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Agentschap raadt aan 
om bij een infectie met 
koorts paracetamol als 
eerste keuze te gebrui-
ken, en geen ibuprofen 
tegen de koorts of pijn. 
Ouders zijn het best 
waakzaam voor alarm-
signalen wanneer een 
kind zieker wordt. Op 
de pagina over koorts 
op de website van 
Opgroeien is een flow-
chart te vinden die 
ouders helpt welke 
inschatting ze het beste 
maken. (kba,blg)

Last van de lucht-
wegen, koorts en na 
drie dagen alleen maar 
zieker? Ga dan zeker 
naar de dokter, vraagt 
het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. De Belgi-
sche ziekenhuizen 
noteren namelijk al en-
kele weken een stijging 
in het aantal besmet-

tingen met streptokok-
ken, wat kan leiden tot 
een longontsteking.

“We willen mensen 
aansporen om waak-
zaam te zijn en tijdig 
een arts te consulteren 
bij verslechtering van 
de medische toestand”, 
zegt woordvoerder 
Joris Moonens. Het 

Overheid waarschuwt 
voor streptokokken

Steeds meer buitenlanders vragen
in ons land levensbeëindiging aan

Niet zomaar een saaie, grijze 
microgolf of mixer. Nee, de Ierse 
ontwerper Marcus Byrne heeft 
de klassieke huishoudtoestellen 
in een nieuw jasje gestoken. 
Eentje geïnspireerd op de wer-
ken van de Spaanse architect 
Antoni Gaudí. Voor alle duide-
lijkheid, het gaat hier niet om 
echte producten die je kan ko-
pen. Wel zijn het beelden die 
met behulp van Midjourney, een 
kunstgenerator gebaseerd op ar-
tificiële intelligentie, gecreëerd 
werden. Byrne bewerkte de beel-
den later nog met Photoshop. Hij 
voelt zich daarom niet helemaal 
comfortabel om de Gaudi-gad-
gets volledig zijn eigen werk te 
noemen. “Het zijn abstracte 
ideeën en ik heb AI gebruikt om 
ze tot leven te brengen. De mo-
rele en ethische debatten rond 
de technologie zijn zorgwek-
kend. We bevinden ons op een 
zeer belangrijk moment in de 
kunstgeschiedenis, dus het zou 
goed zijn om op een ethische 
manier vooruitgang te boeken.” 
(sgg)

Een huis 
vol Gaudí

www.instagram.com/marcusbyrnephotography

“Het fenomeen komt 
steeds vaker voor, want 
via internet vinden men-
sen sneller de weg”, zegt 
Wim Distelmans, als pro-
fessor palliatieve genees-
kunde (VUB) en lid van 
de Euthanasiecommissie 
een fervent voorvechter 
van het recht op een 
waardig levenseinde. 

“Buitenlanders hebben vaker door 
dat je geen Belg moet zijn om hier in 
aanmerking te komen.”

De tendens wekte enkele jaren gele-
den nog de bezorgdheid van het 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 
“Op zeker ogenblik was er een Fran-
se organisatie die een kamer huurde 
in een tehuis om daar patiënten te la-
ten opnemen”, zegt voorzitter Paul 
Cosyns. “Daar hadden we onze be-
denkingen bij. We waren tegen zo’n 
geïnstitutionaliseerde vorm van wat 
bijna toerisme is.” 

Enkel lichamelijk lijden

Voor mensen als influencer Olym-
pe, die euthanasie aanvragen wegens 
psychisch lijden, is er weinig kans op 
een gunstig advies. “Het lijkt me 
moeilijk of niet mogelijk”, zegt 
Cosyns. “Er moet een Belgische arts 
advies geven en bij psychiatrische 
indicaties betekent dat toch dat je ze 
goed moet kennen en opvolgen over 
een langere periode.” 

De buitenlanders die in België 
euthanasie kregen, leden dan ook 
stuk voor stuk aan een lichamelijke 
aandoening, waarbij de uitzichtloos-
heid snel duidelijk was. Het ging 
zonder uitzondering om 50-plussers 
met een ernstige neurologische ziek-
te zoals MS of ALS, of een uitgezaai-
de kanker.

“Het is schrijnend dat mensen op 
het einde van hun leven nog zo’n 
inspanning moeten doen om op een 
waardige manier hun levenseinde in 
te vullen”, zegt Distelmans. “Het be-
tekent vooral dat die landen verdorie 
zelf eens werk moeten maken van 
dergelijke wetgeving.”

“Ik ben geestelijk uitgeput”, vertelt 
Olympe (23) op haar sociale media. 
Ze deelt er het verhaal van een jaren-
lange strijd met mentale problemen 
en met trauma’s uit haar jeugd. Ze 
klopte aan bij een arts in Brussel, 
omdat actieve euthanasie in Frank-
rijk niet is toegelaten. Maar dat 
draaide op niets uit.

Nochtans zou Olympe lang niet de 
enige Franse burger zijn geweest die 
in ons land euthanasie krijgt. In 
2020 en 2021 kregen in ons land 
minstens 79 mensen euthanasie na-
dat ze speciaal daarvoor naar ons 
land waren gekomen. Dat zijn er 
meer dan drie per week. Dat blijkt 
uit de cijfers van de Euthasie-
commissie. 

Het zijn er wellicht meer, want de 
woonplaats van patiënten staat in 
het confidentiële deel van de officië-
le formulieren. En dus heeft zelfs de 
Euthanasiecommissie er geen toe-
gang toe. Alleen als de artsen het ver-
melden op de andere papieren, tellen 
buitenlanders mee. In 2016-2017 
waren het er 23, in 2018-2019 ge-
beurde het 45 keer en in 2020-2021 
dus 79 keer. Weinig in vergelijking 
met de 2.500 binnenlandse dossiers 
per jaar, maar wel een verdrievoudi-
ging in drie jaar tijd. 

“Euthanasie mag 
  geen toerisme 
  worden”
De 23-jarige Franse 
Youtubester Olympe 
(foto) krijgt geen 
euthanasie in ons 
land. Maar met haar 
aanvraag staat ze niet 
alleen. De voorbije 
zes jaar kregen zowat 
150 buitenlanders hier wél 
euthanasie. Het aantal 
gunstige aanvragen verdrie-
voudigde op drie jaar tijd. 
“Buitenlanders hebben door 
dat je geen Belg moet zijn om
in aanmerking te komen.”

Koen Baumers
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