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Vraag om advies van 13 augustus 2018

Van Dr. Gert Huysmans, Voorzitter van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
en dhr Paul Vanden Berghe, directeur van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

betreffende het toepassingsbereik van de voorafgaande wilsverklaring inzake
euthanasie
hernomen als auto-saisine op de plenaire vergadering van 20 mei 2019
(installatievergadering 6e mandaat).

VLAANDEREN

Prof. Dr. Paul Schotsmans

Voorzitter Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Eurostation ll, 7e verd., lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 / 1.0
1060 Brussel

Vilvoorde, 13 augustus 2018
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Geachte heer voorzitter

Zorgverleners (palliatieve) zorg worden vaak en in toenemende mate geconfronteerd met de situatie

waarbij familieleden van de patiënt zich op een voorafgaande 'Wilsverklaring euthanasie in geval van
onomkeerbaar buiten bewustzijn' beroepen (vaak lang voordien ingevuld door de patiënt) om
uitvoering hiervan te vragen op het ogenblik dat de patiënt zich in een (sub)comateuze toestand
bevindt als fase binnen een 'normaal' stervensproces. ln de overtuiging dat dit aan de toestand

beantwoordt die door de wet bedoeld was, en dat ze hiermee uitvoering geven aan de uitdrukkelijke
wil van hun dierbaar familielid, oefenen deze naasten sterke druk uit op de zorgverleners, niet alleen
op de arts, maar ook en vooräl op de verpleegkundigen waarmee zijn een regelmatiger en laagdrempeliger contact hebben. Veel zorgverleners stellen zich de vraag of een dergelijk document wel
van toepassing is aan het einde van een 'normaal' stervensproces en of zij met andere woorden
kunnen ingaan op de vraag van deze familieleden onder verwijzing naar de wilsverklaring. Als zij dit
niet doen (en niet uitgelegd krijgen aan de familie) creëert dit onmiskenbaar een stressvolle situatie
voor wie aan hun zorg is toevertrouwd. Maar ook waar deze vragen ingewilligd worden, kunnen
zorgverleners heel erg onzeker zijn of zij wel gehandeld hebben in overeenstemming met de wet en
het persoonlijk en maatschappelijk goed dat deze beoogt. Nog los van de weerslag op de zorg zelf,
kan in beide gevallen de 'moral distress' van de individuele zorgverlener en binnen de teams hoog
oplopen, en ook dat heeft op zijn beurt een negatieve impact op de zorg.
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Goede voorafgaande communicatie

documenten opgemaakt werden

-

-

bijvoorbeeld door tijdig na te vragen of er dergelijke

kan veel misverstanden voorkomen. Toch lijkt dat geen antwoord

te bieden in alle situaties zoals hierboven geschetst.
Vandaar onze vragen:

1.

Juridisch: Wat is het toepassingsgebied van de wet (28 mei 2002 Hoofdstuk lll Art. 4.)

wanneer het gaat om een (voorafgaande) wilsverklaring euthanasie? ln welke mate valt een
(sub)comateuze toestand in de slotdagen of -uren van het stervensproces onder de

voorwaarden van de wet?

2.

Zorg-ethisch: Gegeven het antwoord op deze juridische vraag: Wat houdt goede zorg in deze
gevallen in, voor patiënt, familie of omgeving maar ook voor zorgverleners? En dit rekening

houdend met volgende achterliggende vragen:
a. ln welke mate is het significant dat de (on)omkeerbaarheid van de toestand van het 'niet

meer bij bewustzijn'-zijn van de patiênt medicamenteus bepaald is? M.a.w.: Hoe kan of
dient de zorgverlener zich te vergewissen van het onomkeerbaar karakter van de toestand
van het 'niet meer bij bewustzijn'-zijn van de patiênt wanneer bv. pijn- of comfortmedicatie
daar een belangrijke rol in speelt?
b. Maakt het voor het antwoord op deze vragen een verschil wanneer de patiënt,

ondertekenaar van de wilsverklaring, in bijvoorbeeld de voorafgaande communicatie over
zorgdoelen zelf nooit gewag gemaakt heeft van een dergelijk document, met andere
woorden terwijl hij daar duidelijk de kans toe had?

Graag hadden wij het advies van het Comité en danken het alvast voor het gevolg dat het aan onze

vraag wilgeven.

Met de meeste hoogachting,

Paul Vanden Berghe PhD

Dr. Gert Huysmans

Directeur Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

