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De Standaard, AB en Président 
serveren u elke dag gratis een 

overheerlijk Broodje Plezier.

 NEEM DEZE BON 
MEE NAAR DE 

BOTERHAMMENTRUCK IN 
HET WARANDEPARK.

 

T’HOF VAN 
COMMERCE

vrijdag
31 aug

Bon geldig elke middag tijdens Boterhammen in het Park (27 t.e.m. 31 augustus 2018). 
Geldig zolang de voorraad strekt, 1 bon per persoon.  

Nog honger na uw gratis Broodje Plezier? Voor €3 koopt u een extra broodje. 
De opbrengst gaat integraal naar Straatverplegers vzw.

BRUSSEL I  De mogelijkheid om
een wilsverklaring euthanasie te
laten  registreren,  bestaat  sinds
2008. Tot en met eind vorig jaar
hebben  171.000  Belgen  dat  ge
daan. Jaar na jaar komen er dui
zenden formulieren bij. ‘Maar de
cijfers  geven  een  te  rooskleurig
beeld van de werkelijke situatie’,
zegt  Gert  Huysmans,  arts  en
voorzitter van de Federatie Palli
atieve Zorg Vlaanderen. 

Zo is een kwart van de verkla
ringen  (42.650)  vervallen.  Een
deel van die mensen is intussen
overleden.  Daarnaast  hebben
zo’n  30.000  personen  hun  wils
verklaring niet laten vernieuwen
binnen  de  wettelijk  verplichte
termijn van vijf jaar. Als zij in een
coma  belanden,  kunnen  ze  dus
geen  euthanasie  krijgen. Ook al
hebben  ze  hun  verklaring  nooit
ingetrokken. 

Niet voor dementie
Er is ook vaak verwarring over

het  toepassingsgebied.  ‘Veel
mensen denken dat  ze  op  voor
hand  ook  euthanasie  kunnen
vastleggen  voor  als  ze  dement
zijn. Dat moet ik keer op keer uit
leggen op  lezingen’,  zegt profes

De voorbije twee jaar 
hebben zo’n honderd 
Belgen hun wilsverklaring 
ingetrokken. Daarin geeft 
iemand aan te willen 
sterven als hij in een coma 
belandt, bijvoorbeeld na 
een ongeval of beroerte. 

‘Soms worden die 
papieren haastig 
ingevuld aan de 
keukentafel, 
zonder er 
voldoende over 
na te denken’ 
GERT HUYSMANS 
Federatie Palliatieve Zorg
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dat men per se meteen naar huis
wil met alle mogelijke papieren.
Soms worden die daarna haastig
ingevuld aan de keukentafel, zon
der er voldoende over na te den
ken.’

Euthanasie  op  basis  van  een
wilsverklaring  is  zeldzaam.  De
voorbije twee jaar ging het om 58
gevallen op een totaal van 4.337,
of 1,3 procent. ‘De meeste mensen
belanden natuurlijk nooit in een
coma’, zegt Luc Deliens, professor
aan  de  Vakgroep  Zorg  rond  het
Levenseinde van de VUB/UGent.
‘Ze spreken zich dus uit over een
medische  situatie  die  ze  nooit
zullen  meemaken.  Dat  kan  pro
blematisch zijn. We weten uit on
derzoek dat de context waarin ie
mand leeft, bepaalt hoe hij of zij
denkt over het levenseinde. Wie
ziek  is,  is  bijvoorbeeld  vaak  be
reid om veel langer te vechten en
leven  dan  hijzelf  op  voorhand
dacht.’ (jom)

sor Wim Distelmans, euthanasie
expert van de VUB.

Een  alternatief  voor  dat  pro
bleem  is  een  negatieve  wilsver
klaring. Daarin  laat  iemand op
nemen dat hij bijvoorbeeld geen
antibiotica meer wil bij zware de
mentie  of  een  andere  ziekte,
waardoor hij zich niet meer kan
uitdrukken. Maar de kans op on
nauwkeurigheden  is daarin veel
groter en dat maakt het dokters
erg  lastig.  ‘Het  is  bijvoorbeeld
niet omdat je geen levensverlen
gende behandelingen meer wilt,
dat  je  ook  nodeloos  wil  afzien
door een onbehandelde infectie’,
zegt  Gert  Huysmans.  ‘In  plaats
van geen antibiotica moet er dus
staan: geen antibiotica meer, ten
zij noodzakelijk  voor mijn  com
fort.’ 

Dat sommige mensen terugko
men op zo’n wilsverklaring, lijkt
bizar, maar is het niet, zegt Huys
mans. ‘Op voordrachten merk ik

Honderd wilsverklaringen herroepen
Euthanasie 

tuurlijk. Ik kijk ernaar uit om veel 
soorten te proeven.’

Toen directeur Sven Gatz (Open 
VLD) in 2014 de Belgische Brouwers 
verliet om Vlaams minister van Cul
tuur te worden, nam JeanLouis Van 
de Perre, voorzitter van de raad van 
bestuur, tijdelijk zijn taken over. Vanaf 
maandag neemt Nathalie Poissonnier 
uit Houthalen het roer in handen. ‘Ze 
waren bij de federatie niet uitdrukke
lijk op zoek naar een vrouw, hoor. 
Maar het pleit voor hen dat ze innova
tief genoeg zijn om te kiezen voor de 
beste kandidaat, ook al was dat deze 
keer een vrouw. Dat klinkt een beetje 
pretentieus, zeker? Maar in oorlogstijd 
werden de Belgische brouwerijen 
rechtgehouden door de vrouwen. Nu 
zal dat ook lukken.’

Veiligheid en gezondheid
Er wachten veel uitdagingen. De 

Belgen drinken jaar na jaar minder 
bier. Aan haar om dat te keren. De Ho
ge Gezondheidsraad ziet liever geen 
sponsoring meer door alcoholmerken, 
geen alcoholverkoop onder de achttien 
jaar en geen verkoop van blikken bier 
in tankstations. Aan haar om te maken 
dat de brouwers blijven verkopen, 
maar tegelijk aangezien worden als 
een verantwoordelijke sector die inzit 
met de veiligheid en gezondheid van 
de Belgen. En aan haar om met de fe
deratie álle professionele brouwers te 
verenigen. Want elk jaar komen er – 
veelal kleine – brouwerijen bij in ons 
land. Tot nog toe moest elk lid van de 
unie minsten 3.000 hectoliter bier per 
jaar produceren. Die voorwaarde valt 
weg. Daardoor hoopt de federatie, die 
nu 66 leden telt, dat aantal tegen eind 
volgend jaar te verdubbelen. (jvr,  tlb)

‘Ik kijk ernaar uit om 
veel soorten te proe
ven’, zegt Nathalie 
Poissonnier.
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‘In oorlogstijd 
werden de 
Belgische 
brouwerijen 
rechtge
houden door 
de vrouwen. 
Nu zal dat 
ook lukken’ 


