklaring geeft aan wat men niet meer wenst, een positieve wilsverklaring geeft 
specifiek aan wat men wenst onder duidelijke voorwaarden.  

De zorgvrager: De zorgvrager is een persoon met wie een beroepsbeoefenaar van GZA een 

therapeutische relatie heeft. Afhankelijk van de zorgvorm, kan dit een bewoner of cliënt zijn van een 

woonzorgcentrum, een patiënt van een arts in een ziekenhuis, een bezoeker van een 

dagverzorgingscentrum, enz. Enkel in citaten, definities of verwijzingen naar wetteksten zal het 

zorgethisch advies de term ‘patiënt’ gebruiken. In alle andere gevallen spreken we over de 

zorgvrager opdat alle zorgvormen van GZA zich maximaal in het advies kunnen herkennen. 

De (professionele) zorgverlener: iedere zorgverlener die deel uitmaakt van het professioneel 

zorgteam. In de wet op de rechten van de patiënt ook wel de beroepsbeoefenaar genoemd. 
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4 Handvaten voor zorgverleners 
 

Elke euthanasievraag is uniek. Dat neemt echter niet weg dat de meeste vragen onder te verdelen 

zijn in brede, meestal door de wetgeving afgebakende, categorieën. Wanneer we concluderen dat 

een euthanasievraag tot een bepaalde categorie behoort, weten we welk wettelijk kader gevolgd 

moet worden. Deze categorieën zijn met andere woorden nuttige hulpmiddelen om het verloop te 

plannen en de gesprekken tussen zorgverleners te vereenvoudigen. Toch moeten we ons er steeds 

bewust van zijn dat geen enkele categorie recht doet aan de complexiteit van een werkelijke 

euthanasievraag. Het behoren tot een categorie, kan dus op zich al discussie met zich meebrengen 

en kan nooit het morele vraagstuk oplossen. Ze vormen in het beste geval een handige 

vereenvoudiging van de werkelijkheid en maken snel duidelijk wat de verschillende unieke vragen 

binnen één categorie minstens gemeenschappelijk hebben. We onderscheiden de volgende 

categorieën: 

- Euthanasievraag van een terminale persoon met ondraaglijk fysiek of psychisch lijden 

- Euthanasievraag van een niet-terminale persoon met ondraaglijk fysiek of psychisch lijden 

- Euthanasievraag van een persoon met beginnende dementie 

- Euthanasievraag van een wilsonbekwaam persoon 

- Euthanasievraag op basis van een wilsverklaring 

- Euthanasievraag op één dag 

- Euthanasievraag omwille van levensmoeheid 

- Euthanasievraag van een minderjarig persoon met ondraaglijk fysiek lijden 

Op basis van deze categorieën kunnen we handvaten bieden aan zorgverleners. Deze handvaten zijn 

minimale aandachtspunten of bepaalde wettelijke en ethische grenzen waar we bij sommige 

euthanasievragen binnen die categorie mee kunnen geconfronteerd worden.  

Voor elke euthanasievraag geldt dat we als zorgverleners van GZA zorgvuldig, zorgzaam en met grote 

aandacht voor nazorg tewerk gaan. Dat betekent dat er enkele aandachtspunten zijn die van 

toepassing kunnen zijn op alle categorieën van euthanasievragen: 

- Indien de wettelijke vereisten voldaan zijn en de euthanasievraag - na exploratie van de 
lenigbaarheid van het lijden - aanhoudt, dan kan de uitvoering best zo snel mogelijk met de 
zorgvrager, de relevante naasten en de arts afgesproken worden. Zo bepaalt de zorgvrager 
zelf maximaal mee het tempo van het afscheid van het leven en kan de nazorg gestart 
worden.  

 

- Zorgverleners die omwille van gewetensbezwaar niet kunnen of wensen te participeren aan 
de eventuele euthanasie, maken dat zo snel mogelijk bekend. Indien de arts weigert om 
morele redenen, verwijst zij of hij de zorgvrager door in navolging van de wettelijke 
bepalingen, zonder daarbij de bestaande therapeutische band zelf op te heffen. Binnen GZA 
wordt elk open gecommuniceerd gewetensbezwaar van beroepsbeoefenaars met respect 
behandeld.  

 



     

8 
 

- Kan de euthanasie om wettelijke redenen niet plaatsvinden, dan wordt dit door de arts 

uitgebreid en in begrijpelijke taal met de zorgvrager en relevante naasten besproken. Ook 

met het zorgteam bespreekt de arts waarom de euthanasie wettelijk gezien niet kan. GZA 

adviseert  bovendien betrokken beroepsbeoefenaars bij deze gesprekken niet alleen terug te 

grijpen naar juridische argumenten. Dergelijke argumentatie […] levert altijd verliezers en 

zelden de beste zorg opx. De grenzen die we trekken bij euthanasievragen dienen steeds 

maximaal medisch, juridisch en ethisch toegelicht te worden. Zo plaatsen we de grenzen in 

een bredere dialoog over zorgdoelen.  

 

 

- Voor er werkelijk tot uitvoering van de euthanasie wordt overgegaan, bespreekt de 
behandelend arts de medische, psychische, sociale en existentiële zorg van de zorgvrager 
minstens met het verpleegkundig team. GZA adviseert om dit multidisciplinair te bespreken. 
Tijdens dit zorgoverleg vraagt GZA ook aandacht te besteden aan de waardenafweging die de 
beslissing bepaalt. Hiervoor kan bijkomend een beroep gedaan worden op de 
begeleidingskamer van GZA, op de ethicus of de juridische dienst. Na uitvoering van de 
euthanasie wordt op het niveau van het behandelende multidisciplinaire team tijd genomen 
om het verloop na te bespreken. 

 

- De wetgever heeft bepaald dat er een oorzakelijk verband moet zijn tussen een medisch 

classificeerbare aandoening en het lijden. Dit lijden (ten gevolge van een medische 

aandoening of beperking) mag niet op redelijke wijze te lenigen of te behandelen zijn.  

o Het weigeren van een behandeling is het recht van elke patiënt en elke zorgvrager in 

alle zorgrelaties met beroepsbeoefenaars. Het weigeren van een redelijk 

behandelvoorstel, in overeenstemming met de state of the art, kan wel de 

wettelijkheid van de euthanasievraag ondermijnen. De wetgever bepaalt immers dat 

er sprake moet zijn van een medisch uitzichtloze toestand. Een zorgvrager heeft dus 

het recht om een redelijk en curatief behandelingsperspectief te weigeren, maar 

dan kan aan het euthanasieverzoek geen gevolg gegeven worden.  

o De oorzakelijke band die de wetgever vraagt tussen de aandoening en het lijden 

moet eveneens aanwezig zijn. Zowel het funderend waardenkader van de wetgever 

als dat van GZA beperken de uitvoering van euthanasie tot lijden dat voortkomt uit 

medisch classificeerbare aandoeningen of beperkingen. In gevallen van ernstig 

fysiek of psychisch lijden dat niet in verband staat met een medische aandoening 

of beperking, kan euthanasie niet uitgevoerd worden en verdient het traject van 

het levensperspectief bijzondere aandacht.  

Bereiken we een consensus over de aard van de euthanasievraag (de categorie), dan kunnen 

bijkomende handvaten ons helpen om deze zorgvuldigheid, zorgzaamheid en nazorg waar te maken.    

 

4.1 Euthanasievraag van een terminale persoon met ondraaglijk fysiek of psychisch 

lijden 
Ontstaat de euthanasievraag wanneer het overlijden nabij is, dan vereist de wetgever geen minimale 
wachttermijn. Vanaf het ogenblik dat de vraag duurzaam gesteld wordt, onderzoekt het 
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multidisciplinair team )zowel het levensperspectief als het stervensperspectief, rekening houdend 
met het lijden van de zorgvrager en het tijdsperspectief. Voornamelijk de exploratie van de 
lenigbaarheid van het lijden en het uitklaren van de wettelijke euthanasieprocedure zullen de 
zorgvrager in deze situatie het meest helpen. Door het stervensverzoek wettelijk te onderzoeken, 
geven we een duidelijk signaal dat we de hulpvraag goed begrepen hebben. Dit biedt veiligheid en 
vertrouwen aan de zorgvrager en de naasten (het doet recht aan  autonomie-in-verbondenheid). 
Door het levensperspectief te exploreren, maximaliseren we comfort in het leven, wat ook 
bijkomende rust en veiligheid kan bieden (het doet recht aan iemands principiële 
beschermwaardigheid). Het betrekken van relevante disciplines (het palliatief support team, een 
psycholoog, een levensbeschouwelijke vertegenwoordiger of pastorale medewerker) is aanbevolen.  

 

4.2 Euthanasievraag  van een niet-terminale persoon met ondraaglijk fysiek of 

psychisch lijden 
Ontstaat de euthanasievraag wanneer het overlijden vermoedelijk niet nabij is, legt de wetgever 

bijkomende zorgvuldigheidseisen op. De behandelend arts dient een bijkomend advies in te winnen 

van een niet behandelende collega met relevante expertise en een wachttijd van een maand te 

respecteren. GZA adviseert artsen bij twijfel over de terminale toestand van de zorgvrager, bij 

voorkeur voor deze wettelijke procedure te kiezen. In open dialoog met de zorgvrager lichten we 

medisch, ethisch en juridisch toe waarom we deze zorgvuldigheid aan de dag leggen. GZA adviseert 

daarbij ook transparant te zijn over het morele gewicht  van levensbeëindigend handelen bij mensen 

die niet terminaal zijn. Voor alle euthanasievragen binnen deze categorie adviseert GZA dat de 

behandelende arts de casus voor afloop van de wettelijke wachttermijn ter advies voorlegt aan de 

begeleidingskamer. Het voorleggen aan de begeleidingskamer kan nooit de voor –of nabespreking 

met het betrokken verpleegkundig team vervangen. Verder maken we binnen deze categorie een 

bijkomend onderscheid tussen fysiek lijden en psychisch lijden ten gevolgen van een medische 

aandoening.  

- ondraaglijk fysiek lijden ten gevolge van een medische aandoening 

In het geval van ondraaglijk fysiek lijden, passen we de zorgvuldigheid maximaal toe binnen het 

verloop van de wettelijke wachttermijn. Alle aandachtspunten zoals hoger omschreven zijn van 

toepassing.  

 

- ondraaglijk psychisch lijden ten gevolge van een medische aandoening 

In het geval van ondraaglijk psychisch lijden is bijzondere aandacht vereist voor de behandelbaarheid 

van het lijden en het oorzakelijk verband tussen de aandoening en het lijden. Om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen, zijn alle aandachtspunten zoals hoger omschreven van 

toepassing. Tal van aandoeningen kunnen niet te lenigen psychisch lijden veroorzaken dat als 

ondraaglijk ervaren wordt door de zorgvrager. GZA adviseert om bij elke aandoening de volgende 

afwegingen te maken: xi:  

- Zorgvuldigheid is slechts mogelijk als er naast de wettelijk te raadplegen artsen nog een 

behandelend psychiater of arts-specialist is en idealiter andere, actief betrokken 

hulpverleners.  
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- De beoordeling van de wilsbekwaamheid van de zorgvrager met betrekking tot zijn of haar 

euthanasievraag kan de expertise vereisen van een psychiater die hiervoor meerdere 

gesprekken voert met de zorgvrager en andere betrokken beroepsbeoefenaarsxii.  

- Net als bij de wilsbekwaamheid kan een multidisciplinaire teamaanpak vereist zijn om de 

ondraaglijkheid van het lijden in te schatten.  

- Hoewel de eindbeslissing over de euthanasie ligt bij de zorgvrager en de uitvoerende arts, 

adviseert GZA dat alle betrokken artsen en hulpverleners samen rond de tafel gebracht 

worden om dit open te bespreken en samen alle afwegingen te maken xiii. 

- De evaluatie van dergelijk euthanasieverzoek kan nooit een momentopname zijn, maar een 
proces waarin voldoende tijd wordt genomen met veelvuldige contacten. De wettelijke 
wachttijd van een maand is mogelijk te kort. In de praktijk is meer tijd nodig voor een 
zorgvuldig onderzoek en afwegingxiv.  

- Van onbehandelbaarheid kan in deze context slechts gesproken worden als er geen redelijk 
behandelperspectief meer bestaat. Er is een redelijk behandelperspectief indien er naar 
huidig medisch inzicht: 

o Zicht is op verbetering bij adequate behandeling;; 
o Binnen een overzienbare termijn; 
o en met een redelijke verhouding tussen de te verwachten resultaten en de belasting 

van de behandeling voor de zorgvragerxv.  
- Bij de exploratie van het levensperspectief moet de crustatieve zorgxvi en de psychiatrische 

palliatiexvii in overweging genomen worden als onderdeel van de exploratie van het 
levensperspectief. 

Deze aandachtspunten bevestigen dat voor GZA een euthanasieverzoek bij niet-terminale 
personen omwille van enkel en alleen psychisch lijden slechts in extreme en zeldzame gevallen 
geoorloofd is. De situatie waarin een dergelijke euthanasie denkbaar is, betreft steeds een 
langdurig zorgtraject met een over lange tijd herhaalde en onderzochte euthanasievraag, waarbij 
behandeling en aangepaste zorg er geruime tijd niet in slaagt het lijden te milderen.  

 

4.3  Euthanasievraag  van een persoon met beginnende dementie 
Bij personen met beginnende dementie die de vraag stellen naar euthanasie is bijzondere aandacht 

vereist voor de bekwaamheid, de vrijwilligheid en duurzaamheid van het verzoek. Dit betreft een 

bijzonder moeilijke vraag die zowel juridisch als ethisch problematisch kan zijn. 

In de eerste stadia van de ziekte is de zorgvrager doorgaans en zeker bij momenten nog voldoende 

wilsbekwaam. Het levensperspectief dat dan nog rest, wordt vaak gedomineerd door angst voor 

zorgafhankelijkheid, verlies van controle, geheugen, identiteit. In dergelijke gevallen moet door een 

deskundig multidisciplinair team, met inbreng van de zorgvrager en zijn of haar relevante naasten, de 

ondraaglijkheid en aanhoudendheid van het lijden beoordeeld worden. Blijkt dit lijden zich te 

beperken tot de angst voor een toekomstige toestand, een anticiperend lijden, dan vereist de 

euthanasievraag een grondige exploratie. Comorbiditeit of actueel lijden dat veroorzaakt wordt door 

een medische aandoening kan deze exploratie beïnvloeden. Vanuit onze principiële 

beschermwaardigheid van het leven, kan echter de euthanasie ethisch niet verantwoord zijn als er 

geen actueel, ondraaglijk, niet-lenigbaar lijden aanwezig is.  

In het verloop van de ziekte wordt de wilsbekwaamheid van de persoon met dementie 

problematisch. De euthanasievraag kan noch ethisch, noch juridisch gerechtvaardigd worden als de 
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zorgvrager niet meer wilsbekwaam is, of als de wilsbekwaamheid te sporadisch is om een grondige 

exploratie van de wil en de vraag mogelijk te maken.  

Een euthanasievraag bij een persoon met beginnende dementie vergt bijzondere aandacht voor de 

exploratie van het levensperspectief. Met voortschrijdende palliatieve zorg en een goede open 

dialoog over vroegtijdige zorgplanning, kan dementiezorg gerealiseerd worden aangepast aan de 

zorgvrager, de voortgang van de ziekte en aan zijn of haar autonomie-in-verbondenheid.  

4.4 Euthanasievraag  van een wilsonbekwaam persoon 
Een euthanasievraag van een wilsonbekwaam persoon is zowel ethisch als juridisch niet 
ontvankelijk te verklaren. 

In de praktijk worden hulpverleners van GZA vaak geconfronteerd met zorgvragers die in hun 
mentale en emotionele verwarring herhaaldelijk de vraag stellen naar het spreekwoordelijke spuitje. 
Het feit dat deze euthanasievraag noch ethisch, noch juridisch kan beantwoord worden met 
euthanasie, verandert niets aan het feit dat de zorgvrager een hulpvraag stelt. GZA adviseert dan 
ook om zeker bij personen die duidelijk wilsonbekwaam zijn, maar herhaaldelijk vragen om 
levensbeëindigend handelen, de levensexploratie uit te voeren. De exploratie van de doodswens 
heeft juridisch gezien geen zin, maar de palliatieve evaluatie en de vroegtijdige zorgplanning kunnen 
ook voor deze zorgvragers leiden tot een beter afgestemde levenseindezorg. Ook de ethische 
reflectie kan aangewend worden om dergelijke complexe zorgsituaties te bespreken.  

 

4.5 Euthanasievraag op basis van een wilsverklaring 
Wettelijk is slechts één vorm van euthanasie op basis van een voorafgaande wilsverklaring geregeld. 

Om hieraan te voldoen moet de patiënt “op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliezen, 

veroorzaakt door een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening”xviii. 

Hieronder vallen uitsluitend patiënten in een permanent vegetatieve status of onomkeerbaar coma.   

GZA vraagt aan artsen om patiënten zorgvuldig te informeren over de mogelijkheden en 
beperkingen van een positieve wilsverklaring inzake euthanasie. Hierover bestaan tal van 
misverstanden waarvoor een goede publieksvoorlichting preventief kan werken. Dit kan beginnen 
bij het tijdig en op eigen initiatief informeren van de patiënt.xix 

Indien een zorgvrager zich in een onomkeerbare coma bevindt en beschikt over een wilsverklaring 
inzake euthanasie bij onomkeerbare coma, adviseert GZA ethische reflectie door middel van een 
bespreking op een begeleidingskamer van de ethische commissie. Deze bespreking vervangt niet 
de steeds geadviseerde ethische bespreking met het multidisciplinaire team. 

4.6 Dagopname voor uitvoering van euthanasie 
De wetgever verankerde in de wet dat “indien er een verplegend team aanwezig is, dat in regelmatig 
contact staat met de patiënt, het verzoek van de patiënt door de behandelende arts moet besproken 
worden met  het team of leden van dat team”xx. Het valt moeilijk uit de wet af te leiden in hoeverre 
dit opgenomen werd met als doel het verpleegkundig team minimaal te informeren of te betrekken 
bij de reflectie. In wat vooraf ging, werd reeds grondig beargumenteerd dat er tal van redenen zijn 
om, mits toestemming van de patiënt, het multidisciplinaire team van artsen, verpleegkundigen, 
zorgkundigen en paramedici bij deze reflectie te betrekken.  

- De inclusie van andere disciplines betrokken op de zorg voor de zorgvrager, verhoogt de 
zorgvuldigheid van de exploratie, 
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- De inclusie maakt de euthanasievraag invoelbaar voor betrokken zorgverleners en verlaagt 
het risico op morele stress,  

- Het includeren van niet betrokken, gekwalificeerde zorgverleners met relevante expertise 
(aangeduide leden van de ethische commissie) kan de objectiviteit van de juridische, 
medische en morele exploratie verhogen.  

In de praktijk worden de diensten van GZA echter geconfronteerd met euthanasievragen en 
voornamelijk euthanasie uitvoeringen waarbij geen therapeutische band bestaat tussen het 
multidisciplinaire team van de dienst en de zorgvrager. Dit gaat om personen die elders de 
euthanasievraag stellen, waarbij de euthanasievraag door artsen wordt onderzocht en ontvankelijk 
wordt verklaard en die voor de uitvoering van de euthanasie wensen opgenomen te worden in een 
voorziening van GZA. Ook hier adviseert GZA opnieuw een wederzijds inleven in elkaars beleving met 
betrekking tot de euthanasievraag. De zorgvrager heeft een eigen gevoel van urgentie bij het 
ondergaan van zijn of haar euthanasieverzoek. De dienst en betrokken artsen daarentegen hebben 
ook de nood om in het reine te komen met het meewerken aan levensbeëindigend handelen. Hier 
geldt weer dat wederzijds begrip de sleutel vormt tot een voor alle partijen aanvaarbare compromis. 
De exacte termijn die nodig is om de noodzakelijke zorgrelatie op te bouwen en de ethische reflectie 
te realiseren kan niet specifiek door onderhavig advies bepaald worden voor alle euthanasievragen. 
Dit vergt dialoog en afspraken met het multidisciplinaire team, de zorgvrager en de externe arts.  

GZA voelt zich gesterkt door voldoende wetenschappelijke onderbouwing en deontologische codes 
om dagopnames voor het uitvoeren van euthanasie, bij zorgvragers waarmee op de euthanasie 
betrokken zorgverleners van GZA geen therapeutische band hebben, principieel te weigerenxxi.     

Indien er wel een therapeutische band bestaat tussen de om euthanasie verzoekende zorgvrager 
en zorgverleners van GZA, adviseert GZA om de exploratie en mogelijke uitvoering zoveel mogelijk 
binnen de bestaande therapeutische relaties te voltrekken. Zorgverleners kunnen steeds een 
beroep doen op ondersteunende diensten zoals de ethische commissie, het palliatief support team 
en/of de pastorale dienst. Is een overplaatsing naar een andere dienst van GZA noodzakelijk of 
expliciet de wens van de om euthanasie verzoekende zorgvrager, dan adviseert GZA om 
zorgverleners van beide diensten zo vroeg mogelijk in het proces bij de exploratie van de 
euthanasie te betrekken.  

4.7 Euthanasievraag omwille van levensmoeheid 
‘Levensmoeheid’ of het ‘voltooide leven’ zijn courante termen voor een fenomeen dat recent veel 
aandacht krijgt in het maatschappelijke debat. Het wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen is 
echter beperkt. In de literatuur vindt men twee voorname definities van het fenomeen: 

- “psychisch lijden van een persoon die door (een combinatie van) medische en/of niet-
medische factoren geen of slechts gebrekkige levenskwaliteit (meer) ervaart en als gevolg 
daarvan de dood boven het leven verkiest.”xxii  

- “De toestand waarin een oudere tot de conclusie is gekomen dat de waarde en de zin van zijn 
leven zodanig zijn afgenomen, dat hij of zij de dood gaat verkiezen boven het leven.”xxiii 

Over deze definities bestaat discussie. GZA opteert om levensmoeheid te omschrijven aan de hand 
van de volgende componentenxxiv: 

- Leeftijd: het gaat om ouderen, zonder dat een precieze leeftijdsgrens wordt aangegeven; 
- Doodswens: deze ouderen hebben een persisterend doodsverlangen, ze verkiezen de dood 

boven verder leven; 
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- De grondslag van de doodswens is niet noodzakelijk gelegen in een al dan niet ernstige ziekte 
of aandoening;   

- De ouderen ervaren hun levenskwaliteit als laag en zijn niet in staat hun levenskwaliteit te 
verhogen. Dit gaat gepaard met een psychisch lijden. 

Verder kan er nog uniek fenomenologisch onderzoek aangehaald worden dat tot relevante 
vaststellingen komt voor het omgaan met het fenomeen levensmoeheid. De onderzoekster (Els Van 
Wijngaarden) komt tot de volgende definitie van levensmoeheid: 

- “Een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. Dit 
proces van losraken en vervreemding (van de wereld, anderen en jezelf) levert permanente 
innerlijke spanning en verzet op, en versterkt het verlangen om het leven te beëindigen.”xxv 

Zij stelt zes steeds terugkerende thema’s vast bij mensen die levensmoe zijnxxvi: 

- een diep gevoel van existentiële eenzaamheid; 
- een gevoel er niet meer toe te doen; 
- een onvermogen zich te uiten op een wijze zoals men is; 
- een geestelijke en lichamelijke moeheid van het leven ervaren; 
- Afkeer voelen ten aanzien van afhankelijkheid 
- het resterende leven ervaren als een ‘tussentijd’, heen en weer slingerend tussen ‘willen 

blijven leven’ en ‘willen sterven’. 

Deze terugkerende belevingen vormen een goed uitgangspunt om het levensperspectief samen met 
de zorgvrager en de naasten te exploreren. Het in vraag stellen van de totale zorg, naast specifieke 
palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning is van belang. 

Het fenomeen levensmoeheid kan een opeenstapeling van ouderdomskwalen (frailty) omvatten en 
kan gepaard gaan met extreme vormen van polypathologie, maar het valt nooit samen met deze 
medische classificaties. In dergelijke gevallen dient de lijdensdruk van de vaststelbare medische 
aandoeningen beschouwd te worden om zo de behandelbaarheid en lenigbaarheid van symptomen 
te onderzoeken.    

Uit het voorgaande besluit GZA dat een euthanasievraag louter op basis van niet-medische 
levensmoeheid (het ‘voltooide leven’), niet kan voldoen aan de wettelijke voorwaarde van 
ondraaglijk psychisch lijden ten gevolge van een aandoening. Het fenomeen ”voltooid leven”, 
hoewel enigszins onderzocht, is op geen enkele manier te beschouwen als een erkende medische 
classificatie.xxvii 

 

4.8 Euthanasievraag van een minderjarig persoon omwille van ondraaglijk fysiek 

lijden 
De wetgever heeft in 2014 de wet op de toepassing van euthanasie uitgebreid naar 
‘oordeelsbekwame minderjarigen’ die aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden. De wetgever bepaalt 
dat de behandelend arts bijkomend ook een kinder of –jeugdpsychiater of psycholoog moet 
raadplegen die de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige moet inschatten. Verder vereist de 
wetgever de betrokkenheid en het (schriftelijk) akkoord van de wettelijke vertegenwoordigers 
(meestal ouders). In het maatschappelijk debat rond deze wetswijziging was vooral dit laatste aspect 
een punt van grote discussiexxviii. Zowel in het politieke debat, de rechtsleer als in de ethiek bleek het 
bijzonder moeilijk om de juiste verhouding te vinden tussen de autonomie van de oordeelsbekwame 
minderjarige en de rol van de wettelijk vertegenwoordigers. Vanuit de waarde van relationele 
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autonomie kan GZA zich zeker vinden in de uiteindelijke beslissing van de wetgever. Ouders 
(wettelijk vertegenwoordigers) dienen dan ook binnen GZA zeer intensief betrokken te worden bij 
dergelijke euthanasievragen.  

GZA adviseert bij de exploratie van het euthanasieverzoek in eerste instantie het verzoek te 
bespreken met de minderjarige zorgvrager. Vooreerst moet immers zijn of haar 
oordeelsbekwaamheid ingeschat worden en moet het duurzame, vrije en bewuste karakter van de 
vraag naar euthanasie bij de minderjarige afgetoetst worden. In navolging van het advies in geval van 
aanhoudend en ondraaglijk psychisch lijden, adviseert GZA dat ook hier de beoordeling van zowel het 
lijden (hoewel het lichamelijk is) en van de oordeelsbekwaamheid best interdisciplinair 
georganiseerd wordt. Het is aan de zorgverleners om zorgvuldig uit te klaren dat de minderjarige zelf 
de euthanasievraag  stelt en deze niet vraagt omwille van extern lijden (het lijden van ouders, broers 
en zussen…). De ouders kunnen best zo transparant mogelijk meegenomen worden in deze 
exploratie. GZA adviseert de toestemming van de ouders te formaliseren na de exploratie met de 
minderjarige zorgvrager.. 

GZA adviseert bij de exploratie van het levensperspectief om het zorgaanbod en de vroegtijdige 
zorgplanning grondig te evalueren met de minderjarige zorgvrager en zijn of haar ouders. Zorg in 
dergelijke context is nooit slechts zorg aan een individu, maar ook zorg aan een gezinssysteem. Bij 
deze evaluatie dient, naast het medische, voldoende aandacht besteed te worden aan het 
psychische, sociale en existentiële aspect van de hulpverlening. Het verdient aanbeveling om samen 
de plaats van leeftijdsgenoten in het leven van de minderjarige zorgvrager en de rol van significante 
personen met een opvoedingsrol (grootouders of andere naasten) te beschouwen. Al deze personen 
kunnen steunbronnen zijn voor zowel de minderjarige als voor het gezinssysteem. 

GZA adviseert om elke actuele euthanasievraag van een minderjarige te bespreken op een 
begeleidingskamer van de ethische commissie. Hierbij vragen we een bijzondere inspanning van 
artsen, verpleging en leden van de ethische commissie om rekening te houden met de mogelijke 
hoogdringendheid van dergelijke vragen, met het ontbreken van een wettelijke wachttermijn en 
aldus de begeleidingskamer zo snel als mogelijk bij elkaar te brengen. We vragen van de 
minderjarige zorgvrager en dienst  wettelijke vertegenwoordigers om begrip op te brengen voor de 
zorgvuldigheid die we daarmee aan de dag willen leggen ten aanzien van de kwetsbaarheid en 
beschermwaardigheid van de zorgvrager en ten aanzien van onszelf als beroepsbeoefenaars. 

Als zorgverleners van GZA respecteren we een zorgvuldig, terughoudend euthanasietraject dat zich 
volstrekt binnen het wettelijk kader en voldoende aandacht voor nazorg aan de dag legt. Een 
euthanasie van een oordeelsbekwaam minderjarig persoon omwille van ondraaglijk fysiek lijden blijft 
voor het waardenkader waarin wij zorg verlenen een moeilijk gegeven. Zonder de therapeutische 
vrijheid van artsen enigszins te beknotten, roept GZA de artsen op om bij schrijnend lijden van 
minderjarige zorgvragers zo terughoudend mogelijk op te treden en breed met alle betrokkenen te 
zoeken naar geschikte palliatieve pediatrische zorg.   
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5 Handvaten voor het beleid 
Het maximaal realiseren van de autonomie-in-verbondenheid vergt van GZA in al haar zorgvormen 

transparantie over de standpunten en werkwijzen betreffende euthanasie. Deze transparantie is 

vereist ten aanzien van alle betrokken partijen: 

- De toekomstige zorgvrager: GZA is van mening dat personen in hun zoektocht naar goede 

zorg, grondig en duidelijk geïnformeerd moeten worden over standpunten ten aanzien van 

ethisch moeilijke zorgthema’s. Daarom publiceert GZA al haar zorgethische adviezen op een 

publiek toegankelijke website. 

- De huidige zorgvrager: Bij elke opname dient de zorgvrager uitdrukkelijk of impliciet 

geïnformeerd te worden over de visie van GZA aangaande euthanasie. Indien de zorgvrager 

een euthanasievraag stelt, maken zorgverleners de gevolgde procedure duidelijk aan de 

zorgvrager en aangeduide naasten.  

- De toekomstige werknemer of arts: De visie t.a.v. euthanasie, alsook andere zorgethische 

visies, horen duidelijk te zijn voor alle artsen die wensen samen te werken met GZA of 

personen die solliciteren voor een zorgverlenende job bij GZA. Deze informatie wordt 

voldoende transparant gemaakt tijdens de sollicitatieprocedure en wordt opgenomen in alle 

samenwerkingsakkoorden met artsen. 

- De huidige werknemer of arts: De visie t.a.v. euthanasie, alsook andere zorgethische visies, 

horen onderwerp uit te maken van cyclische scholing voor relevante medewerkers en artsen 

van GZA.  

- Ten aanzien van de sector, stimuleert GZA steeds gefundeerd wetenschappelijk onderzoek 

dat leidt tot een beter medisch, ethisch of juridisch inzicht in de euthanasiepraktijk. 

Bovendien neemt GZA actief deel aan ethische reflectie over de euthanasiepraktijk in 

uitnodigende raden of commissies.  
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6 Juridisch kader 

6.1 Wetgeving 

6.1.1 Patiëntenrechten 
In verschillende verdragen, wetten en deontologische codes zijn patiëntenrechten opgenomen. De 

wetgeving betreffende de rechten van de patiëntxxix brengt deze rechten samen en voegt er enkele 

aan toe. Het is niet de bedoeling al deze rechten te bespreken, maar bepaalde rechten van de patiënt 

spelen een specifieke rol in beslissingen rond het levenseinde. Het gaat hier onder meer over het 

recht om informatie te ontvangen en het recht op toestemming. Beide rechten dienen waar mogelijk 

te worden gerespecteerd en vormen de basis voor elk (medisch) handelen:  

- De patiënt heeft het recht om informatie te ontvangen over zijn of haar 

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. De zorgverstrekker moet rekening 

houden met de individuele patiënt: de ene patiënt heeft andere informatie nodig dan de 

andere en het moet gebeuren in een duidelijke taal.  

- De patiënt heeft bovendien het recht om niet geïnformeerd te worden of (schriftelijk) te 

verzoeken om deze informatie aan een vertrouwenspersoon mee te delen. Onder heel 

strikte voorwaarden en enkel wanneer dit de patiënt ernstig nadeel zou kunnen berokkenen, 

kan de zorgverstrekker zelf ook het initiatief nemen om bepaalde informatie niet door te 

geven (‘therapeutische exceptie’).  

- Daarnaast bestaat er het recht op toestemming. Indien een tussenkomst of behandeling 

door een zorgverstrekker nodig is, dan moet de patiënt voorafgaandelijk en zonder dat er 

druk wordt uitgeoefend, zijn of haar toestemming uitdrukkelijk geven (informed consent).  

- De patiënt heeft evenzeer het recht om toestemming te weigeren of een eerder gegeven 

toestemming in te trekken. In de meeste gevallen kan de beroepsbeoefenaar na het geven 

van de nodige informatie (over de aard van de ingreep, de duur, de nevenwerkingen, de 

risico’s, de nazorg en de financiële gevolgen) uit de gedragingen van de patiënt afleiden dat 

hij/zij akkoord gaat, maar beiden kunnen ook vragen om die toestemming, de weigering of 

de intrekking ervan schriftelijk vast te leggen in het patiëntendossier/bewonersdossier.  

6.1.2 Wet betreffende de euthanasie 
Volgens de wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002, kan euthanasie als opzettelijk 
levensbeëindigend handelen door de arts – op verzoek van de patiënt – slechts plaatsvinden als: 

- De arts voldoet aan de procedurele voorwaarden; 
- De patiënt beantwoordt aan een aantal voorwaarden; 

Onder deze strikte voorwaarden of zorgvuldigheidsvereisten kan de arts niet strafbaar geacht 
worden voor het levensbeëindigend handelen en zal het overlijden beschouwd worden als een 
natuurlijk overlijden. 

 

 

6.2 Wettelijke zorgvuldigheidsvereisten 

6.2.1 Het wilsbekwaam verzoek 
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De arts vergewist zich in alle gevallen van het feit dat het verzoek van de patiënt vrijwillig, overwogen 
en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk.  

- Vrijwillig verzoek 

Het vrijwillig karakter betekent dat het verzoek enkel en alleen uit kan gaan van de patiënt. Het 
verzoek mag niet ingegeven zijn door druk van anderen. De arts moet vooraf en in alle gevallen de 
volledige vrijwilligheid nagaan. 

- Overwogen verzoek 

Een patiënt moet niet enkel bewust zijn, maar moet in staat zijn om op een beredeneerde wijze tot 
een euthanasieverzoek te komen. De wetgever heeft elke mogelijkheid tot euthanasie willen 
uitsluiten van zodra er de minste twijfel is omtrent de wilsbekwaamheid van de patiënt. Daarom 
moet het overwogen karakter van een euthanasievraag blijken uit de wilsbekwaamheid van de 
patiënt, de werkelijkheid van het verzoek, en de volwaardige informatie die aan het verzoek vooraf 
dient te gaan. “Overwogen” omvat vier aspecten waaraan voldaan moet worden: de persoon moet 
een keuze kunnen uiten (expressing a choice), hij of zij moet alle informatie ontvangen en begrijpen 
(understanding), kunnen redeneren (reasoning) en tenslotte de keuze kunnen waarderen 
(appreciation)xxx.  

Het gaat hier in wezen over een volledige geïnformeerde keuzevrijheid, en aldus het bestaan van een 
geïnformeerd verzoek (informed request). Dit hangt in grote mate samen met de wilsbekwaamheid 
van iemand. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundig arts heeft vastgesteld dat iemand voor 
een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende arts om de wilsbekwaamheid van de patiënt 

gedurende heel het proces te evalueren. Ook wanneer de patiënt op het moment van geplande 

uitvoering van euthanasie wilsonbekwaam moet beschouwd worden voor de beslissing voorhanden, 

kan de euthanasie niet uitgevoerd worden. Een wilsonbekwaam persoon kan immers niet in staat 

geacht worden om het recht op het herroepen van de euthanasievraag naar behoren uit te voeren.  

 

- Herhaald (duurzaam) verzoek 

De wens het leven te beëindigen moet blijken uit verschillende gesprekken die met de patiënt 
gevoerd worden, voor zover die gesprekken over een redelijke periode gespreid zijn. 

  

6.2.2 De gezondheidstoestand 

“Een patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek 
of psychisch lijden dat niet meer gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en 
ongeneeslijke, door ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening.xxxi” 

6.2.2.1 Ernstige en ongeneeslijke aandoening en de medisch uitzichtloze toestand 

De wetgever vereist enerzijds de aanwezigheid van een ernstige en ongeneeslijke, door ziekte of 

ongeval veroorzaakte aandoening.  De arts zal aldus objectief vaststellen of de aandoening ernstig en 

ongeneeslijk is. De aandoening moet niet noodzakelijk terminaal zijn.  
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Het bestaan van een uitzichtloze toestand vormt een tweede objectieve voorwaarde. Het bestaan 

van behandelingsperspectief moet in alle redelijkheid worden bekeken. De arts moet steeds 

onderzoeken of er een redelijke verhouding bestaat tussen de te verwachten resultaten enerzijds, en 

de nadelen van mogelijke behandelingen anderzijds, evenals met het tijdsperspectief. 

6.2.2.2 Het ondraaglijk fysiek of psychisch lijden 

Lijden is een subjectief gegeven, verschillend van individu tot individu. De factor “lijden” is sterk 
afhankelijk van de individuele draagkracht van de patiënt. Verschillende redenen kunnen een 
aanleiding zijn tot euthanasieverzoek: verlies van waardigheid, pijn, zinloze doodstrijd, 
afhankelijkheid van anderen, levensmoeheid. Dit zijn allen mogelijke redenen van fysiek en/of 
psychisch lijden. De invulling en betekenis ervan verschilt echter van persoon tot persoon. Zo kan het 
(ver)dragen van terminale fysieke pijn voor de ene een religieuze betekenis hebben, voor de andere 
is het zinloos en mensonwaardig. 

De patiënt die om euthanasie vraagt, moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden waar 

zijn of haar lijden niet gelenigd kan worden. De arts moet dus nagaan of het lijden veroorzaakt wordt 

door  ‘de ernstige en ongeneeslijke aandoening’.  

 

 

 

6.2.3 Vorm –en procedurevoorwaarden 
 

De arts moet vooraf en in alle gevallen:  

- de patiënt inlichten over zijn/haar gezondheidstoestand en levensverwachting; 
- met de patiënt overleg plegen over het verzoek tot euthanasie en samen met de patiënt de 

eventueel resterende therapeutische mogelijkheden, evenals die van palliatieve zorg, en hun 
gevolgen bespreken;  

- met de patiënt tot de overtuiging komen dat er voor de situatie waarin deze patiënt zich 
bevindt geen redelijk andere oplossing is en dat het verzoek van de patiënt berust op 
volledige vrijwilligheid. 

- de euthanasievraag bespreken met het verplegend team dat regelmatig in contact staat met 

de patiënt en voor zover aangewezen en mits toestemming van de patiënt met:  

o de naasten die de patiënt aanwijst;  

o collega’s; 
het multidisciplinair team of leden van het multidisciplinaire team. 
 

6.2.3.1 Raadpleging andere arts(en) 

Alvorens tot de euthanasie over te gaan moet de arts eerst het advies inwinnen van één of meerdere 
andere artsen. In functie van de levensverwachting van de patiënt kan de volgende opdeling worden 
gemaakt. 

- Het sterven is nabij 

De uitvoerende arts moet in alle gevallen vooraf een andere onafhankelijke arts betrekken (arts-

consulent). Deze arts consulent dient onafhankelijk te zijn ten aanzien van de uitvoerende arts en ten 
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aanzien van de patiënt: de arts-consulent werkt niet op dezelfde afdeling als de uitvoerende arts, 

heeft geen persoonlijke band met de uitvoerende arts, heeft geen hiërarchische relatie met de 

uitvoerende arts, is niet (nooit) betrokken (geweest) bij de behandeling van de patiënt en  heeft geen 

persoonlijke band met de patiënt.  

De arts-consulent dient deskundig te zijn, over voldoende expertise te beschikken om te evalueren of 
het verzoek van de patiënt uitdrukkelijk, vrijwillig, ondubbelzinnig, wel overwogen, herhaald en 
duurzaam is, moet over voldoende communicatieve capaciteiten en  adequate kennis van de 
palliatieve zorg beschikken; De arts-consulent dient over adequate diagnostische vaardigheden te 
beschikken om te evalueren of ernstige problemen de competentie van de patiënt beïnvloeden; hij 
of zij moet evalueren of medische of andere problemen zich voordoen waarvoor bijkomende 
expertise moet aangewend worden. 

De taak van de arts-consulent bestaat uit vier stappen: 

- Een gesprek voeren met de uitvoerende arts over de situatie van de patiënt, de ernstige en 
ongeneeslijke aard van de aandoening en het euthanasieverzoek.  

- Het medisch dossier van de patiënt bestuderen;  
- De patiënt en diens  euthanasieverzoek onderzoeken: de tweede arts zal de klinische situatie 

van de patiënt grondig onderzoeken (o.a. aanwezigheid van ondraaglijk lijden waaraan een 
lichamelijke oorzaak ten grondslag ligt 

- Een schriftelijk verslag opstellen waarin de bevindingen met betrekking tot de hierboven 
vermelde taken vermeld worden. Dit rapport moet een antwoord geven op de volgende 
vragen:  

o Bestaan er alternatieven om de nood van de patiënt te lenigen en is de patiënt 
hiervan op de hoogte? 

o Is het lijden ondraaglijk en uitzichtloos?  

- Het sterven is niet nabij 

De uitvoerende arts moet, indien zij of hij van oordeel is dat de patiënt niet binnen afzienbare tijd zal 
overlijden, een tweede arts consulent raadplegen die psychiater is of specialist in de aandoening in 
kwestie, en deze collega op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De tweede 
arts consulent 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. Deze tweede arts-
consulent stelt een verslag op van alle  bevindingen. De tweede arts-consulent moet eveneens 
onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de uitvoerende arts en de arts-consulent. De 
uitvoerende arts brengt telkens de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze bijkomende 
raadplegingen. 

De uitvoerende arts moet tevens bewaken dat er minstens een maand verloopt tussen het schriftelijk 
verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie. 

6.2.3.2 Schriftelijk verzoek door patiënt of derde 

Het euthanasieverzoek moet schriftelijk door de patiënt worden geformuleerd. Het document moet 
door de patiënt gedateerd en getekend worden. Het verzoek kan te allen tijden worden herroepen, 
waarna het document uit het medisch dossier wordt gehaald en aan de patiënt wordt teruggegeven. 
Indien de patiënt hiertoe zelf niet in staat is, dient het op schrift stellen te gebeuren door een 
meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de 
dood van de patiëntxxxii. Deze persoon maakt melding van het feit dat de patiënt niet in staat is om 
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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.  

Alle verzoeken geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen van de behandelende arts en 
hun resultaat, met inbegrip het verslag van de geraadpleegde arts(en), worden zorgvuldig 
opgetekend in het medisch dossier van de patiënt. 

6.2.3.3 Registratie 

Na de uitvoering van de euthanasie moet de arts binnen de vier werkdagen een registratiedocument 
overmaken aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissiexxxiii. Dat document bestaat uit twee 
delen. Een eerste deel met o.m. de persoonlijke gegevens van de patiënt en de arts wordt door deze 
laatste verzegeld en door de commissie slechts geopend bij twijfel over het naleven van de wettelijk 
voorschriften. Het tweede deel bevat gedepersonaliseerde gegevens op basis van dewelke de 
commissie moet nagaan of de toepassing van euthanasie volgens de regels is verlopen.  

 

6.3 Gewetensvrijheid 

Geen arts kan worden gedwongen euthanasie toe te passen en geen ander persoon kan gedwongen 

worden mee te werken aan het toepassen van euthanasie. Weigert de geraadpleegde arts op grond 

van de gewetensvrijheid euthanasie toe te passen, dan moet de arts dit de patiënt en eventuele 

vertrouwenspersoon, uiterlijk zeven dagen na de op schriftstelling van het verzoek, laten weten 

waarbij de redenen van de  weigering wordt toegelicht. Berust de  weigering op medische grond, dan 

wordt die in het medisch dossier van de patiënt opgetekend. De arts die weigert in te gaan op een 

euthanasieverzoek moet de patiënt of de vertrouwenspersoon de contactgegevens bezorgen van 

een centrum of een vereniging die in euthanasierecht zijn gespecialiseerd, alsook op vraag van de 

patiënt of vertrouwenspersoon, binnen vier dagen volgend op die vraag het medisch dossier van de 

patiënt bezorgen aan de door de patiënt of vertrouwenspersoon aangewezen arts. 

 

6.4 Euthanasie bij minderjarigen 
Sinds 2014 is het toepassingsgebied van de Belgische euthanasiewet uitgebreid naar 
oordeelsbekwame minderjarigen, zij het onder een aantal bijzondere bijkomende voorwaarden.  

De wetgever heeft er niet voor gekozen een leeftijdsgrens op te leggen, maar kiest voor een 
‘maturiteitscriterium’. Daarnaast is ook van belang dat er voor minderjarige patiënten enkel 
euthanasie mogelijk is als de minderjarige patiënt zich bevindt in “een medisch uitzichtloze toestand 
van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat binnen afzienbare 
termijn het overlijden tot gevolg heeft, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door 
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening”xxxiv. In tegenstelling tot bij meerderjarige of ontvoogde 
minderjarige patiënten is er dus geen mogelijkheid tot euthanasie wanneer er sprake is van louter 
psychisch lijden of een niet-terminale aandoening.  

Mede in het kader van de bijzondere status van de minderjarige en het maturiteitscriterium, gelden 
volgende bijkomende voorwaarden t.o.v. andere euthanasievragen: 

- Er dienen twee onafhankelijke arts-consulenten geraadpleegd te worden, waarvan één arts-
consulent  kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog is. De uitvoerende arts dient deze 
collega op de hoogte te brengen van de redenen voor deze raadpleging. Deze specialist 
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onderzoekt het dossier en de patiënt en geeft een schriftelijke beoordeling van de 
oordeelsbekwaamheid. De bevindingen worden door de uitvoerende arts aan de patiënt en 
diens  wettelijke vertegenwoordigers meegedeeld.  

- De wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) van de minderjarige worden volledig 
geïnformeerd over het traject en moeten ook zelf hun akkoord geven betreffende het 
verzoek van de minderjarige patiënt. Het gaat om een schriftelijk akkoord. De ouders hebben 
dus een vetorecht. 

 

6.5 Euthanasie op basis van een wilsverklaring 
De wet voorziet de mogelijkheid voor een handelingsbekwame meerderjarige of een ontvoogde 
minderjarige, om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht 
indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest, veroorzaakt door een ernstige en 
ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.xxxv Hieronder vallen uitsluitend 
patiënten in een permanent vegetatieve status of patiënten in een onomkeerbare coma.  

De wilsverklaring moet op schrift gesteld worden in de aanwezigheid van twee meerderjarige 
getuigen. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of ander materieel belang hebben 
bij het overlijden van de patiënt. 

In het door de FOD gezondheid voorziene document kan men (zonder verplichting) één of meerdere 
vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de 
patiënt. De behandelende arts, geraadpleegde artsen of leden van het verplegend team kunnen niet 
als vertrouwenspersoon optreden. 

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door 
de getuigen en – indien die er zijn – door de aangeduide vertrouwenspersonen. Kan de patiënt het 
document zelf fysiek niet meer ondertekenen, dan mag men dat laten doen door een meerderjarig 
persoon die men aanduidt en die geen enkel materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. 
De wilsverklaring wordt in dat geval gedateerd en ondertekend door degene die het verzoek 
schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwenspersonen. De wilsverklaring 
vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom. 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.  

De overheid voorziet de mogelijkheid tot registratie van de wilsverklaring. Deze wilsverklaringen zijn 
geldig voor onbepaalde duur. De patiënt kan zijn of haar wilsverklaring ten allen tijden aanpassen of 
intrekken.  
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7 Waardenkader 

7.1 Fundamentele waarden 
Alle zorgvoorzieningen van GZA bieden een ethisch verantwoorde, christelijk geïnspireerde zorg. Dit 
betekent dat zorgverleners van GZA handelen vanuit een onvoorwaardelijk respect voor de 
menselijke persoon. We beschouwen elke zorgvrager als uniek, met een eigen verhaal. Dat 
levensverhaal schrijft niemand alleen. Het krijgt inhoud door de verbondenheid met elkaar, met de 
samenleving als geheel en met ideeën en overtuigingen die het leven overstijgen (de antwoorden die 
men zoekt op grote levensvragen en/of het geloof in God). Door de verwevenheid van 
levensverhalen is elk verhaal tegelijk uniek én onlosmakelijk verbonden met dat van anderenxxxvi. Dit 
houdt in dat de zorgverlening steeds gebeurt in samenspraak tussen zorgvrager, 
vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en zorgverlener. Net zoals het verhaal van het leven, is ook 
het verhaal van de dood onlosmakelijk verbonden met dat van anderen. Dit onderdeel van het advies 
geeft een korte weergave van de waarden die meespelen wanneer een vraag naar euthanasie 
gesteld wordt.    
 

7.1.1 Waardigheid van het menselijk leven 
Hulpverleners worden vaak geconfronteerd met problemen waarbij de waardigheid van de 
menselijke persoon onder druk lijkt te staan. Vanuit een hedendaagse, christelijk geïnspireerde 
ethiek  staat  de eerbied voor de menselijke persoon centraal, in zijn of haar sociale en ecologische 
leefomgeving. Dit onvoorwaardelijke respect is gefundeerd op het feit dat ieder mens uniek is, én 
tegelijkertijd als mens  tot een  gemeenschap van mensen behoort, en voor gelovigen is deze 
overtuiging geënt  op de  unieke relatie tussen mens en  God. Dit principe van eerbied voor de 
menselijke persoon kan niet gedeeltelijk toegekend of opgeschort worden. Een persoon kan met 
andere woorden nooit zijn of haar waardigheid van het ‘persoon-zijn’ verliezen door het hebben of 
ontwikkelen van een verstandelijke of fysieke beperking. Daaruit volgt dat personen met dementie, 
ziekte of beperking een dwingende morele aanspraak maken op onze hulp(verlening). Bovendien kan 
de waardigheid van een mensenleven zich op die manier nooit beperkt worden tot een oordeel over 
levenskwaliteitxxxvii. Mensen die geconfronteerd worden met het nakende levenseinde, of een gevoel 
van zinloosheid in het bestaan, formuleren daarom voor GZA een luid moreel appel op goede, 
professionele zorg. Kwetsbaarheid is het vertrekpunt van de zorgrelatie; waardigheid vormt het 
ultieme doel van de zorgxxxviii. Euthanasie als medische interventie brengt niet alleen een permanent 
einde aan de zorgrelatie. Het beëindigt eveneens de relaties waarbinnen de menselijke waardigheid 
gestalte krijgt. De intrinsieke waardigheid is met andere woorden een waarde die steeds geschaad 
wordt door de euthanasiepraktijk.  

 

7.1.2 Zorg 
Het zorgproces is een relationele, wederkerige en waarden-geladen activiteit.xxxix. We leven immers 
niet alleen in de wereld, wat van zorg onvermijdelijk een intermenselijke, relationele activiteit maakt. 
Door dit relationeel karakter wordt zorg dragen voor anderen niet ervaren als een op te leggen 
opdracht of een op te vorderen recht, maar meer als een van binnenuit aangevoeld appel, een 
ethische roepingxl. Zorgverleners begrijpen zorg als een ethische opdracht en voelen het morele 
karakter van deze activiteit in waarden zoals weldoen (beneficence) en niet-schaden 
(nonmaleficence)xli. Zeker bij de bijzondere vraag tot levensbeëindiging, komen  waarden als weldoen 
of niet schaden extreem onder druk te staan. Noch de naasten van de zorgvrager, noch zijn of haar 
zorgverleners kunnen na de toepassing van de euthanasie nagaan in hoeverre die ‘laatste zorg’ 
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uiteindelijk door de patiënt ook goed ervaren werd en zij moeten daarmee voortleven. Dat maakt de 
toepassing van euthanasie des te meer relationeel.  

 

7.1.3 Kwaliteit van leven  
Algemeen is men van mening dat de kwaliteit van leven moeilijk objectief is vast te stellen. Dat is een 

van de redenen waarom men aan de subjectieve inschatting van de kwaliteit van leven doorgaans 

een zwaar gewicht geeft. Onze westerse samenleving lijkt gezondheid te verabsoluteren, gaafheid en 

ongeschondenheid van lichaam en geest lijken voor vele mensen de enige zin van het leven te 

worden xlii. Deze tendens contrasteert met de kern van de christelijke levensbeschouwing die een 

fundamenteel respect vraagt voor elk menselijk leven, hoe onvolmaakt en gekwetst het ook moge 

zijn. De subjectieve levenskwaliteit is verbonden met de zinvolheid die men voelt en ervaart in het 

leven. Helaas wordt de gangbare perceptie van ouderdom gedomineerd door zinloosheid ten gevolge 

van aftakeling, afhankelijkheid en verlies. Men staart zich blind op de ouderdom of de ziekte en 

verliest de mens die ouder wordt of die ziek wordt, en hoe zij of hij het leven ervaart, uit het oog. De 

subjectieve levenskwaliteit betreft misschien een uiterst individuele afweging die we als 

zorgverleners moeilijk kunnen beïnvloeden. Bij ernstig lijden door ziekte kan vakkundige (palliatieve) 

zorg, heel wat betekenen om ongemakken of pijn te milderen. Met oprechte aanwezigheid kunnen 

we gevoelens van eenzaamheid, angst en onzekerheid verminderen. Met aandacht en gevoeligheid 

voor de gehele mens kan samen gezocht worden naar zin in het bestaan, ook wanneer dit een 

uitdaging wordt.   

 

7.1.4 Autonomie-in-verbondenheid 
Het debat over euthanasie vertrekt vaak vanuit de autonomie van de persoon. Wat baat immers een 
goede gezondheid, als men als individu niet  de kans heeft om zelf, op basis van  eigen verstand, 
keuzes te maken over die gezondheid? Die situatie zou duiden op een ‘onvolledige’  menselijke 
gezondheid, wat niet zou stroken  met de menselijke waardigheidxliii. Het is inmiddels gemeen goed 
dat zorgvragers dienen bevraagd en geïnformeerd te worden over hun gezondheid en medische 
interventies. Centraal staat dan het realiseren van een ‘eigen regie’ gebaseerd op het recht op 
zelfbeschikking van de zorgvragerxliv.  GZA draagt deze regie over het leven hoog in het vaandel, maar 
zoekt de middenweg tussen volledig zelf beslissen en niet zelf beslissen, namelijk het samen 
beslissen, in overleg tussen zorgvrager en zorgverstrekkers. Volgens deze opvatting is het mogelijk de 
waarde van autonomie te interpreteren als actieve zelfbepaling met inbreng van anderenxlv. Het 
autonome individu is immers nooit volledig autonoom opgegroeid en gevormd, maar realiseert het 
leven voortdurend in  relatie tot anderen. Deze onderlinge afhankelijkheid van  medemensen doet 
geen afbreuk aan de autonomie van de persoon. Integendeel, ze is er juist de voorwaarde voor: 
dankzij relaties en communicatie met anderen groeien mensen op en kunnen ze uiteindelijk 
zelfstandig leven. Dergelijke opvatting van autonomie biedt ruimte aan het beleven van een eigen 
regie over het leven, ondanks mogelijke negatief beïnvloedende factoren zoals depressie, dementie 
of andere aandoeningen. De relationele context waarin autonomie tot ontwikkeling komt, houdt 
immers rekening met gradaties in het individuele vermogen tot zelfbeschikking.  
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7.1.5 Rechtvaardigheid 
In onze samenleving leven tal van mensen met ernstige aandoeningen en grote zorgbehoeften. 
Gelukkig kunnen vele mensen worden geholpen door aangepaste zorg. In sommige gevallen is wat 
een courant, "normaal" leven genoemd wordt niet mogelijk, en zal dit ook nooit mogelijk zijn. Toch 
kiezen we met zijn allen voor een zorgzame samenleving en proberen we in allerlei voorzieningen 
een menswaardige opvang en begeleiding voor medeburgers met zorgnoden te realiseren. Als 
gemeenschap van mensen zijn we niet alleen economisch, geografisch en relationeel met elkaar 
verbonden. Primair zijn we een gemeenschap in onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid 
ongeacht onze overtuiging of afkomst. Voor GZA vloeit daaruit een expliciet morele opdracht voort 
om de rechten van de zwaksten en meest zorgbehoevenden in onze samenleving bij voorrang te 
behartigen. 
 

7.1.6 Bestendigheid 
Om rechtvaardige en solidaire zorgverlening te kunnen organiseren, moeten we gebruik maken van 

schaarse middelen; zoals de tijd, energie en bezieling van de zorgverleners werkzaam binnen GZA. 

Naast financiële middelen en medische materialen is het voornamelijk dit ‘menselijk kapitaal’ dat 

GZA als organisatie verantwoord moet beheren. Daaruit vloeit de morele opdracht voort om te 

waken over de omstandigheden waarin we personeel inzetten en de ondersteuning die we bieden. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele zorgverlener én van elke zorgwerkgever om te 

bewaken dat zorgverstrekkers  hun inzet in zorg op termijn kunnen volhouden. Zeker in het kader 

van levenseindezorg is morele stress bij zorgverleners een wezenlijk risicoxlvi.  In het kader van 

euthanasie, betekent dit minimaal een respectvolle en zorgvuldige omgang met het 

gewetensbezwaar van zorgverleners. Ideaal betekent dit tevens een participatie van de betrokken 

zorgverleners aan het ganse traject van de euthanasievraag tot na de uitvoering. Naast nazorg voor 

de mantelzorgers en betrokken naasten, hoort ook nazorg voor de betrokken zorgverleners 

voldoende aandacht te krijgen.  

 

7.2 Ethische afweging 
 

Het GZA waardenkader en het wetgevend kader hebben elk eigen filosofische fundamenten. Waar 

GZA de klemtoon legt op de principiële beschermwaardigheid van elk leven, vinden we in het 

wettelijk kader voornamelijk de regie over het leven en een individuele inschatting van waardigheid 

als basis. Dat betekent echter niet dat de euthanasiepraktijk binnen het GZA waardenkader 

ondenkbaar is. GZA beschouwt haar waardenkader als een verzameling van fundamentele waarden, 

die dienen afgewogen te worden in geval van een waardenconflict. De principiële 

beschermwaardigheid van het leven is één van die fundamentele waarden en kan, in uitzonderlijke 

gevallen, wanneer het lijden dermate groot en niet-lenigbaar is, wanneer alle redelijke 

behandelingsperspectieven geprobeerd zijn, minder wegen dan de vrije, bewuste en duurzame 

euthanasievraag van een zorgvrager. De euthanasie kan in dat uitzonderlijke geval beschouwd 

worden als een ultimum remedium, een laatste redmiddel dat een zorgvrager kan verlossen van 

ondraaglijk lijden. Het is dan in de eerste plaats aan de behandelende arts om de ethische afweging 

te maken ten aanzien van het eigen geweten.   
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De realiteit van euthanasievragen is echter bijzonder complex. Het wetgevend en ethisch kader 

bieden zelden een overduidelijk éénduidig antwoord op de belangrijkste vraag: is euthanasie in dit 

geval de juiste handeling? Deze moeilijkheid blijkt zowel medisch als ethisch te zijn. Medisch stellen 

we vast (zonder exhaustief te willen zijn) dat er in reële euthanasievragen over minstens 

onderstaande  criteria consensus kan ontbrekenxlvii: 

- de inschatting van de beslissingsbekwaamheid van de zorgvrager, 

- Het al dan niet terminaal zijnxlviii,  

- de niet-lenigbaarheid van het lijden,  

- de noodzakelijke wachttermijn (de duurzaamheid van het verzoek), 

-  Het noodzakelijke verband tussen het lijden en een medisch classificeerbare aandoening.  

Telkens worden we geconfronteerd met heel wat moreel betrokken personen op elke 

euthanasievraag. De zorgvrager, alsook zijn naasten en zorgverleners moeten allen de 

euthanasievraag in de eerste plaats aftoetsen aan hun eigen geweten. Zowel het GZA waardenkader 

als het wetgevend kader impliceren echter dat elke euthanasievraag ook een collectief, 

maatschappelijk karakter heeft. Daarom dient een arts bijkomend advies in te winnen en heeft de 

wetgever gekozen om de euthanasietoepassing te laten opvolgen door een federale 

evaluatiecommissie euthanasie. Het GZA waardenkader benadrukt op haar beurt de onderliggende 

verbondenheid van de verschillende betrokkenen. 

Interdisciplinair gedragen zorgpraktijken waarvan de individuele zorgrelatie de kern uitmaakt, 

vormen de particuliere context waarbinnen naar een proportioneel evenwicht tussen alle relevante 

ethische waarden moet worden gezocht.xlix 

Naast de individuele gewetensbeslissing, vereist een euthanasievraag dus ook een collectieve 

ethische reflectie van betrokkenen. Het is bij uitstek deze reflectie die GZA wil ondersteunen en 

inspireren met onderhavig advies.  

Gezien de medische en ethische complexiteit van euthanasievragen en de onomkeerbaarheid van de 

euthanasie, adviseert GZA een uitermate zorgvuldige en zorgzame behandeling van elke 

euthanasievraag, met bijzondere aandacht voor nazorg.  

 

7.2.1 Verhoogde Zorgvuldigheid 
De Zorgvuldigheid waar GZA voor staat, betreft een tweetrajectenbegeleidingl. Elke euthanasievraag 

dient tegelijk onderzocht te worden vanuit het perspectief van de autonome beslissing van de 

zorgvrager  en vanuit het perspectief van de beschermwaardigheid van de menselijke persoon. In de 

praktijk kan dat gerealiseerd worden door tegelijkertijd het euthanasieverzoek te exploreren en het 

levensperspectief te exploreren.  

7.2.1.1 Het euthanasieverzoek exploreren 

Het euthanasieverzoek exploreren betekent de doodswens van de zorgvrager ernstig nemen. 

Zorgverleners tonen aandacht en empathie voor de gevoelens die bij de zorgvrager met deze vraag 

gepaard gaan. We nemen tijd om te luisteren en aanwezig te zijn. Samen met de zorgvrager en 

naasten verhelderen we de vraag door ze te toetsen aan de wettelijke voorwaarden. De zorgvrager 

bepaalt welke naasten hij/zij hierbij wenst te betrekken. In naleving van het waardenkader, zullen 

zorgverleners van GZA steeds stimuleren zoveel mogelijk relevante naasten bij dit proces te 
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betrekken. Dit beperkt zich niet alleen tot familie, maar het kunnen  ook vrienden, buren, 

mantelzorgers of kennissen zijn. Zo stimuleren we de zorgvrager om de euthanasievraag, net zoals 

andere zorg, bespreekbaar te maken binnen de relaties die zin verlenen aan zijn of haar leven.  

We plaatsen vervolgens de euthanasievraag  in de interdisciplinair gedragen totaalzorg en creëren 

een voor deze zorgvrager aangepaste, particuliere zorgcontextli. Vanuit deze zorgcontext evalueren 

we in hoeverre zijn of haar verzoek vrijwillig, overwogen en duurzaam is. Voor GZA is de bijdrage van 

elke op de individuele zorgrelatie betrokken discipline hierbij waardenvollii.   

Door de doodswens serieus te nemen en de wilsbekwaamheid van deze beslissing te onderzoeken 

realiseren we de mogelijkheid om een beslissing te nemen met maximaal respect voor de 

autonomie-in-verbondenheid.  

7.2.1.2 Het levensperspectief exploreren 

Het levensperspectief exploreren betekent grondig onderzoeken wat er nog gedaan kan worden om 

de toestand van de zorgvrager te verbeteren vanuit een holistisch zorgperspectief. Dit onderzoek 

omvat geen nieuwe vormen van zorg, maar evalueert bestaande elementen van goede zorg opnieuw 

in het licht van de uitgesproken doodswens van de zorgvragerliii.  

7.2.1.2.1 Exploratie van de lenigbaarheid van het lijden, rekening houdend met het waardenkader 

en het (tijds)perspectief van de patiënt 

Zowel de aangeboden medische, psychische, sociale als existentiële zorg van de zorgvrager 

dient opnieuw geëvalueerd worden. De arts kan nagaan in hoeverre de zorgvrager voldoende 

symptoomcontrole ervaart en kan relevante expertise zoeken bij collega’s  om de zorgvrager 

klinisch breder te omkaderen en meer opties te bieden. Het betrokken team van 

zorgverleners onderzoekt samen met de zorgvrager de nood aan psychische ondersteuning 

of behandeling, evalueert de dagbesteding, sociale contacten en gaat samen op zoek naar 

bestaande, resterende of nieuwe mogelijkheden tot zingeving. Deze zoektocht  kan het leven 

terug in een ander perspectief plaatsen. Op deze manier beschermen we de zorgvrager tegen 

een doodswens die vervaagt in een warm, veilig en zin-verlenend zorgkader.  

7.2.1.2.2 Exploratie van de vroegtijdige zorgplanning 

De onzekerheid over en angst voor toekomstig leed kan beklemmend en uitzichtloos zijn. 

Goede afspraken over behandeldoelen, zinvolle en niet zinvolle, gewenste en niet gewenste 

medische interventies zijn dan bijzonder belangrijk. GZA beschouwt vroegtijdige zorgplanning 

als een proces van gedeelde verantwoordelijkheid tussen zorgvrager en zorgverleners. Het is 

aan de zorgverleners om met de nodige competenties en attitudes, werkwijzen en 

begeestering, een klimaat te scheppen waarin de zorgvrager kan nadenken over zijn of haar 

toekomst en levenseinde. Dit vergt van onze medewerkers en artsen enerzijds dat ze 

voldoende tijd nemen en beschikbaar zijn, , dat ze luisterbereid zijn en op gepaste tijd zelf 

het initiatief nemen om hierover met de zorgvrager een gesprek aan te knopen. Dit vergt van 

de zorgvrager anderzijds een bereidheid om na te denken over de toekomst, daar openhartig 

met zelf gekozen zorgverleners en naasten over te spreken en zijn of haar wilkenbaar te 

maken minstens aan de behandelende arts. Deze wil kan (maar hoeft niet) uit te monden in 

een positieve of negatieve wilsverklaring. De behandeldoelen en het denkproces op zich zijn 

belangrijker dan eventueel op schrift gestelde instructies. Ook bij vroegtijdige zorgplanning 

worden artsen immers geconfronteerd met de moeilijke wilsbekwaamheidsbeslissing. Het is 
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finaal aan de arts om te oordelen in hoeverre de zorgvrager in staat is keuzes te maken in het 

kader van een vroegtijdig zorgplan. De wilsbekwaamheid van de zorgvrager dient in dat 

verband evolutief beschouwd te worden. In de loop van het zorgproces nemen we de 

zorgvrager mee en bieden grote en kleine keuzes aan, die hij of zij aankan, waarvoor hij of zij 

op steun kan rekenen van naasten en professionelen en die richting geven aan het 

levenseindeliv. Wanneer dit uitmondt in positieve of negatieve wilsverklaringen, is het weer 

de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om hier maximaal rekening mee te houden.  

Door het levensperspectief serieus te nemen en de resterende mogelijkheden van ‘leven’ te 

onderzoeken, realiseren we de mogelijkheid om een beslissing te nemen met maximaal respect voor 

de beschermwaardigheid van het menselijke leven.  

 

7.2.2 Verhoogde Zorgzaamheid 
Elke euthanasievraag  vergt een complexe beslissing. Tijd en voornamelijk de beleving van het 

passeren van tijd voor de zorgvrager, kan zwaar wegen op dit besluitvormingsproces. Hier adviseert 

GZA een meerzijdige partijdigheid tussen zorgvrager en zorgverleners. Streven naar een wederzijds 

inleven in elkaars beleving met betrekking tot de euthanasievraag verhoogt het wederzijds begrip. 

Op deze manier wordt het voor de zorgverleners veel duidelijker welke gevoelens de zorgvrager aan 

de euthanasievraag koppelt,  en voor de zorgvrager veel duidelijker dat hij of zij een bijzonder 

moeilijke en onomkeerbare vraag stelt aan zorgverleners.  

De tijd die in werkelijkheid nodig is, wordt minimaal bepaald door het wettelijk kader, maar wordt 

eveneens bepaald door de ethische en medische complexiteit van de euthanasievraag. 

Objectiveerbare redenen voor een euthanasievraag vaststellen, vergt soms een herhaaldelijke 

toetsing in het kader van een langdurig en interdisciplinair zorgtrajectlv. Morele redenen voor een 

euthanasie vaststellen, vergt een herhaaldelijke dialoog tussen alle betrokken partijen.  

De zorgzaamheid die GZA adviseert, is niet gemotiveerd door een vertragende, ontkennende of 

vermijdende ingesteldheid, maar komt vanuit een ingesteldheid om de nodige tijd te nemen in 

functie van een zorgvuldig proces. Op die manier zal de tijd die genomen wordt, steeds in een 

zinvolle verhouding staan tot de lijdensdruk ervaren door de zorgvrager enerzijds en de impact van 

de beslissing die weegt op het geweten van de zorgverleners en naasten anderzijds. Dit standpunt 

krijgt binnen GZA vorm door het ethisch overleg dat we sterk aanbevelen voor elke euthanasievraag.  

7.2.2.1 De ethische reflectielvi. 

GZA adviseert voor elke euthanasievraag een expliciet multidisciplinair overleg waarin niet alleen de 

medische, psychische, sociale en existentiële dimensies van de zorgverlening aan bod komen, maar 

ook de conflicterende waarden besproken worden. De manier waarop dit georganiseerd kan worden, 

is afhankelijk van de aard van de euthanasievraag. 

7.2.2.1.1 Euthanasievraag van een terminale zorgvrager 

Als het overlijden binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, adviseert GZA de bespreking minstens te 

voeren met het behandelend multidisciplinair team. Hiervoor kan het team een beroep doen op de 

ethicus, de juridische dienst, het palliatief support team, de urgentieprocedure moreel beraadlvii of 

andere relevante disciplines. Het staat de behandelend arts bijkomend vrij om ook deze 

euthanasievraag voor te leggen aan de begeleidingskamer van de ethische commissie van GZA die 
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zich ad hoc buigt over casuïstiek, voor zover de zorgvrager hierover voldoende geïnformeerd is. De 

begeleidingskamer voorziet na bespreking steeds een vrijblijvend, schriftelijk advies van de ethische 

reflectie en besluitvorming. Het is aan de arts om dit al dan niet met de zorgvrager te bespreken. 

7.2.2.1.2 Euthanasievraag van een niet-terminale zorgvrager 

Als het overlijden niet binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, adviseert GZA de bespreking van de 

euthanasievraag op een begeleidingskamer van de ethische commissie van GZA. Dit vindt best plaats 

voor afloop van de wettelijke wachttermijn. Het vrijblijvend advies van de begeleidingskamer wordt 

door de arts besproken met het behandelend verpleegkundig team en - indien de arts dit wenst - 

met de zorgvrager.  

 

7.2.3 Verhoogde Nazorg 
Alle mogelijke uitkomsten van een euthanasievraag vergen zorgvuldige nazorg, voor alle 

betrokkenen. De nazorg voor nabestaanden en hulpverleners wordt breed erkendlviii. Indien het 

euthanasieverzoek niet kan uitgevoerd worden in overeenstemming met het geweten van de arts, 

heeft de wetgever een minimale nazorg vereist voor de zorgvrager. De doorverwijzingsplicht 

waarborgt immers de zorgcontinuïteit. Voor GZA gaat de nazorg nog een stap verder. GZA adviseert 

de therapeutische band met de zorgvrager maximaal verder te zetten tot deze zelf blijk geeft dit niet 

meer te wensen. Ook wanneer wij het zorgantwoord euthanasie niet kunnen geven, staan wij klaar 

met professionele, warme zorg. Doorverwijzen en verder zorgen kunnen hand in hand gaan. 

Elke vraag om euthanasie die ontvankelijk verklaard wordt, vereist twee momenten die als 

interventie of behandeling kunnen beschouwd worden. Enerzijds het moment van overlijden zelf, 

waar nazorg aan de orde is voor nabestaanden en betrokken hulpverleners. Anderzijds kan ook het 

moment waarop het overlijden wordt vastgelegd (het moment waarop de uitvoering van euthanasie 

wordt afgesproken) beschouwd worden als een interventie. Weten wanneer iemand mag sterven als 

hij of zij dat op het afgesproken ogenblik nog steeds wenst, verandert heel wat. Voor toekomstige 

nabestaanden geeft deze beslissing een eerste confrontatie met het komende rouwproces. 

Hulpverleners worden ook geconfronteerd met dit afscheid en met hun individuele 

gewetensbeslissing. De zorgvrager zelf leeft  tot het moment van uitvoering, met zijn of haar pijn en 

emoties. Gepaste zorg voor de zorgvrager is dus ook aangewezen wanneer de euthanasie is gepland 

en, in navolging van onze waarden, oriënteren we die zowel op het leven dat nog rest, als op de dood 

die kan en mag komen.  

Ook elke vraag om euthanasie die niet past binnen het wettelijke kader vereist nazorg. Ook hier moet 

voldoende aandacht besteed worden aan de continuïteit van de bestaande zorg voor de zorgvrager 

en aan een goede duiding van de beslissing ten aanzien van de zorgvrager, de  naasten en de 

betrokken zorgverleners.  
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8 Besluit 
Vragen over euthanasie van zorgvragers bevatten steeds complexe ethische, juridische en medische 

dilemma’s. Geen enkele euthanasievraag is evident voor de zorgvrager, noch voor de zorgverlener. 

Dit advies geeft overzichtelijk het wettelijk en moreel kader weer waarbinnen we in GZA werken. Het 

interpreteert die kaders op elkaar. Daaruit kunnen we drie krachtlijnen onthouden die onze aanpak 

van euthanasievragen karakteriseren.  

Wij zullen deze vragen zoveel mogelijk behandelen met een verhoogde zorgvuldigheid, 

zorgzaamheid en aandacht voor nazorg.  

Vervolgens biedt het advies handvaten die steeds van toepassing zijn en aandachtspunten bij 

bepaalde categorieën van euthanasievragen.  

Het advies neemt eveneens enkele principiële, goed onderbouwde standpunten in. Het advies kan 

beschouwd worden als een kompas. Voor een goede zorg voor zorgvragers met een euthanasievraag, 

heeft GZA naast dit kompas ook werkwijzen en procedures nodig die deze richtlijnen in onze werking 

verankeren.  

Het bestuur van GZA en de ethische commissie rekenen op een brede verspreiding van dit advies 

onder artsen, coördinerende en raadgevende artsen, directeurs, campusverantwoordelijken, 

coördinatoren en hoofdverpleegkundigen. Het is in de eerste plaats aan hen om de draagwijdte van 

dit advies voor de eigen dienst te evalueren en medewerkers of collega’s daarbij te betrekken. Onze 

expertise in levenseindezorg moeten we koesteren en verder ontwikkelen om zoveel en zo vakkundig 

mogelijk klaar te staan met het zorgantwoord dat het leven maximaal respecteert. Bovenal hebben 

we medewerkers en artsen nodig die actief het gesprek met de zorgvrager aangaan en die openstaan 

voor een zo breed mogelijke, multidisciplinaire (ethische) dialoog.  
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10 Eindnoten 
                                                           
i De beeldspraak van de “tandem” verwijst naar het duale karakter van waardengedreven ondernemen. In 
ZORGNET-ICURO. Ethisch advies nr. 17 “Waardengedreven ondernemen in de zorg”. Brussel, (2017) 
onderscheidt de commissie enerzijds de heel belangrijke verankeringen van ethische reflectie en dialoog over 
waarden in de organisatie (het planmatige) en anderzijds de waarden en normen “[…] die in de muren zit[ten] 
en tussen de mensen [leven]” (het onplanbare).  
ii De Federale controle en evaluatiecommissie euthanasie rapporteert 953 aangegeven euthanasie uitvoeringen 
in 2010 en 2357 in 2018. Cijfers zijn raadpleegbaar in de tweejaarlijkse verslagen van de FCEE: 
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten 
iii Voor meer info over de verhouding tussen palliatieve zorg en euthanasie in Vlaanderen, zie Vanden Berghe, 
P. "Assisted dying - The current situation in Flanders: euthanasia embedded in palliative care" European Journal 
of palliative Care 20 - 6 (2013)p. 266-272  
iv Voor meer informatie over de mogelijke impact van dit advies, zie Lemiengre J. et al. “Impact of Written 
Ethics Policy on Euthanasia From the Perspective of Physicians and Nurses: a Multiple Case Study in Hospitals”. 
AJOB primary research 1-2 (2010). p. 49-60 
v Uit Portes, Louis (1955, p. 163), “Du consentement à l’acte médical” 
vi Beknopte definitie van palliatieve zorg. Vrije vertaling gebaseerd op de definitie van de WHO. Zie 
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ voor volledige definitie. 
vii 28 mei 2002; Wet betreffende de euthanasie. Hoofdstuk II, Art. 3. §1 
viii ZORGNET-ICURO, Advies nummer 7 “het niet starten of niet staken van levensverlengende medische 
behandelingen in de terminale fase”. Brussel, (2002) 
ix Definitie van het netwerk palliatieve zorg. Zie http://www.palliatieve.org/info/vroegtijdige-zorgplanning  
x ; Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. “Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen”. 
Reflectienota, Vilvoorde (2018) p.7 
xi Vlaamse Vereniging voor psychiatrie. “Hoe omgaan met een euthanasieverzoek omwille van ondraaglijk 
psychisch lijden binnen het huidige wettelijke kader? Adviestekst van de Vlaamse vereniging voor psychiatrie 
over te hanteren zorgvuldigheidsvereisten”. Kortenberg, België (2017) 
Enkel de adviezen die niet vervat zitten in eerdere, algemene aanbevelingen worden opgesomd. 
xii ICURO. Ethisch advies nr. 20 “Levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische 
aandoeningen”. Brussel, (2018) p.15 
xiii Vlaamse Vereniging voor psychiatrie. “Hoe omgaan met een euthanasieverzoek omwille van ondraaglijk 
psychisch lijden binnen het huidige wettelijke kader? Adviestekst van de Vlaamse vereniging voor psychiatrie 
over te hanteren zorgvuldigheidsvereisten”. Kortenberg, België (2017) p. 30 
xiv ibid., p.11 Zie ook ZORGNET-ICURO. Ethisch advies nr. 20 “Levenseindezorg voor niet-terminale patiënten 
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