
 
 

ZORG OMTRENT HET LEVENSEINDE 
‘Nabijheid in kwetsbaarheid’ 

 
 

Maatschappelijke context 
Juridisch kader 

Ethische reflectie 

Abrahams Johan, Zorggroep Begralim 
www.begralim.be 
November 2013 

http://www.begralim.be/


De maatschappelijke contect 
 

●  Secularisering, wereldburgerschap, impact sociale 
media---> anders denken over... 

● Individualisering, focus op  autonomie, zelfbeschikking 
en zelfontplooing 

● Afnemende mantelzorg door sociologische trends 

● Jong, aantrekkelijk is de norm. 

● De dood werd uit het leven gebannen 
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●Evoluties in de gezondheidszorg 
 Meer chronische ziektebeelden 
 Grotere zorgaspiraties  
 Meer differentiatie in zorgconsumenten, levensstijl 
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● Grenzen aan de solidariteit - betaalbaarheid van de 
zorg (een overheid met krimpende middelen) 

De vraag stelt zich hoe in de toekomst wordt 

omgegaan met de ‘vraag naar zorg die in 

essentie oneindig is’. 

- Is het noodzakelijke zorg ? 

- Is die zorg bewezen effectief? 

- Kan die zorg doelmatig worden verstrekt? 

- Kan de zorg voor eigen rekening en eigen 

verantwoording worden genomen?  

 



Als er moet bespaard 
worden in de 
gezondheidszorg dan bij 
voorkeur bij ouderen en 
terminaal zieken eerder 
dan het bv. het moeten 
inboeten van de vrije 
keuze van ziekenhuis 
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Heeft het zin om bij een 85 plussers een (dure) levensbedreigende 
ingreep te doen. Vier op 10 Vlamingen is van mening dat 50.000,-euro te veel is. Volgende 

ingrepen zouden dan bijvoorbeeld niet meer kunnen: 
- Coronaire overbrugging (ter voorkoming van hartinfarct); 
- Vervanging hartklep. Uit studies van het Kenniscentrum blijkt dat leeftijd niet een 

doorslaggevende rol speelt maar wel de levensverlenging en de levenskwaliteit na de ingreep; 
- Hematologische kankers (leukemie) met dure geneesmiddelen die tot 40.000,-euro kunnen 

kosten.                                                                                VUB studie, M. Elchardus, oktober 2013 
 
 
 



Een juridisch kader 
 
Wet, dd, 22/08/2002, Patiëntrechten 
Wet, dd. 14/06/2002, Palliatieve zorg 
Wet, dd. 28/05/2002, Euthanasie 
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Wet op de patiëntrechten 
 

– Vrije keuze arts, inzage in het dossier, 
klachtenbemiddeling 

– Eerbied persoonlijke levenssfeer 

-  Informatie diagnose en prognose in begrijpelijke taal 
 Recht op weigering van  informatie indien de patiënt dit wenst  
 of bij ernstig nadeel voor betrokkene (uitzonderlijk) 
 
IN DE REALITEIT BLIJFT ER EEN GROOT ONEVENWICHT DOOR VERSCHIL IN 
EXPERTISE EN DOOR AFHANKELIJKHEID VAN DE PATIENT 
 

-  Geïnformeerde, voorafgaandelijke toestemming 
 Recht om een behandeling te weigeren of stop te zetten   
 en de mogelijkheid om deze weigering schriftelijk en  
 vooraf te uiten  (= negatieve wilsverklaring,  men kan geen behandelingen 
 ‘eisen’)  

 --> vroegtijdige zorgplanning 7 



Vroegtijdige zorgplanning  

Vroegtijdige Zorgplanning is een proces van continu  

overleg tussen patiënt en zorgverlener(s) dat gericht is op 
het uitklaren van waarden en wensen van de patiënt ten  
aanzien van zijn (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan  
het levenseinde), dat bij voorkeur ook gecommuniceerd  
wordt met familieleden en/of belangrijke naasten, in het  
bijzonder met het oog op het aanduiden van een 
(benoemde) vertegenwoordiger. 

(Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 2011) 
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●NIET: controle over elke behandelingsbeslissing, WEL 
controle over (de kwaliteit van) leven en over het 
stervensproces  

●Bepalen van de zorgsetting (thuis, ziekenhuis) en de 
grenzen voor levensverlengende behandelingen  

●het doel van de zorg bepalen, ipv specifieke 
behandelingen te bepalen: 

 Zorgen voor maximaal comfort 

 Zorgen voor behoud van functie 
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Vroegtijdige 
zorgplanning 
(advanced care 
planning)    
 
 
 
 
in de 
praktijk 
 
 

● Heeft u er al aan gedacht welke zorg u 
zou willen als u erg ziek en stervende 
zou zijn? 

● Wie wilt u laten beslissen over de zorg 
als u dit zelf niet meer kan ?  

● Heeft u ooit met iemand besproken wat 
u zou willen dat er gebeurt ? 

●  Heeft u een wilsverklaring opgesteld? 

● Zou u aan het einde van uw leven een 
medische behandeling willen met een 
beperkte kans op verlenging van uw 
leven? 
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Wet op euthanasie 
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Het verzoek tot levensbeëindiging moet aan de volgende juridische 
voorwaarden voldoen : 
 

 de persoon is een meerderjarige of ontvoogde minderjarige 
 

 de persoon is bewust 
 

 het verzoek is vrijwillig, niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk 
 

 het verzoek is goed overwogen en herhaaldelijk geuit 
 

 de patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend 
en ondraaglijk fysisch of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat 
het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte 
veroorzaakte aandoening‘ (Art. 3 § 1.) 



In de laatste voorwaarde schuilt zowel een objectieve en subjectieve criterium: 
 
Objectief criterium  
De arts oordeelt over de  ̳medisch uitzichtloze toestand‘ de aandoening kan niet 
alleen terminaal zijn maar ook niet terminaal, ze kan niet alleen veroorzaakt zijn 
door een ziekte maar ook door een ongeval 
 
Subjectief criterium  
Alleen de patiënt kan zeggen of het lijden voor hem of haar aanhoudend en 
ondraaglijk is. Het kan dus ook gaan om een psychisch lijden, maar dan wel op 
basis van een ongeneeslijke aandoening; 
 
De arts EN de patiënt moeten BEIDEN tot de overtuiging komen dat er voor de 
situatie waarin de patiënt zich bevindt geen redelijke andere oplossing is en dat 
het verzoek van de patiënt berust op volledige vrijwilligheid.‘ (Art. 3 § 2. 1°). 
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Ondraaglijk psychisch lijden ! 
 
Patiënten geven ooit aan dat zij levensmoe‘ zijn zonder dat er sprake is 
van een ernstige aandoening. Meer zelfs: men is klaar met het leven en 
men verwacht niets meer van de toekomst. 
 
Zuiver psychisch of existentieel lijden valt echter buiten het bestek van 
de huidige euthanasiewetgeving. Het psychisch lijden moet immers 
steeds het gevolg zijn van een ernstige, en ongeneeslijke, door ongeval 
of ziekte, veroorzaakte aan- doening. 
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Terminale - niet terminale situaties 
 

 
Het is de uitdrukkelijke wil van de wetgever geweest om ook 
voor niet-terminale patiënten euthanasie mogelijk te maken. De 
wet voorziet enkel specifieke vereisten, zo is de behandelende 
arts o.m. verplicht een tweede arts/specialist te raadplegen. 
 



Oneigenlijke vragen uitfilteren 
 
De vraag naar euthanasie blijkt dikwijls een gemaskeerde 
vraag om hulp te zijn. Daarom moeten vragen tot hun 
zuivere vorm herleid worden door de oneigenlijke gronden 
uit te filteren. De schreeuw om het ondraaglijk lijden te 
stoppen moet ondervangen worden door doeltreffende 
pijnbestrijding, de angst voor de dood of voor het sterven 
moet opgevangen wor-den door nabije emotionele 
ondersteuning. 
 
Er moet aandacht zijn voor lichamelijke, psychische 
(depressie) en spirituele (zingevingsvragen, eenzaamheid) 
uitingen van pijn. Kortom, ... palliatieve zorg 
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Zorgvuldigheid 
 
 
 
Meervoudig onderzoek toont aan dat 
de belangrijkste redenen om 
euthanasie te vragen van emotionele 
en geestelijke aard zijn: de ervaring 
van machteloosheid, zinloosheid, 
afhankelijkheid, tot last zijn van 
anderen, verlies van controle en pijn 
(in 10% van de verzoeken). Het 
belang van een adequate emotionele 
en spirituele zorg is dus gesteld. 
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●Wat is het motief voor dit verzoek, 

●welke informatie omvat de vroegtijdige 
zorgplanning,  

●welke begeleiding is tot op heden 
geboden, betreft het een herhaald 
verzoek,  

●heeft de patient voldoende informatie, 
zijn er resterende therapeutische of 
behandelingsmogelijkheden,  

●Is voldaan aan de wettelijke criteria ....  
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1998 2001 2007 

Alle overlijden Plots 33,30% 34,10% 31,90% 

Niet-plots 66,70% 65,90% 68,10% 

Geen levenseinde beslissingen genomen 27,48% 27,49% 20,23% 

Wel levenseindebeslissingen genomen 39,22% 38,41% 47,87% 

Niet levensverkortend TOTAAL 34,80% 36,60% 44,10% 

Niet behand 16,40% 14,60% 17,40% 

Intensere symptoom behandeling 18,40% 22,00% 26,70% 

Levensverkortend TOTAAL 4,42% 1,81% 3,77% 

Euthanasie 1,10% 0,30% 1,90% 

Levensbeëindiging zonder verzoek 3,20% 1,50% 1,80% 

Geassisteerde suïcide 0,12% 0,01% 0,07% 

L. Deliens,  Public Health and Palliative Care 
 “quality end-of-life care” 

Cijfers 
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Wel MD 
Actief beëindigen Niet-beëindigend 

Geen MD 
LEEFTIJD Aantal Euth/AS Gn verzoek Pall Ther Geen Th 

van 1-64 199 53% 3,52% 2,01% 33,67% 14,07% 46,73% 

van 64-84 932 45% 1,18% 1,61% 26,07% 15,88% 55,26% 

boven 84 530 43% 0,75% 1,13% 25,47% 16,04% 56,60% 

TOTAAL 1661 45% 1,32% 1,51% 26,79% 15,71% 54,67% 

Wel MD 

Actief beëindigen Niet-beëindigend 

Geen MD 

LOCATIE Aantal Euth/AS Gn verzoek Pall Ther Geen Th 

Thuis 403 55% 2,98% 2,23% 35,48% 13,90% 45,41% 

Rusthuis 452 52% 0,00% 1,77% 28,76% 21,46% 48,01% 

Ziekh 665 32% 0,75% 0,60% 17,59% 13,23% 67,82% 

Pal een 170 59% 2,94% 2,94% 38,24% 14,71% 41,18% 

TOTAAL 1690 46% 1,30% 1,54% 26,92% 15,74% 54,50% 

SENTI-MELC 01/2005 – 12/2006  België (BMJ 2010) 



20 

ARCH INTERN MED/VOL 170 (NO. 5), MAR 8, 2010 
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ARCH INTERN MED/VOL 170 (NO. 5), MAR 8, 2010 
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Vrijwel nooit gerechtvaardigd. (1-3) 

Vrijwel altijd gerechtvaardigd 
(8-10) 

Toelaatbaarheid van euthanasie  

Nieuwe tijden, nieuwe waarden-  
European Value study. 2013 



Wet op de palliatieve zorg 
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Palliatie --> 
“pallium”  
 
 
(Lat.): mantel 
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Palliatieve zorg is de actieve zorg voor patiënten voor wie 
geen genezende behandeling meer mogelijk is. Bij 
palliatieve zorg staan het behandelen van pijn en andere 
symptomen, het voorkomen en oplossen van 
psychologische en sociale problemen en aandacht voor 
gezinsaspecten centraal. Het doel is het bereiken van de 
best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en de 
familie. De arts bespreekt met de patiënt welke 
mogelijkheden er zijn om het lijden te verlichten en de 
kwaliteit van het leven zo lang mogelijk in stand te 
houden. 
 
Palliatieve zorg en euthanasie liggen vaak in elkaars 
verlengde 
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•Wanneer men niet meer kan genezen 
•En het sterven dichterbij komt 
•dan is de zorg gericht op een zo hoog mogelijke 
levenskwaliteit en comfort 
 
 



Van theorie naar praktijk …. 

WELKE HANDELINGEN – BESLISSINGEN ? Welke handelingen & beslissingen : 
 
 1.Niet – behandelbeslissingen 
 
  
 2.Palliatief  (be-)handelen  
 
  
  
 3.Actieve levensbeëindiging 
  

GEEN LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 

WEL LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 



 
 

 Niet – behandelbeslissingen 
 
 a) Artsen : Afzien starten/verlengen  strafrecht 

      
Medisch zinloos handelen is een ongerechtvaardigde  
inbreuk op de fysieke integriteit van de patiënt (J. Menten) 
 
THERAPEUTISCHE HARDNEKKIGHEID  (doel – middelen –resultaat) 
 
  

  
 medisch zinloos handelen  geen verkortend effect 
 
   
b) Weigering van patiënt  
  wet op de patiëntenrechten : BINDEND 

 
  
  



Niet behandelbeslissing …. Het verhaal van   

Mevrouw  Janssens, 86 jaar … 
 
Medisch  
- hartziekte 
- suikerziekte 
- kunstheup links – rollator 
 
Emotioneel: erg bezorgd, piekerend  
 
Gesprek :  

“ ben geen 20 meer …” 
 “ angst af te zien” 
 

 

Eerste vraag… al dan niet reanimeren 
Toepassing code ‘beperkingen therapie’ 
 
Evidence based medicine: 
- Zeer povere outcome  (0,8%  overleving)  
- 100%  overlijden binnen enkele weken, vaak 
vegetatief, omwille van  
- unwitnessed cardiac arrest  
- out of hospital 
- fragility 
 
Reanimatie belet serene manier van 
overlijdens 
 
Wens bejaarden om CPR daalt tot 5% 



Toestand van mevr. Janssens gaat 
achteruit, bijna steeds bedgebonden, 
eet minder, bloedarmoede. Wel 
helder  
 
 
Uitklaren oorzaak zal belastend zijn 
en mevrouw wil eigenlijk niet naar 
het ziekenhuis.  

 
Emotioneel: 
- ‘laat mij niet afzien’ 
- ‘angst om te stikken’  

“Ze is steeds meer op….” 
 
Volgende afspraken worden gemaakt 
 
symptomatisch gaan behandelen en start 
palliatief statuut 
 
Aanpassen medicatie beleid: stopzetting van 
medicatie die geen comfort bevordert. 
 spuitaandrijver  
 
Aanpassing van CBT   
We laten je niet in de steek ! 



“hart begeeft, maar stopt niet met 
kloppen.” 
 
- Ze wordt meer en meer kortademig 
- eet niet meer, drinkt bijna niet meer, 
plast weinig, is steeds te bed. 
 

- Nog aanspreekbaar. 
- Slikken wordt een probleem 
 
 

Emotioneel 
Angst neemt toe, niet zozeer om te 
sterven maar wel voor de wijze waarop  

“Na enkele dagen….” 
 
 
“ Kortademig, onrustig, niet meer 
aanspreekbaar….” 
 
Mevrouw krijgt een reutelende ,snelle  
ademhaling,hapt naar adem,indruk 
angst (ogen !) 
 
= sterven 
= onvoldoende symptoomcontrole 
 
 Palliatieve sedatie 



Van theorie naar praktijk …. 

WELKE HANDELINGEN – BESLISSINGEN ? Welke handelingen & beslissingen : 
 
 1.Niet – behandelbeslissingen 
 
  
 2.Palliatief  (be-)handelen  
 
  
  
 3.Actieve levensbeëindiging 
  

GEEN LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 

WEL LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 



 

Palliatief  (be-)handelen  
 
•Focus op kwaliteit van leven  : Symptoomcontrole (alle facetten) 
•Focus op Proportionaliteit : wat nodig is 
 

•Palliatieve sedatie  geen levensverkortend effect 

 
In de terminale fase kunnen zich, ondanks goede palliatieve zorgen, lijdenssituaties 
voordoen waarbij de menswaardigheid in het gedrang komt. Zo stellen zich vaak 
problemen van pijn, benauwdheid en onrust waarvoor behandelingen met 
analgetica of anxiolytica niet toereikend zijn. 
 
In dergelijke gevallen kan palliatieve sedatie arts soelaas bieden waarmede men, 
steeds binnen de context van de palliatieve zorg, ―een weloverwogen 
bewustzijnsverlaging (coma) bedoelt tot het niveau dat vereist is om één of 
meerdere refractaire symptomen te verlichten‖. Als daarbij, in combinatie, wordt 
afgezien van kunstmatige toediening van voeding of vocht, maar met maximaal 
behoudt van comfortmaatregelen, dan zal doorgaans een zachte dood spoedig 
intreden. 
 
  
  



 

Palliatief  (be-)handelen  
 
• Focus op kwaliteit van leven  : Symptoomcontrole (alle facetten) 
• Focus op Proportionaliteit : wat nodig is 
 
 

• Kunstmatig vocht en voedseltoediening  
Vocht en voeding bij niet-acute aandoeningen bij fragiele bejaarden voegt  tijd toe, 
maar geen kwaliteit  
- Honger en dorstgevoel verdwijnen 
-Neveneffecten van vocht in palliatieve fase 

1) Toename manipulatie zorg (meer plassen) 
2) Meer slijmen en hoesten en dyspnee 

 
In palliatieve setting : Mensen eten niet meer omdat ze gaan dood gaan 
  



Het verhaal van Gregory 
Meneer Janssens 
 
Longpatiënt:   
• ernstig beperkt in dagdagelijks leven 
• afhankelijk  van /”gebonden aan ” 
zuurstof (levensdraad ↔ geketend) 
• zware medicatie met neveneffecten 
 
• Laatste jaar 6 x opnames gehad in 
ziekenhuis 
 
“kwaliteit van leven”: ‘dit is geen leven 
meer’   

Toepassing CBT   
- geen reanimatie 
- geen hospitalisatie 
 
Angst om te stikken. 
 
 
Palliatieve sedatie volstaat niet 
voor hem, hij wil eruit stappen. 
 
Verdere uitklaring: wens 
euthanasie 
 
die achteraf wordt bevestigd… ‘rust 
in het gemoed’: hij kan de grens 
aangeven tot waar  

Vraag naar actieve levensbeëindiging… het verhaal van … 



Van theorie naar praktijk …. 

WELKE HANDELINGEN – BESLISSINGEN ? Welke handelingen & beslissingen : 
 
 1.Niet – behandelbeslissingen 
 
  
 2.Palliatief  (be-)handelen  
 
  
  
 3.Actieve levensbeëindiging 
  

GEEN LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 

WEL LEVENSVERKORTEND 
EFFECT 



 

Actieve levensbeëindiging op verzoek  
 
• ‘geen hulp bij zelfdoding’  

 
• Zorgvuldigheid: ‘is al het menselijk mogelijke verricht?’, ‘is er geen sprake van 

onvolkomen zorg’, ‘is dit wat je wil-vraag?’ 
 

• moment, plaats, aanwezigen  
• bewaken van goede kwaliteit – NAZORG !!! 
• premedicatie of niet 
 
 
Ter discussie 
- Euthanasie bij personen met dementie 
- Euthanasie bij kinderen 
- Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 



Ethische reflecties: de casus 
Alzheimer 
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Alzheimer - een videofragment 

Een chronisch degeneratief proces van 8-10 jr. 
 

Persoonsontluisterend 

Identiteitsafbraak 



Alzheimer is een drama, 
onomkeerbaar en in die zin ook 
uitzichtloos.  
 
Het doet de mens geleidelijk 
verglijden naar een leven dat 
ontdaan is van elke mening en 
betekenis. Er ontstaat een wereld 
van groeiende isolatie, van 
verminderde competentie, van 
toenemende hulpeloosheid maar 
ook van chaotische emoties: 
angst, onzekerheid en 
onveiligheid. 
 
Dat is de rauwe werkelijkheid en 
ze mag niet verbloemd worden.  



VOORBIJ DE KARIKATUUR 

 
• 1 op 7 dementerenden tot het eindstadium; 

• Totale ADL afhankelijkheid; 

• Gedrag zonder intentionaliteit                  

• Vervreemd van zichzelf en de wereld     

• ‘uitzichtloosheid en onomkeerbaarheid’  ≠ ‘lijden aan’ 

• Anosognosia als evolutieve variabele: bij ernstige dementie is 
er alleszins geen besef meer noch ziekte-inzicht;  

• Disability paradox: taxatie van gezonde mensen is lager dan 
degene die effectief aan een ziekte lijden 

• De discrepantie tss de aangegeven scores van ‘kwaliteit van leven’  
bij mantelzorgers en demenerden zelf is gerelateerd aan de 
overbelasting eerder dan aan het functioneringsniveau.  



Aftakeling of kracht van expressie ?? 

Een reeks 
zelfportretten van 
William Utermohlen 



De beschermwaardigheid van het leven getekend door 
dementie 

• De mensheid heeft het altijd moeilijk gehad met de 
schaduwkanten van het leven. 

• Onze cultuur stelt de maakbaarheid van het leven voorop 
waardoor het “noodlot” onverteerbaar wordt.  

• Dementie is vanuit dit “gehalveerd mensbeeld”  een 
schrikbeeld. 

• En de grandioze ontplooiing van welzijnsvoorzieningen ten 
bate van kwetsbare mensen dan ? 

• Een zekere ambivalentie: het vigerende ideaalbeeld van de 
mens: fysiek aantrekkelijk, verbaal, intelligent, jong…. Maar 
ook de aanvaarding van de gelijkwaardigheid van alle leven.  



• Op het kruispunt van deze twee tegenstrijdige 
maatschappelijke tendensen stelt zich de vraag naar de 
toekomstige beschermwaardigheid van personen met 
dementie 

• Het hellende vlak ?? 
• De zaak “Claus” 

• Een verfijnd ethisch normenbesef maar ook een 
duidelijke voorkeur voor een situatie-ethiek en moreel 
relativisme 



Het handelt over ons…. 

De confrontatie met het noodlot, zoals een 
ernstige ziekte of het nakende einde,  
doorprikt levensplanning van de actieve 
mens, het leven wordt overhoop gehaald.  
De mens wordt verpletterd onder het 
gewicht van wat hem overkomt, hij kijkt met 
vrees naar de toekomst kijken omdat het 
perspectief van afhankelijkheid dreigt... 
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.  
 

Ziekte en handicaps zijn niet louter biologische categorieën, uitspraken over 
menswaardigheid of over kwaliteit van leven gebeuren binnen institutionele 
en culturele contexten die voortdurend verschuiven en waarbij de invloed 
van taal en massamedia onmiskenbaar groot is. 
 
De ethische toets bij het omgaan met het noodlot is ons af te vragen of alles 
in het werk is gesteld om dit gekwetste leven te humaniseren. In aansluiting 
daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor degenen die deze kwets- 
bare medemens zorgend nabij is. 
 
 
 
 
 



Recht op zorg in ziekte en nood kan alleen worden verdedigd 
wanneer daar een plicht tot zorg in de gemeenschap te- genover 
staat: dit is een essentieel sociaal-ethisch uitgangspunt. In het 
zorgdebat moeten daarom ook mensen die zich vandaag een 
‘zorgvrij’ leven kunnen veroorloven kleur durven bekennen: ‘hoe 
sta ik tegenover het gekwetste leven?’ en ‘wat zou ik wensen als 
het noodlot mij morgen treft’.  
 
Ons antwoord is alvast ondubbelzinnig: de sterke schouders 
moeten de zwakke ondersteunen omdat het leven ons overkomt: 
goed en kwaad, vreugde en verdriet. 
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