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Wrevel tussen euthanasieartsen: Wim Distelmans hekelt
werkwijze collega

27-10-17, 16.26u - Sara Vandekerckhove - Bron: Eigen berichtgeving

Wim Distelmans. © AP

In de Amerikaanse pers is een brief gelekt van professor Wim Distelmans (VUB) , waarin hij
de werkwijze van collega Lieve Thienpont bij enkele euthanasieverzoeken bekritiseert.
Thienpont benadrukt dat er niets onwettig is gebeurd.

61 SHARES

ADVERTENTIE

‘Clash over euthanasie bij psychisch zieken’, kopt The Washington Post op basis van een brief waar
het persagentschap AP de hand op kon leggen. Die brief toont duidelijk de spanning tussen
professor en oncoloog Wim Distelmans en psychiater Lieve Thienpont. Beiden zijn grote
voorvechters van euthanasie, ook op basis van psychisch lijden. 

Maar nu blijkt Distelmans het niet helemaal eens te zijn met haar werkwijze. In de brief van 13
februari laat hij Thienpont weten dat hij en het voltallige UL-team (Uitklaring
Levenseindevragenteam) niet langer euthanasiecasussen van haar zullen behandelen.

SHARE   

https://www.demorgen.be/binnenland/wrevel-tussen-euthanasieartsen-wim-distelmans-hekelt-werkwijze-collega-b86f0481/#
https://www.demorgen.be/binnenland/wrevel-tussen-euthanasieartsen-wim-distelmans-hekelt-werkwijze-collega-b86f0481/#
http://twitter.com/share?url=http://www.dm.be/s/ax86f0481/1EcXsK&related=DeMorgen&text=Wrevel%20tussen%20euthanasieartsen:%20Wim%20Distelmans%20hekelt%20werkwijze%20collega&via=demorgen
mailto:?subject=Wrevel%20tussen%20euthanasieartsen%3A%20Wim%20Distelmans%20hekelt%20werkwijze%20collega-%20De%20Morgen&body=http://www.dm.be/s/ax86f0481/1EcXsK
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.dm.be/s/ax86f0481/1EcXsK


2-11-2017 Wrevel tussen euthanasieartsen: Wim Distelmans hekelt werkwijze collega | binnenland | De Morgen

https://www.demorgen.be/binnenland/wrevel-tussen-euthanasieartsen-wim-distelmans-hekelt-werkwijze-collega-b86f0481/ 2/3

'We zijn zeker nog on speaking terms. Het verhaal in de
Amerikaanse pers is redelijk opgeklopt'
WIM DISTELMANS

“Wij hebben dit reeds diverse keren mondeling meegedeeld, echter zonder resultaat. Daarom
hopen we dat het duidelijker wordt via een formeel schrijven”, staat er. “Het geven van een
onafhankelijk advies wordt onmogelijk wanneer patiënten met onrealistische verwachtingen naar
ons worden doorverwezen”, zo staat er. “Meermaals werd door ons vastgesteld dat reeds vooraf in
onze naam door u beloftes werden gedaan aan de patiënt die door ons niet konden worden
waargemaakt. Deze manier van verwijzen laat geen correcte arts-patiënt-relatie toe.”

In een reactie aan deze krant nuanceert Distelmans. “Wij zijn zeker nog steeds on speaking terms. 
Het verhaal in de Amerikaanse pers is redelijk opgeklopt. De brief is geen oordeel over haar
professionele activiteit.”

Agressief
Al erkent hij wel dat er problemen zijn geweest met enkele patiënten die ze doorverwees. “Het ging
om psychiatrische patiënten die gehospitaliseerd moesten worden om euthanasie te krijgen. Het
kon niet thuis. Nu, ik weet niet of de patiënt het zo heeft begrepen of zij het zo heeft gezegd, maar
zij gingen ervan uit dat wij ervoor zouden zorgen dat ze euthanasie in het ziekenhuis konden
krijgen.”

Onmogelijk, benadrukt Distelmans. “Wij kenden die mensen niet. Vooraleer je in aanmerking
komt voor euthanasie, moeten wij die patiënten leren kennen. Bijgevolg waren die mensen
bijzonder overstuur en soms zelfs agressief. Want ze dachten dat ze pro forma bij ons op
consultatie kwamen.”

De bekende oncoloog heeft naar eigen zeggen Thienpont enkele keren hierop gewezen. Maar toen
het opnieuw voorviel, heeft hij haar die brief gestuurd. “Zoiets is gewoon erg vervelend. In zo’n
emotionele bui kun je geen arts-patiënt-relatie opbouwen.”
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'Dit heeft niks te maken met de wettelijke criteria. Ik ben nog
nooit op de vingers getikt'
PSYCHIATER LIEVE THIENPONT

Thienpont op haar beurt beklemtoont dat ze nooit tegen haar patiënten heeft gezegd dat ze bij het
team van Distelmans sowieso euthanasie zouden krijgen. “Het enige wat ik hen wel meegeef is dat
ik hen naar collega’s stuur die openstaan voor euthanasieverzoeken. Maar sommige patiënten
horen wat ze graag willen horen. Het gaat gewoon om een misverstand.”

Verder benadrukt de psychiater dat ze in al die jaren nog nooit op het matje is geroepen door de
federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. “Dit heeft niks te maken met de wettelijke
criteria. Ik ben nog nooit op de vingers getikt”, zegt Thienpont. 

“Wim Distelmans en ik werken al jaren goed samen. Dat is nooit een probleem geweest”, vult ze
aan. “We hebben samen gepubliceerd en hij heeft mijn boek ingeleid. Het enige waarin we
verschillen van mening is in de aanpak van de media. Hij wil ten allen tijde de wet beschermen en
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vreest dat als we meewerken met journalisten aan documentaires, dat dit zich tegen de wet zal
keren. Terwijl ik net vind dat we moeten getuigen.”


