Vlaanderen bedt etlthanasie in
Ats enige kiest de Federatie Pattiatieve Zorg Vlaanderen met a[ haar
partners v00r een open maar zorgvuldige en zorgzame omgang met de
euthanasievragen van haar patiënten. "Het aanbod om elke
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euthanasievraag muttidisciplinair te begeteiden, is de beste manier
om te verzekeren dat euthanasie een echt vrije keuze is en uitgevoerd

wordt met maximale zorg voor de patiënt en zijn omgeving", zegt
dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Paltiatieve Zorg Vlaanderen.
uthans.siø and physician-assisted
suicide: A white þaþer from the
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Cøre (Radbruch, Leget, Vanden
Berghe e.a.) illustreert hoe die

omgang van palliatieve zorg met euthanasie

in Vlaanderen een uitzondering is: Vlaanderen is ten eerste een uitzondering binnen
Europa wegens de legale mogelijkheid van
euthanasie. Euthanasie is alleen gelegaliseerd in Nederland, Luxemburg en België.

In Vlaanderen is de positie bovendien
uniek omdat palliatieve zorg zich van in
het begin actief bekommerd heeft om
euthanasie. Vlaamse palliatieve zorgequipes
begeleiden bijna drie op de vier euthanasie.
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uitvoeringen. Palliatieve zorg en euthanasie
zijn geen verschillende werelden. Dat is
minder zo in Nederland en zeker in het
zuiden van ons land. In Vlaanderen sluit
palliatieve zorg euthanasie niet uit. Het
maakt deel uit van het zorgcontinuüm,
Dr. Huysmans: "Euthanasie is maa¡ een
van de levenseindebeslissingen en dan nog
een zeer weinig frequente. Goede palliatieve g

zorg is mensen de vrije keuze over

Palliatieve zorg heeft niet de
bedoeting het leven te
vertengen of te verkorten, ze wì[

,
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hun åo

paltiatieve patiênten op de best
mogetqke manier begeteiden

te

levenseinde te garanderen en hen daarbij
begeleiden. Zorg voor euthanasie is ingebed

in palliatieve zorg. Palliatieve zorg heeft
mogelijk gemaakt dat euthanasie bespreekbaar is. Er is ook weinig altematief. Her zou
schizofreen zijn om iemand met een eutha.

nasievraag te transfereren ofaan een andere
arts over te laten. De palliatieve teams zijn al

snel tot een consensus gekomen dat men
euthanasie actief moest opnemen binnen
het traject. Het hoort tot het dagelijks werk."

levensveruvachting geen issue
Levensverwachting is binnen palliatieve
zorg geen issue. Palliatieve zorg heeft niet
de bedoeling het leven te verlengen of re
verkorten, ze wil palliatieve patiënten op de

best mogelijke manier begeleiden.
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Dr. Huysmans: "Palliatieve zorg werkt
multidisciplinair aan goed gedragen beslis.
singen. Waar het complexer wordt - bii
kwetsbare groepen als kinderen, mensen
met dementie en ondraaglijk psychisch
liiden - is het Vlaamse model een grotere
garantie voor kwaliteitsvolle beslissingen.
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Een team kan meer steun bieden, een struc-

tuur is noodzakelijk. Een patiënt ofarts die

niet ondersteund wordt door een team, is
eenzaam in zulke belangrijke beslissingen."

Verschiltende opties
Men denkt te vaak dat iemand met een

euthanasievraag resoluut op zijn doel
afgaat. De realiteit leert dat patiënten
vooral slingeren tussen ve¡schillende
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opties. Palliatieve zorgteams moeten naast
de patiënten lopen, welke richting die ook
uitgaan, en ze moeten de valabele altematieve opties met de patiënt overlopen.
"Volgens mij is er geen alternatief voor
ons model. Als er beslist is euthanasie te
legaliseren, moet je er wel proactief mee
omgaan", besluit Huysmans. "Vandaar is er
ook veel belangstelling vanuit het buitenland voor ons model."
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0e vottedige tekst en meer uitteg is terug te vinden op

www.paltiatief.be.
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