
 ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2017 - OPINIES

Ook christenen
respecteren de wet
De visietekst van de Belgische Broeders van Liefde bevat
interne tegenstrijdigheden en kan verstrekkende gevolgen
hebben. Nog een geluk dat we ‘Rome’ hebben, vindt
Fernand Keuleneer, want er staat veel op het spel.

FERNAND KEULENEER

Wie? Advocaat.
Wat? Ten onrechte bestempelt de Belgische organisatie van de Broeders van
Liefde euthanasie als een medische handeling. Daardoor zet ze zichzelf en haar
instellingen buitenspel.

In zijn opiniebijdrage ‘Ook christenen moeten de wet respecteren’ lanceert
Ignaas Devisch een regelrechte aanval op elk levensbeschouwelijk pluralisme in de
organisatie van de zorgsector, en bij uitbreiding in andere maatschappelijke
domeinen (DS 10 augustus)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20170809_03011515) . Hij heeft het over
dictaten van Rome en zijn gezanten die zich boven de wet zouden plaatsen en stelt
dat de Belgische wetgever conclusies moet verbinden aan het feit dat Rome zich
buiten de context van de 21ste eeuw plaatst, enzovoort . Forse pamflettaire taal,
maar als het op kennis van zaken aankomt, slaat Devisch de bal mis.
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De Belgische euthanasiewet creëert geen ‘recht op euthanasie’. De wet biedt
artsen de garantie dat ze geen misdrijf plegen wanneer ze euthanasie toepassen
onder welbepaalde voorwaarden. Ze verplicht ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun ‘zorgpakket’ op te nemen. De
wetgever heeft terecht geoordeeld dat een correcte, respectvolle en zorgzame
medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot
euthanasie insluit.
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De parlementaire documenten zijn hierover klaar, duidelijk en ondubbelzinnig.
Ik verwijs onder meer naar het verslag van de Kamercommissie voor Justitie: ‘De
voorzitter’, volksvertegenwoordiger Fred Erdman, ‘besluit dat in de juiste
interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de
toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling. Geen lid
verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter.’ In het verslag van de plenaire
zitting van donderdag 16 mei 2002 wordt dit herhaald.

Maar twee zinnen van de visietekst zijn belangrijk en relevant, al
de rest is retoriek en mag de papiermand in

Enig respect voor het grondwettelijk verankerde principe van levensbeschouwelijk
pluralisme en diversiteit in de organisatie van het zorgaanbod zou zelfs een ethicus
niet misstaan.

Misdrijf

Ondertussen doet ‘Rome’ er wel degelijk verstandig aan om krachtig te reageren.
Want de gevolgen van de beslissing van de Belgische raad van bestuur van de
Broeders van Liefde strekken veel verder dan de vraag of euthanasie nu wel of niet
moet kunnen binnen de muren van de instelling. Devisch, zoals de meerderheid
van de Belgische bestuurders, lijkt de draagwijdte van de visietekst niet te
begrijpen. Daarin staat te lezen: ‘De reden hiervoor is dat we enerzijds de
therapeutische vrijheid van de arts willen respecteren, maar anderzijds ook met de
grootst mogelijke behoedzaamheid willen omgaan met …’ En verder: ‘Niettemin
behoudt de arts zijn of haar therapeutische vrijheid.’

Het gebruik van de term ‘therapeutische vrijheid’ impliceert dat de Belgische
Broeders euthanasie beschouwen als therapeutisch en medisch handelen, hoewel
euthanasie een eigenaardige therapie is.

Het is uitsluitend de arts die de geneeskunde beoefent en die samen met de
patiënt de medische toestand en het medisch handelen beoordeelt. Derden kunnen
daarin niet tussen komen. Als een derde dat toch doet en zich tussen arts en patiënt
opstelt, komt hij op of gaat hij over de rand van de onwettige uitoefening van de
geneeskunde, en kan er sprake zijn van een strafrechtelijk sanctioneerbaar misdrijf.

Alle ‘zorgvuldigheidsvereisten’ in de visietekst die zorgvuldiger zijn dan de wet,
moeten bijgevolg zonder uitwerking blijven als de arts ze overbodig vindt. Wegens
de ‘therapeutische vrijheid’ waar de visietekst van uitgaat, zou een instelling niet
langer enige vrijheid noch enige marge hebben om een eigen beleid te voeren.

‘In alle mogelijke domeinen wordt gepleit voor diversiteit, maar in de zorgsector zou die niet mogen
bestaan?’ © hh 



In naam van welke sharia?

Conclusie is dat de visietekst incoherent is en interne tegenstrijdigheden bevat,
waarvan het resultaat is dat er maar twee zinnen belangrijk en relevant zijn,
namelijk die zinnen die stellen dat euthanasie binnen de therapeutische vrijheid
van de arts valt. Al de rest is retoriek en mag de papiermand in. Of het wordt
onwettige uitoefening van de geneeskunde.

Uiteraard is euthanasie géén therapeutische handeling, en géén medische
handeling, ook al wordt ze door een arts uitgevoerd. Het ligt niet in de natuur van
de geneeskunde om intentioneel te doden, ook al is de dood uiteindelijk
onafwendbaar, en is er niemand die ervoor pleit om het leven koste wat het kost te
rekken. Daarom kunnen en mogen instellingen juridisch hun zeg behouden als het
om de toepassing van euthanasie gaat. En daarom is het goed dat er verschillende
zorgmodellen bestaan, die elk vanuit een eigen levensbeschouwing respectvol
omgaan met zieke medemensen. In alle mogelijke domeinen wordt gepleit voor
diversiteit, maar in de zorgsector zou die plots niet mogen bestaan? In naam van
welk model of welke sharia?

Gelukkig is er nog ‘Rome’ om hierop te wijzen, om sommigen aan de grondwet te
herinneren, en om op te roepen tot een geneeskundige zorg die meer gericht is op
vernieuwen en investeren dan op kosten besparen. Je hoeft echt niet katholiek te
zijn om dat toe te juichen.
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