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LES 1: INLEIDING  
 
(Slides vetgedrukt – notities niet vetgedrukt) 

1. Inleiding 

1.1 Algemene inleiding  

Stel dat alles op jullie pc-scherm wordt gefilmd en op groot scherm wordt getoond. Gaan jullie dan nog 
altijd akkoord? Dat is de eerste les als het gaat over ethiek. Vraag na: iedereen is akkoord met vrije en 
geïnformeerde toestemming. Vrije en geïnformeerde toestemming is: vraag door. Geloof niet zomaar de 
standaard informatie. Als je informatie krijgt, vraag door en vraag bijkomstigheden. Kijk naar de context. 
Dat is heel belangrijk als het gaat rond experimenten op mensen, waarin mensen duidelijke uitleg moeten 
krijgen over wat er gebeurt, vooraleer men een test doet die mogelijks negatieve effecten heeft. En het 
gaat voornamelijk over die mogelijks negatieve effecten. Dat is zo als het gaat over ethiek, dat het meestal 
gaat over negatieve effecten. Dat mensen zich de vraag stellen van ‘waarom kan dit niet’ of men begint 
zelfs met als eerste reactie ‘dit kan toch niet’ en als je dan doorvraagt wordt het steeds moeilijker om 
argumenten te vinden. En dat is één van de doelstellingen, om duidelijk te maken dat ethiek niet te maken 
heeft met eerste aanvoelen of ja/nee verhalen, maar om te zoeken en streven naar argumenten en 
consensus rond bepaalde casussen.  

 

1.2 Examen  

Het examen is een schriftelijke vraag en een mondelinge vraag. De mondelinge vraag: daar krijgen jullie alle 
stellingen van het mondelinge examen vooraf, na de paasvakantie. Dat is mondeling te brengen. Op het 
examen zelf krijgen jullie ook een casus, die is schriftelijk uit te schrijven en daar is geen mondeling deel 
aan gekoppeld. Derde deel van het examen is in groepjes (zelf te kiezen) een poster maken. Die poster 
moet niet getoond worden. Die wordt overlopen tijdens de laatste les van het 2e semester. En je gaat 
gedeeltelijk jezelf en je medestudenten beoordelen en ik ga jullie een stuk beoordelen rond peer 
assessment. Ter compensatie van die poster zal er geen les zijn op de vrijdag voor de paasvakantie. Dan 
kunnen jullie eventueel aan die poster werken.  
 
Ik ga de link doorsturen en bepaalde adviezen ga ik voor jullie publiceren, gewoon als 
achtergrondliteratuur. Onthou ook op het examen zelf: jullie mogen alles meenemen in papiervorm, dus 
niet met laptop of eenderwat. Dus het is een openboekexamen. Ik zal ervoor zorgen dat ik heel vervelende 
stellingen geef waarover je moet nadenken, maar voor de rest mag je alles gebruiken. Ook de modellen die 
ik hier ga voorstellen en waar we rond gaan werken, jullie moéten dat model niét gebruiken. Stel dat je 
vanuit een andere richting komt en je gebruikt een ander perspectief. Jullie moeten dat niet gebruiken. 
Misschien nog heel even op terugkomen, voor mij is het belangrijk, als je uw standpunt inneemt of naar het 
examen een antwoord geeft, begin je eerst met ben je akkoord ja of neen, dan je argumentatie en dan de 
doorslaggevende argumenten. Hoe je dat doet, hoe je dat opschrijft maakt mij eigenlijk niet uit, ook niet bij 
de casus, maar die drie dingen moeten erin staan. Dat is gewoon een tip. Er zijn redelijk wat mensen die het 
examen mondeling moeten komen uitleggen, en heel wat mensen hebben de neiging om dan eerst een 
hele uitleg te doen, ook naar mij toe, bv als het woordje IVF daarin staat, als die in de stelling voorkomt, dat 
mensen beginnen over ‘wat is IVF’. Nu, ik wil even meegeven, ik weet wat IVF is. Dus: zeg akkoord ja/nee, 
ga dan naar de belangrijkste argumentatie en kom tot een conclusie. Dat gaan we ook proberen doen met 
de casussen hier. 

1.3 Vak 

Verschillende richtingen in deze groep (overgrote deel wel seksuologen), dat is boeiend. Discussies gaan 
daardoor over verschillende invalshoeken over dezelfde casussen. In deze opleiding gaan we casussen 
beoordelen op basis van een specifiek model. Casussen gaan over begin tot eind van het leven en alles 
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daartussenin. Ik kijk ook heel erg naar wat in de media opduikt. Een voorbeeld dat nu heel erg naar voor 
komt en we nog zullen bespreken, is dat men terug in Nederland gaat kijken of men de noodzakelijke 
behandelingen wel gaat invoeren bij mensen boven een bepaalde leeftijdgrens. Men stelt nu de grens bij 
70 jaar. Dat men eerst kijkt: is de behandeling zinvol, nuttig, kostenefficiënt. Dat is een van de thema’s die 
zeker naar boven komt. 

 
Bijsluiter van het vak 
 

– Niet bij chronische overgevoeligheid voor ziekte van anderen 
– Niet bij teveel andere problemen aan je hoofd 
– Bij voorkeur voor je de gezondheidszorg ingaat: omdat je soms geïnfecteerd geraakt door dingen 

die gebeuren in je leven, zit je midden in de gezondheidszorg, dan kan je er moeilijker afstand van 
nemen. Wat daarom niet slecht is, maar het is best dat je multidisciplinair kan kijken.  

– Voldoende kauwen 
– Groepsgebruik kan positieve bijwerkingen hebben: vanuit verschillende perspectieven en 

verschillende opleidingen kijken is verreikend.  
– Buiten bereik van kwaadwilligen houden: kan helpen bij het goedpraten van kwalijke praktijken: 

discussie die je gaat voeren en dat moeten we proberen te doorprikken. 
 
Hierbij wil ik even zeggen dat sommige thema’s die hier naar boven komen, dichtbij kunnen komen. Ik 
verontschuldig mij vooraf als het is dat het dichtbij komt. Alle begrip als je dan bv. Het auditorium wil 
verlaten. Bijna alles wat ik hier zeg is waar, ook al klinkt het soms zeer raar. Bij voorkeur dingen uit de 
gezondheidszorg. Probeer helder en rationeel te denken. Je eigen context heeft daar ook soms een impact 
op.  
 

– Voorschrift voor evaluatie 
• Stelling + casus 
• Mondeling + schriftelijk 
• Posterpresentatie + peer assessment 

 
 

2. Bio-ethiek 

2. 1 Wat is bio-ethiek?  

• Het beschrijven van de ontwikkeling van de bio- ethiek als antwoord op de medische revolutie. 
Want de medische wetenschap gaat steeds verder. 

• Analyseren van specifieke bio-ethische thema's vanuit opgegeven theoretische kaders. 

• Bewust worden van de wijze waarop bio- ethische thema's in de maatschappij en media worden 
voorgesteld en dit kritisch beargumenteren. Belangrijk.  

 

2.2 Media 2017 – 2018: 

• Blijf van mijn lijk 

• Virusvrije varkens klaar voor transplantatie: eindelijk kan xenotransplantatie ( = het 
transplanteren van organen weefsels tussen verschillende soorten, meestal tussen mens en dier) 

• Meer dan 1200 mensen wachten op donororgaan: wat nu in de media komt is dat de eerste, vrij 
gerupeteerde econoom toch op tafel legt van moeten we niet de mogelijkheid toelaten om te 
betalen voor organen? Is een belangrijk element dat we hier ook waarschijnlijk zullen bespreken. 
Organen en weefsels, voor alle duidelijkheid, het gaat niet over: als we bv het hart van iemand 
wegnemen, dan is hij toch dood? Nee, het gaat bv over eicellen. Eicellen vind ik iets heel 
interessant. Mijn onderzoek ging over stamcellen. Eicellen vind ik iets super, daar kan je heel veel 
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mee. Iedereen die hier ziet: wie is voorstander van vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek als 
het over medische zaken gaat? Zo goed als iedereen. Heel veel nieuw onderzoek gaat over 
stamcelonderzoek, boekt veel vooruitgang, voor nieuwe therapieën. Wat interessant is aan 
stamcelonderzoek, zijn eicellen. Jullie zijn allemaal voorstander van onderzoek, van wie krijg ik 
eicellen? Al wat minder studenten. Het is wel ontzettend belangrijk hé. Valt mij dit jaar wel op, 
soms zie ik mannen ook hun hand opsteken, dat is natuurlijk gemakkelijk. Bij klinische ethiek gaat 
het niet enkel over gewoon de verschillende mogelijkheden opstellen, maar uiteindelijk proberen 
tot een advies te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het advies. En dat betekent 
ook dat een bepaalde stellingname in een bepaalde tijd gebeurt. En dat betekent ook dat elke 
stellingname altijd voor herziening vatbaar is. Waarom? Precies omwille van vooruitgang in 
onderzoek of omwille van maatschappelijke veranderingen. Dus ik krijg weinig eicellen, ik kom later 
terug op waarom en op hoe ik ervoor kan zorgen dat ik meer eicellen krijg. Ik kan natuurlijk ook 
jullie geïnformeerde toestemming vragen maar dat pikken jullie waarschijnlijk niet meer, na die 
camera. 

• Denk tijdig na over je levenseinde: mensen moeten daar best tijdig over nadenken 

• Menselijke cellen groeien in embryo van een varken: ook interessant 

• Moeder schenkt baarmoeder aan dochter 

• Dna test voor alle koppels met een kinderwens 

• Seks ipv ivf om zwanger te raken: daar gaan we opnieuw voor pleiten. Trouwens: hebben mensen 
op dit moment recht op een kind, komt ook in de media nu? Iemand zegt nee, niemand zegt ja. 
Jullie hebben toch allemaal recht op een kind? Waarom niet? Als 2 keer nee geroepen wordt in de 
zaal, wil ik weten waarom niet. Student: .. Prof: ja, maar dat is niet het enige, ik begrijp dat zeker 
met fertiliteitsbehandeling, maar ik merk nu ook op dat men zich hardop vragen stelt van of je 
inderdaad sommige ouders waarvan een aantal, bv jonge vrouwen 7e keer zwanger en 6 andere uit 
huis geplaatst, discussie wordt gesteld van mogen we toelaten dat deze dame nog wel kinderen 
krijgt. Is ze in staat om op te voeden. IVF is belangrijk omdat daar een verschil zit. Als het gaat om 
een fertiliteitsbehandeling wil ik jullie meegeven, dat je steeds kan zeggen: neen. Voor alle 
duidelijkheid: er is géén recht op een kind. Recht op een kind zou hetzelfde zijn als recht op een 
diploma. Als jullie recht op een diploma zouden hebben, zouden jullie ontzettend zot moeten zijn 
om hier te zitten met het eerste mooie weer. Recht op een kind is er niet, is er recht op 
voortplanting: ja. Is er recht op een fertiliteitsbehandeling, nee. Want dat kan geweigerd worden. 
 
 
 

• Vlaamse vrouwen krijgen steeds later een kind: ook heel belangrijk als het gaat over de discussie 
van het afstaan van eicellen en wat er mee te doen op termijn. En ook naar verschillende modellen 
van gezinssituaties, hoe beoordelen we dat, zeker ook fertiliteitsbehandelingen. Bewust alleen 
staande moeders, heteroseksuele paren, homoseksuele paren, alleenstaande personen, … waar 
trekken we grenzen? Hebben die allemaal mogelijkheid en toegang tot fertiliteit? 

• Al 150 vrouwen willen eicellen doneren 

• Down is geen ziekte, het gaat om mensen die anders zijn 

• Minder kinderen geboren met Down owv NIPTest?: anderzijds de week na vorig artikel dit. 

• Euthanasie als excuus voor moord 

• Groepsaankoop voor ‘laatste wil poeder’ 

• Beroepsgeheim is niet altijd heilig: komen we ook op terug 

• Wie is bang van gekloonde apen  

• Zaadcellen gemaakt uit de huid 

• Geen dure behandeling boven 70 
 
Gewoon maar een greep uit zaken die in de media verschijnen en toch wel discussie vergen.  
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2. 3 Ontstaansgeschiedenis 

– Dezelfde ontstaansgeschiedenis 
• Èthos (Gr.): gewoonte, gebruik, houding  
• Mos (lat.): moraal 

 
Heel kort. Gaat over ethos en moraal.  

– Een verschillende betekenis 
• Moraal: geheel van (veronderstelde of werkelijke) opvattingen die binnen een bepaald 

levensdomein (gezondheidszorg) een belangrijke richtinggevende functie hebben voor 
het menselijk handelen 

• Ethiek: wetenschap, kritische reflectie op menselijk handelen en de daarin geldende 
opvattingen 

 
Kortweg: moraal is de eerste reactie op bepaalde situaties, het gevoel dat je erbij hebt. Ik zeg je vooraf: de 
eerste reactie gaat zijn: ja of nee. Je bent voor of je bent tegen. We gaan ook een les hebben rond 
geslachtskeuze om niet-medische redenen. Dan gaan we een test doen en zeggen of we in de toekomst een 
jongen of meisje zouden willen. Jullie zullen zeggen ‘dat maakt mij niet uit’, maar eigenlijk zal er wel een 
gevoel zijn van wat er zou zijn, en dat willen we gaan nakijken.  

 

2.4 Ethiek en wetenschap 

2.4.1 Verschil met wetenschap  

• Denkmethode 
• Controleerbaar en toetsbaar – Door andere na te rekenen 
• Conceptuele analyse 
• Rechtvaardiging van het gedrag achterhalen 

• Handelen van mensen begrijpen door keuzes te analyseren en interpreteren in termen van 
argumenten die ze erbij hebben 

• Trekt zich weinig aan van meerderheden 
 
Kortweg: ethiek: en dat is het verschil met vb. psychologie of andere humane wetenschappen, ethiek gaat 
eigenlijk naar de rechtvaardiging van bepaalde handelingen. Je gaat de vraag stellen: waarom zijn bepaalde 
dingen zo? Je gaat niet puur naar observatie, maar kijkt naar de redenen erachter. Als je het negatief wil 
bekijken is het: we zijn nooit voorbij de fase van het derde levensjaar gekomen, we blijven gewoon vragen 
‘waarom’, tot je er onozel van wordt. Maar we proberen wel tot een antwoord te komen. Ethiek trekt zich 
ook weinig aan van meerdeheden. Wie is hier voorstander van IVF? Dat is volledig ingeburgerd. Het is pas 
sinds 1978. Maar toen dat bekend werd gemaakt, was op één van de voorpagina’s van toenmalig 
belangrijke tijdschriften, werd het voorgesteld als baby’s die proberen naar boven te klauteren uit een 
proefbuis. Als op dat moment, dat het beeld is, dan zit je in bepaalde context en mogelijkheden en krijg je 
een bepaald idee of je voor of tegen bent. Ander vb: komst van mogelijkheid van gekloonde schaap Dolly. 
Als het over een schaap gaat, is dat geen probleem, maar als je de week daarna een foto ziet van allemaal 
gekloonde Hitlers, dan gaat het over klonen van mensen en niet dieren en ook bepaalde negatieve 
aspecten. Om maar te zeggen hoe lang het al geleden is, de week erna kwamen er allemaal Claudia Shiffers 
op de voorpagina. Ik weet niet wie ze daarmee wilden overtuigen om pro te zijn, maar gewoon maar om 
een beeld te geven van hoe werken bepaalde media in op de vooroordelen die er zijn. We moeten 
rationele argumenten proberen vinden. 
 
Hebben jullie enig idee waar de eerste IVF-baby geboren is in België? Het was Leuven, katholieke 
universiteit, dus niet ingaan op vooroordelen. 
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2.4.2 Test: Obesitaspil  

Test: Obesitaspil: Reguleert de stofwisseling zodat mensen kunnen eten wat ze willen zonder 
gewichtstoename. Eindelijk ligt het ideale gewicht binnen ieders handbereik! 
 
Wie is voorstander van deze pil? Een paar mensen. Dan is de vraag: waarom zouden we in godsnaam tegen 
zijn? Dat is toch super? Wat kan je daar op tegen hebben? Mededeling: ik probeer hier een discussieles van 
te maken.  
 
Ook een pil is ethiek! Is dit een goede pil? Waarom wel / niet? 
 
Waarom niet? 

- Het reguleert enkel stofwisseling maar wat is het effect op de rest van uw lichaam? 
- Het houdt stereotypen in stand: iedereen moet een bepaald maatschappelijk schoonheidsideaal 

hebben 
- Het kan een aanmoediging zijn om ongezond te eten 
- Kan verslavingsmogelijkheden in de hand wekken 
- Het is een luxepil 
- Het neemt verantwoordelijkheden van de mens weg 

 
Waarom wel? We hebben zo hard aan de pil gewerkt en willen ze op de markt brengen. 

- Stel dat het een luxepil is of je neemt je verantwoordelijkheid niet, kan je oplossen door te zeggen 
van: we gaan ervoor betalen. Dan denk je tenminste 2 keer na voor je de pil neemt.  

o Tegen: er komt dan een groot verschil tussen rijk en arm 
o Maar: dat maakt niet uit, je kiest dat toch zelf? Opgelost toch? Je werkt het 

schoonheidsideaal in de maatschappij weg en laat dan mensen de keuze of ze de pil kopen 
of niet. 

o Maar: het is onvoldoende om informatie te geven dat mensen mee zijn in dat verhaal. 
- Autonomie  

 
Ik hoor verschillende argumenten, maar één van de argumenten dat op dit moment belangrijk is, is 
autonomie. Dat is denk ik een belangrijk principe waar iedereen nu voorstander van is: autonomie, recht 
op eigen keuze. 
 
Tussentijdse test: wie is hier orgaandonor? Heel wat handen. Wie is expliciet geregistreerd als geen 
orgaandonor? Niemand. Dan mag iedereen zijn hand opsteken, dan zijn jullie allemaal orgaandonor, ten 
minste als jullie 18 zijn of in België gedomicilieerd zijn en minstens 6 maand hier verblijven. Dus iedereen is 
orgaandonor. Niet iedereen weet dat. Maar het hele idee daarachter is wel dat iedereen dat weet. We 
hebben die informatie gegeven aan de maatschappij. Dat is iets dat niets met luxe te maken heeft, dat iets 
alledaags is, en toch weet niet iedereen dat. Als je gewoon naar dit element kijkt: dan zeg je: we laten het 
toe, als we het zelf kunnen kiezen. Je laat mensen de vrije keuze al dan niet die pil te nemen. Maar ik merk 
wel, als ik nu zeg van, als we dit oplossen, is iedereen dan akkoord toch die pil op de markt te brengen? 
Nee. Dus welk argument hebben jullie dan om de pil niet op de markt te brengen? Het enige dat ik tot nu 
toe gehoord heb is het argument van luxegeneeskunde. En ik denk dat dat steeds meer naar boven komt in 
die maatschappijen waar er duidelijk sociale zekerheid is en waar je minder verschil hebt tussen de have’s 
en have not’s in de zin van de gezondheidszorg. Maar in andere maatschappij gaat dat misschien veel 
minder spelen. 
 
Verslavingsmogelijkheid van risico op gezondheid / welzijn heb ik ook gehoord. Dat zijn zaken waar ik 
naartoe wil gaan: rechtvaardigheidsbeginsel, welzijnsbeginsel en autonomiebeginsel. Dat zijn zaken waar 
iedereen een beetje een idee over heeft en die in eerste instantie als argument naar voor geroepen 
worden. En dat zijn zaken die we gaan bekijken in de casussen. We gaan dat bekijken aan de hand van de 
verschillende personen die betrokken zijn bij de casus en op die manier een afweging maken. We maken 
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daarvan een raster en dat betekent niet dat hetgeen met meest ingevulde vakjes de beste argumentatie is. 
Het kan evengoed zijn dat er maar 1 vakje is ingevuld, maar dat dat wel doorslaggevend is.  
 
Voor wie beschikbaar? Terugbetalen? 
Dat terugbetalen is ook een belangrijk punt. Op dit moment wordt IVF terugbetaald. Terugbetalen moet je 
dan ook concreet maken: dat wil zeggen: iedereen in de maatschappij draagt mee aan de mogelijkheid van 
het terugbetalen van IVF. Als je IVF niet meer zou terugbetalen, kan je de top 3 van duurste 
geneesmiddelen beginnen terugbetalen in België. Akkoord, kinderwens is belangrijk, maar ik zet daar 
tegenover iets anders. Je kan maar een keer iets uitgeven als overheid in euro’s, wat kan je daar wel voor 
doen en wat kan je daarvoor laten. 

2.5 Ethiekvormen  

Ethiek? Hoe wordt naar ethiek gekeken? 

• Orakel-ethiek: ethicus is geen beschermde titel, voor alle duidelijkheid. Het betekent niet dat die 
discipline, dat je daarmee alles zegt. De hele idee erachter is dat je vanuit je eigen discipline bepaalde 
argumentatie kan opbouwen. 

• TomTom-ethiek: je hebt een bepaald standpunt en je hebt ethici nodig en die zullen wel via bepaalde 
argumentatie naar datgene toe gaan waar we naar willen geraken. We moeten gewoon zorgen voor de 
juiste argumentatie om het standpunt te bepalen. Vb. we zijn voor of tegen dit, en nu hebben we iemand 
nodig om dit te beargumenteren. Zo werkt het ook niet.  

• Stempel- of zegeningsethiek: een zogenaamde goedkeuring krijgen, is ook in nu. Meneer: dat is niet 
ethisch. Dat is een dooddoender voor vele mensen, dan durven veel mensen geen argumentatie meer 
aangaan. Of dat is ethisch verantwoord. Alsof dat iets maakt dat iets ethisch verantwoord is. Je moet 
blijven argumentatie geven. Je zet er een stempel op en is goed of slecht. Zo werkt het niet. 

• Kookboek-ethiek: idee erachter is dat naar ethiek gekeken wordt als dat we bepaalde ingrediënten en 
stappen moeten volgen en op het einde hebben we een afgerond geheel. Zo werkt ethiek niet.  

• Narren-ethiek: voor alle duidelijkheid: een ethicus is ook geen zot. Mensen uit exacte wetenschappen 
gaan dat beter of vaker zien dan humane wetenschappen, als je op een internationaal congres komt, mag 
na 2 dagen op de late vrijdagnamiddag de ethicus ook iets komen zeggen, omdat dat wel moet. Of bv een 
experiment goedkeuren, dan moet je via ethische commissie en achteraan het artikel moet je dat ergens 
vermelden. Zo van: we hebben iemand nodig om een doekje voor het bloeden te geven. Ook dat is het niet. 

2.6 Ethiek en moraal 

– Algemeen geldende en veronderstelde opvattingen over wat mag en niet mag 
En dat proberen we te doorbreken met ethiek.   
 
Ethiek = Zoektocht naar het vinden van oplossingen op maat voor bepaalde menselijke 
probleemsituaties en het doorbreken van welles-nietes-houdingen: ik weet dat dat moeilijk te 
verantwoorden is vanuit bepaalde filosofieën, maar ik ga heel contextgericht werken, met oplossingen op 
maat over bepaalde thema’s die zich nu voordoen. Vb. je kan ook anders naar bepaalde ontwikkelingen in 
de geneeskunde kijken. Wij gaan discussiëren over stamcelonderzoek en Ivf maar globaal zouden we veel 
beter kijken en zorgen dat de honger uit de wereld is en dat we daar aandacht voor hebben. Dat klopt ook 
ergens, dat is een grotere prioriteit. Maar wij gaan hier discussiëren over bepaalde thema’s in deze 
maatschappelijke context. En daar een oordeel over geven. En ook niet gewoon een welles-nietes 
houdingen door argumenten te geven, maar op basis van die argumenten, op dit moment, proberen via 
consensus naar een standpunt te gaan. Waarom is dat belangrijk? Omdat dat dagdagelijks gebeurt in de 
medische wereld. Dagdagelijks gebeuren afwegingen en als die moeten gebeuren op een patiënt, ga je wel 
iets moeten doen. Je kan niet zeggen die zijn voor die zijn tegen, er moet wel iets gebeuren. En als je niets 
doet, doe je ook iets. Als je iemand niét behandelt, heeft dat ook een effect. Dat is het beste bewijs. 
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3. Bio-ethiek – medische ethiek – ethiek van de gezondheidszorg: 

3.1 Historische achtergrond 

Jaren 1960: dan kwamen die termen echt naar boven 

3.1.1 Revolutie op medisch vlak met eigen problematiek:  

je kan niet spreken over ethiek in medische sector of bio-ethiek zonder de evoluties die er zijn te 
bespreken.  

– Verspreiding ‘therapeutische’ abortus met verminderd risico voor de vrouw: dat wil zeggen 
binnen het kader van de geneeskunde, zwangerschapsafbreking. 
 

– Pre Natale Diagnose 
• Beschermwaardigheid van het embryo of “baas in eigen buik”? was toen de discussie op 

dat moment met prenatale diagnose. Ook een punt waarop ik wil terugkomen want een 
van de zaken die men nu voorstelt is: mensen hebben recht op weten en recht op niet-
weten. Een idee is: mensen zeggen: als je wil weten dat een kind wel of niet gezond is en 
we ontdekken dat het kind niet gezond is, dan moet je ook verder gaan naar een 
zwangerschapsafbreking. Dat is een voorstel. Waarom? Omdat, als het jou toch niet 
uitmaakt, dan doe je beter de test niet en hebben we de kost ook niet van de test. Dus je 
zet gewoon een stap vroeger de vraag. In de plaats van de keuze tot het eind te laten. Het 
kan een voorstel zijn.  
 

– Kunstmatige beademing – Intensive Care Units: belangrijkste beeld is daar het naoorlogse beeld 
van een soldaat die uit de oorlog kwam en waar men naar voren bracht de technische 
mogelijkheden van de geneeskunde. Man werd geïnterviewd en bleef over zonder armen en 
benen. Moeten we dan al het technisch mogelijke doen en het beste is mens zo lang mogelijk in 
leven houden? De vraag is dan: is dat wat die persoon wel wil en is dat het best mogelijke voor die 
persoon? 

• Is het technisch haalbare ook het meest zinvolle? Er is dus een shift gekomen van focus op 
kwantiteit naar focus op kwaliteit. Omdat je mensen heel lang dankzij intensieve zorgen in 
leven kan houden, jaren, zelfs mensen in vegetatieve toestand kan je jaren in coma 
houden. 
 

– Orgaantransplantatie 
• We willen meer organen maar gaan we daarvoor ook betalen? We hebben steeds meer 

nood aan organen, maar willen we er ook meer voor gaan betalen? 
 

Historische achtergrond bio-ethiek 
– 1970: In Vitro Fertilisatie 
– 1980: euthanasie 
– 1990: genetica 
– 2000: stamcelonderzoek en klonen 
– 2010: tissue engineering –nanotechnologie 
– 2014: “Jaar van het hersenonderzoek” 
– 2015: keuzen in de gezondheidszorg 
– 2017: Overal DNA: vooral DNA onderzoek dat terug naar voren komt en meer naar medische zorg 

op maat, op basis van je eigen genetisch profiel 
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3.1.2 Toenemende technieken 

Kortweg: Door toenemende technieken wordt gezondheid niet langer bepaald door het lot maar steeds 
meer door eigen keuze. Kan leuk klinken, maar eigen keuze betekent ook vaak eigen verantwoordelijkheid. 
Dat betekent, als we terugkijken naar vb. de obesitaspil of breder, gaan wij nog behandelingen 
terugbetalen voor mensen die roken? Want het is toch je eigen keuze dat je rookt? Dat kan je verder 
trekken met ongezond eten, het is toch je eigen keuze? Dus eigen keuze betekent ook eigen 
verantwoordelijkheid. De vraag is alleen: kan iedereen die verantwoordelijkheid nemen? 

 

3.1.3 Begin van leven  

Begin van leven: denk als je een zwanger koppel vraagt, van hoe kijk je daarnaar, zeggen mensen: we 
willen graag een gezond kind. Dat is toch een standaard zin. Mensen gaan daarvanuit. Ze willen dat. Dat is 
basis. Dat lijkt allemaal evident. Maar afhankelijk van elk van de verschillende woorden kan je standpunt 
veranderen. “we willen een gezond kind” 

• We: man of vrouw? Voor sommige mensen is het afhankelijk van wie die ‘we’ is, een stel, iemand 
alleen, homo of hetero. Daarin kunnen mensen ander standpunt hebben in wat anders als 
algemeen aanvaard wordt. 

• Willen: verlangen of ‘recht op’? recht bestaat niet, maar mensen zijn daar steeds meer mee bezig, 
en zijn steeds ouder als ze een eerste kind krijgen en hebben dan meer fertiliteitsbehandelingen 
nodig. Het kan zijn dat mensen zeggen we willen op een bepaald moment niet verder, de risico’s 
zijn groter en het wordt steeds moeilijker en kost ook steeds meer voor de maatschappij.  

• Een: overtallige embryo’s? Eicel- of spermadonatie: bij een fertiliteitsbehandeling hebben we 
altijd overtallige embryo’s. hoe kijken we naar eicel- of spermadonatie? Afhankelijk van materiaal 
dat tot stand komt, kunnen mensen een andere visie hebben op deze op het eerste zicht 
eenvoudige zin.  

• Gezond: lichamelijk, psychisch en sociaal? Ook belangrijk, want we spreken heel vaak over 
gezondheid. WHO: toestand van totaal lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Als je daarop 
afrekent, weet ik niet of we zoveel gezonde mensen nog hebben.  

• Kind: broer of zus? Jongen of meisje? Is het gewoon het kind dat zal komen of zien we dat kind ook 
als mogelijke stamceldonor voor een eventueel ziek broertje of zusje? Dat kind zelf, kunnen we niet 
gewoon kiezen dat het een jongen of meisje is, als we nu toch eenmaal met diagnostiek bezig zijn 
en niet alleen prenatale diagnostiek maar ook pre-implantatiediagnostiek, dan kunnen we toch 
ineens gaan checken of het een jongen of meisje is. Dat is toch de totale autonomie die we kunnen 
doen voor de wens van de ouder? Afhankelijk vanuit welk perspectief, elk ander woord kan een 
andere visie meebrengen op die op het eerste zicht algemeen erkende zin.  

 
WE willen een kind:  ik geef dat gewoon even mee, de mogelijkheden van het woordje ‘we’. 
 

• Adoptieouder 
• Pleegouder 
• Stiefouder 
• Plusouder 
• Wensouder 
• Wettelijke vader 
• Draagmoeder 
• Solo-ouder 
• Bam mam: soms veranderen woorden ook, 10 jaar geleden was het BOM (bewust 

ongehuwde moeder) en nu is het BAM (bewust alleenstaande moeder). Maatschappelijke 
wijzigingen kunnen woorden doen veranderen 

• Afstandsmoeder  
• Vikingvader: een Deense spermadonor 
• Biovader 
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• Bonusmoeder 
• Meemoeder 
• Buikmama 
• Leenmoeder 
• Nestmama 

 
Om maar te zeggen dat je in bepaalde situaties kan terecht komen waarin uw visie kan verschillen over ‘we 
willen een gezond kind’, gewoon het luikje van ‘we’. Dit is gewoon een selectie, misschien zijn er intussen 
nog meer. Gewoon om een idee te hebben.  
 

3.1.4 Ontvoogding van de patiënt  

Niet enkel medische revoluties, maar ook is er een ontvoogding gekomen van de patiënt. 
 
Toenemende consumptiementaliteit in de geneeskunde: ontvoogding van de patiënt: jullie zijn allemaal 
uiteraard voorstander van patiëntenrechten, dat wil zeggen dat jullie vragen naar informatie enz. test: wie 
leest voorschrift van medicatie als je naar apotheker gaat? Staan jullie daar ooit bij stil dat je iets over 
medicatie aan arts kan vragen die het net heeft voorgeschreven? Sommige doen het wel, maar heel vaak 
kijkt men naar de bijsluiter. Hou rekening mee dat daar alle mogelijke neveneffecten in staan. Dus dat is 
heel algemene informatie. Kom ik ook even terug op informed consent: alles moet erin staan, maar het is 
toch wel handig als iemand je uitleg kan geven, zodat je in perspectief kan plaatsen. Is er iemand die als hij 
zich slecht voelt eerst de symptomen op internet zoekt? Doe dat niet! Ook dat is erger dan wat het meestal 
in werkelijkheid is. Mensen hebben veel meer mogelijkheden, veel meer keuzes, is ontvoogding van de 
patiënt, patiëntenrechten, maar soms vergeten mensen dat gewoon eenvoudig ook kan. Nl: er zit iemand 
tegenover u, die schrijft iets voor, je vraagt het even. Dat is het idee van informed consent. Dat je de 
informatie nog steeds durft vragen.  

• Arts-patiënt relatie 
o van paternalisme naar parentalisme: de eis van patiënten om bv bepaalde handelingen 

wel te doen. Waarom parentalisme: omdat je dat vaak ziet in fertiliteitsbehandelingen, 
omdat je daar vaak de eis hoort van wij willen wel verder met bepaalde 
fertiliteitsbehandelingen, dat je je toch vragen kan stellen bij bepaalde situaties. 

• Medische experimenten met mensen 
o Wantoestanden WOII: helaas is ontvoogding van patiënt ook gekomen door 

wantoestanden, zeker in WOII. O.a. Experimenten op mensen 
▪ Nürnbergcode → Verklaring van Helsinki 
▪ Tuskegee experimenten: experiment waarbij men in een bepaalde gesloten 

gemeenschap gekeken heeft en wilde onderzoeken wat het natuurlijk gevolg / 
verloop was van syffilis. Men zei tegen de mensen van oké, dit is gewoon slecht 
bloed. Men heeft zich uiteraard daarna geëxcuseerd, men heeft daar heel veel uit 
geleerd maar het kan gewoon niet. Dat zijn zeker experimenten die nog gebeurd 
zijn na WOII. 

• WHO-definitie gezondheid: betekent dat we heel sterk inzetten op gezondheid. Als we dan zeggen: 
we willen een gezond kind en via genetische diagnostiek willen we ongezond vermijden, moeten 
we de vraag stellen waar trekken we de grens wat een beperking is en wat laten we toe. Die 
discussie gaan we dan moeten voeren. Wat is ongezond, wat is gezond? 

o “a status of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence 
of disease or infirmity” 
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Bio-ethiek: even rond de term. Dan kan ik heel kort zijn. Bio-ethiek: dat is gewoon ethiek en biologie. 
Omdat het een celbioloog was die rond ethiek begonnen is aan de ene kant, aan de andere kant was het 
een priester die binnen de gezondheidszorg ethische vragen ging stellen. Dat zijn de twee perspectieven 
van waaruit bio-ethiek en ethiek van de gezondheidszorg voor het eerst ter sprake zijn gekomen. 

• 1970 

• Van Renselaer Potter 
o Celbioloog/oncoloog 
o UniversiteitvanWinconsin(V.S.)  

• Combinatie van: 
o Ontwikkelingen in de levenswetenschappen (bio) 
o Kennis van het menselijk waardenstelsel (ethiek) 

 

3.1.5 Ethiek van de gezondheidszorg 

• 1977 

• Paul Sporken 
o Katholiekpriester  

• Combinatie van: 
o Analyse van ethische vragen in de gezondheidszorg en het medische  handelen 
o Verhelderen van mens- en maatschappijbeeld dat aan deze vragen ten grondslag ligt 

 

Casus 
64-jarige vrouw, hoogleraar op emeritaat (pensioen van een hoogleraar), wenst een kind. JA / NEE.  
 
Mensen hebben daar een eerste reactie bij. We weten nu al dat ze van Roemenië is, maar goed. Wie 
zou deze vrouw helpen aan een kind? Maar een iemand steekt heel voorzichtig zijn hand op. Ik zie 
niet direct veel positieve reactie. Maar het is inderdaad zo. Of jullie nu willen of niet, de kinderen zijn 
geboren. Ik verzin het niet. Neem even de tijd dat wat te laten bezinken. Het is gebeurd. Wat zouden 
argumenten kunnen geweest zijn om hiermee verder te gaan? Ik ga tijdens de pauze binnenkomen 
als 64-jarige vrouw die de vraag stellen naar een kind. Je moet naar mij communiceren en niet over 
iemand praten, want dat is veel makkelijker dan naar mij rechtstreeks te communiceren. Dat maakt 
het concreter en vaak moeilijker ook om argumenten genuanceerd aan te brengen.  
 
Stel: ik kom bij jullie, 64 jaar, mijn vrouw en ik komen bij u en ik wil een kind. Niemand was er 
voorstander van dus ik wil weten waarom jullie vinden dat ik toch niet in aanmerking kom voor een 
kind.  

- Student: uw kind zal niet zo een lange tijd meer hebben met u, is dat dan niet wat 
egoïstisch? Patiënt: ik heb een medische check up jaarlijks, ik fitness ontzettend veel, ben in 
heel goeie gezondheid en ga ervanuit dat ik zeker nog 20 jaar in goeie gezondheid zal 
blijven. En aan de andere kant, of een kinderwens egoïstisch is? Misschien de poging eens 
wagen om te vragen waarom bepaalde mensen een kind wensen? Dus ja, de gemiddelde 
levensverwachting is vergroot en ik kan nog 20 jaar een kind hebben in goeie gezondheid.  

- Student: in welke mate verlang je naar een kind? Patiënt: heel erg. Ik heb zolang gewacht 
omdat ik daarvoor continu met mijn carrière bezig ben en nu het gevoel heb dat ik écht voor 
mijn kind zorg kan dragen, ik kan er echt zijn voor mijn kind.  

- Student: … Patiënt: laten we er nu wel even vanuit gaan dat die waarden oké zijn. Ik ga 
daarvanuit. Er is een kind, het kind is gezond. Ik heb mijn eicellen vroeger laten invriezen.  

- Student: … Patiënt: ja tuurlijk, mijn partner van 40 gaat heel graag zorg dragen voor het 
kind. 

- Student: … Patiënt: ja, en anders heb ik mijn partner ook nog. En de peuter beweegt niet 
zoveel dus dat lukt nog wel. Ik heb die energie wel.  

- Student: … Patiënt: ja ik heb een goeie job gehad, ik heb materiële middelen, huis is 
afbetaald, alle aandacht kan naar mijn kind gaan, zowel emotioneel als financieel. 
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- Student: … Patiënt: ja ik heb vroeger voor de kinderen van mijn zus gezorgd. Toen mijn zus 
34 was, 30 jaar geleden.  

- Student: … , … Patiënt: ja, want hij voorziet de zaadcellen, het is zijn keuze ook, ik kan hem 
volgende keer meebrengen. Ik ben voorstander van autonome keuze en de mogelijkheden 
zijn er. Ik wil er zelf ook voor betalen, geen enkel probleem. Als het terugbetaald wordt zoals 
iedereen, ik hoop dat ik op zijn minst als iedereen aan zelfde voorwaarden een behandeling 
krijg, maar als dat niet lukt, heb ik ook zo een grote kinderwens dat ik ervoor ga betalen.  

- Student: wat zou een negatief advies voor u doen? Ik zou blijven zoeken naar een 
mogelijkheid om toch mijn kinderwens te vervullen.  

- Ik heb er nooit de tijd voor gehad en vond het niet oké dat ik er dan nooit voor kon zorgen 
gezien mij carrière.  

- Wat zouden mensen vinden als je aan schoolpoort staat en ze denken dat je de bomma 
bent? Ik ga er nooit op voorbereid zijn, maar zou wel heel duidelijk maken dat ik niet de 
grootmoeder ben maar de moeder. Ik voel me sterk genoeg in mijn schoenen staan om dat 
te kunnen doen.  

- Stel, je leeft nog 20 jaar gezond, hoe denk je dat je kinderen er dan tegenover staan om niet 
alle dingen te doen, je ziet vriendjes op school met jongere mama’s die nog andere dingen 
kunnen doen? Patiënt: ik ben benieuwd hoe jullie staan tov het feit als het hier zou gaan over 
een 64jarige man die geen fertiliteitsbehandeling nodig had en zijn 32jarige vriendin en die 
vader gaat kind van school afhalen, zouden jullie dan ook zo van die moeilijke vragen 
stellen? Enige verschil is, als dat via natuurlijke zwangerschap kan, dan heb ik jullie niet 
nodig om die vragen te beantwoorden. Ik vind wel als je de logica wat doortrekt, als je hier 
de vragen stelt, dat je ze daar ook moet stellen, op zijn minst bij een fertiliteitsbehandeling. 
Ik ga niet helemaal mee in de casus, maar probeer gewoon tegenargumenten te bieden. 
Eerste reactie is: dit kan toch niet dat je dat doet op 64-jarige leeftijd. Maar als je denkt: 
waarom niet? Dan maakt het dat precies toch wat moeilijker.  

- Gezondheidsrisico’s? Niet als de eicellen ingevroren zijn, er zijn misschien wat meer risico’s 
op complicaties bij de bevalling, maar dat is een risico dat ik denk dat je neemt als je echt 
een kind wil. 

- Student: … Patiënt: dat kan, maar als je uitgaat van het feit dat singles ook kinderen kunnen 
krijgen, is dat risico nog groter, want ik heb een partner. Dat is geen goed argument, maar 
ja, geef mij eens een goed argument om er tegen te zijn? 

- Student: … Patiënt: dat klopt, het gezondheidsrisico mag niet aan leeftijd gekoppeld worden, 
je moet bepaalde argumenten doortrekken ongeacht de leeftijd.  

- Student: … Patiënt: ja, in België. Lacht. Tot wanneer is het eigenlijk in België toegelaten? In 
België wordt het terugbetaald tot 43, kan een eicel pick up gebeuren tot 45 en kan de 
terugplaatsing gebeuren tot 47. En dan is de vraag: wat is het verschil tussen 47 en 48? En 
als je die logica doortrekt, wat is dan verschil tussen 48 en 49? Je trekt een bepaalde grens. 
Als je niet zegt: het kan niet. Dan moet er een grens getrokken worden. Die grens, waar ik 
volledig akkoord mee ben is 45-47. Je wil een kind kopen uit eigenbelang, hebt daar alles 
voor over, maar eens ouder dan 43 wordt het niet meer terugbetaald in België binnen het 
wettelijk kader. Dus maakt moeilijker om argumenten te geven waarom we het niet zouden 
doen terwijl de meerderheid toch aanvoelt van ‘hier wringt iets’. Wat soms helpt in een 
ethische discussie omdat ik ook zei: meestal vraagt men ‘waarom niet?’ als we die vraag nu 
gewoon eens omdraaien en zeggen ‘waarom wel?’. Zelfs als je dat zou vragen, dan kom je 
uit op één belangrijk argument: ik en ik alleen wil op dit moment een kind. Omdat ik en ik 
alleen op dit moment dat wil. Dat is een argument waarom en er zijn denk ik niet veel 
argumenten meer. Haar partner wil het ook en die is jonger. En dan is de discussie waarom 
niet bij een oude vrouw en waarom wel bij een oudere man bv? Dat je die vergelijkt. Ook 
daar moet je niet kijken naar man of vrouw, maar naar fertiliteitsbehandeling. Gaan we dat 
toelaten met fertiliteitsbehandeling, ja of neen. En als je alle zaken in rekening brengt, laten 
we het dan toe. Omwille van de reden dat je dat zelf wil en de partner ook. Maar het kon ook 
vroeger en dan had je de fertiliteitskliniek niet nodig. Dus wat hier gaat primeren als punt in 
deze discussie is het luik van autonomie. En als je binnen de sociale zekerheid van nu, dan ga 
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je ook de vraag stellen naar terugbetalen of niet, ofwel moet je het voor iedereen toelaten 
en die grens verlaten. Dus de discussie is denk ik zeker de moeite waard om hier in België ook 
te voeren want wat is het achterliggend idee van de grens van 45 – 47 jaar of de grens van 
43 (terugbetalen). De reden: men kijkt naar een situatie in een natuurlijke context: wat zijn 
de risico’s wat zijn de kansen enzovoort, dat men daar ergens een grens stelt in de 
natuurlijke context. Maar dat was eigenlijk nog voor de periode dat de mogelijkheid er was 
om eicellen in te vriezen. Op dat moment was er wel sprake van eierstokweefsel in te 
vriezen, wat toch wel iets heel anders is en wat voornamelijk in de context van oncologische 
problematiek dat men dat deed waar dan toch een noodzaak was aan eierstokweefsel in te 
vriezen die men later kon gebruiken voor vrouwen die op jonge leeftijd worden 
geconfronteerd met een oncologische aandoening en toch nog kinderen zouden krijgen. 
Intussen is de mogelijkheid veel groter geworden is, dat eicellen voor ieder van ons kan 
ingevroren worden. Daardoor kan je stellen dat die arbitraire grens wisselt, allé, arbitrair, zo 
arbitrair is dat niet. In een natuurlijke situatie, zonder dat er fertiliteitsbehandelingen zijn, 
gewoon, wat is het succespercentage, wanneer is het nog verantwoord om 
fertiliteitsbehandelingen te doen. Dat klopt volledig. Nu, wanneer uw eicellen jong zijn, 
speelt leeftijd veel minder een rol en dan moet je kijken naar wat is maatschappelijke 
context en wat is de vraag specifiek. En je hebt gelijk, als je nu met een partner bent, moet je 
kijken naar ‘hoe kijk je samen naar het perspectief van dat kind’. Alleen moeten we ons de 
vraag durven stellen ‘ongeacht de leeftijd vinden we een bepaalde leeftijd té hoog om nog 
aan kinderen te beginnen’. Ik denk dat iedereen akkoord is: het welzijn en de gezondheid van 
het kind moeten gewaarborgd worden, er moet gekeken worden wat de risico’s zijn voor de 
vrouw ook, maar als dat allemaal min of meer gewaarborgd kan worden, wordt het steeds 
moeilijker om argumenten te vinden om het niet te doen, tenzij vanuit het welzijn van het 
kind, van wat gaat het perspectief zijn van het kind die inderdaad toch vroeger al één ouder 
verliest. Ik heb dan iets aangehaald van een single ouder, en dat is een argument dat ook 
niet goed is, daar heb je gelijk in. Argumenten die soms aangehaald worden zijn argumenten 
die ook niet goed zouden zijn. Dat is ook niet ideaal, maar dat kan ook, dus we nemen een 
ander argument om iets anders te gaan goedkeuren omdat de vergelijking dan wat meer 
klopt. Dat is ook niet correct om dat op die manier te doen, maar dat gebeurt wel vaak. 
Maar je merkt dat het steeds moeilijker is vanuit het perspectief van puur autonomie om 
hier tegenin te gaan. Omdat de mogelijkheden er ook zijn en de eicellen kunnen ingevroren 
worden. Op zich klopt dat ook met de maatschappelijke tendens. Omdat er meer 
mogelijkheden zijn als vrouw wanneer je seks wil, kinderen wil enzovoort. Die persoonlijke 
vrijheid wordt steeds breder.  

 

 
• Elton John (65j) en zijn partner, David Furnish voor de tweede keer vader. 
HLN 16/01/2013 
• Mick Jagger (72 j) wordt opnieuw vader, Moeder in spé is 29j oude vriendin. 
deredactie 08/12/2016 
 
Als dat in de media verschijnt, hoor je er vaak niet zoveel over omdat het vaak op natuurlijke weg kan 
 

3.1.6 Levenseinde 

Einde van leven? Ook daar hoor je heel vaak in de media over. 
 
“Ik wil een menswaardig levenseinde”: ik denk dat dat belangrijk is. Recent een bekende Gentse filosoof, 
ook pleitbezorger van wet op zwangerschapsafbreking als mede aan de grondslag gelegen van wet op 
euthanasie. Ook hier geldt weer: iedereen staat daar achter. Eén van de discussiepunten is wat 
levenswaardig is: vb ik wil geen pijn hebben 
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- Ik: patiënt? Familie? Wil ik dat zelf, kan ik daar zelf voor kiezen? Of is het zo dat mijn familie of 
andere mensen daarvoor mogen kiezen 
 

- Wil: verlangen of ‘recht op’? opnieuw. 
 

- Een: euthanasie? Pijnbestrijding? Wat bedoelen we met euthanasie? Want vaak wordt euthanasie 
in de media gebruikt als koepelterm. Alles is euthanasie bij wijze van spreke. Dat is absoluut niet zo. 
 

- Menswaardig: kwaliteit van leven? Menswaardig is een belangrijke. Dat is de discussie van de 
kwaliteit van leven. Dan kan je de vraag stellen moeten sommige mensen, dan ga je terug naar het 
begin van leven, moeten sommige mensen al dan niet geboren worden? Dat kan ook de hele 
discussie zijn. Wat is kwaliteit van leven op een bepaald moment? Hebben mensen met dementie 
nog kwaliteit van leven? Dat is bv een heel duidelijke vraag. Sommige mensen hebben zoiets van 
‘als ik maar niet dement word’. Maar mensen met dementie hebben daarom niet minder kwaliteit 
van leven naar eigen perceptie. Soms is dat ook afhankelijk van de perceptie van anderen. 
 

- Levenseinde: doden? Laten sterven? Wat bedoelen we met levenseinde? Bedoelen we daarmee 
iemand doden of iemand laten sterven? Opnieuw: iets niet doen, is ook iets doen.  

 

Casus 
De Italiaanse Eluana Englaro raakte op haar twintigste in een coma na een ernstig auto- ongeval. 
Al 17 jaar wordt ze verzorgd in een katholiek ziekenhuis in Lecco. Haar vader vroeg al 10 jaar lang 
om de kunstmatige voedsel- en vochttoediening te stoppen. Het ziekenhuis weigerde mee te 
werken aan wat zij passieve euthanasie noemen. 
 
Dat is gewoon letterlijk een tekst bovenaan een krant. Wat is hier allemaal mis mee? Hier zitten 
reusachtige flaters in, maar het verschijnt wel zo en geeft wel een beeld waarover mensen dan een 
oordeel over vellen. Student: het is de geloofsovertuiging van een ziekenhuis die bepaalt of je al dan 
niet meegaat in dat verhaal. Prof: wat hier een rol speelt is het stopzetten van vocht en 
voedingtoediening. Vanuit katholiek geloof staat nergens dat dat niét kan. Men denkt dat vaak als 
argument, dat dat is wat de doorslag geeft. Dat is op basis van deze casus niét het argument, maar 
dat is vaak wat als reactie gebruikt wordt als het woord katholiek erin komt. Student: het  financiële 
plaatje. Prof: hier is het wel een persistent vegetatieve toestand en het punt is: laat ervanuit gaan 
dat er terugbetaling is, dat we er hier België van zouden maken, zou dat een verschil geven? Als ik 
gewoon zeg, het is een Belgische dame, hier in België en die verzorgd wordt in een zorghuis in de 
plaats van in het ziekenhuis. En het zorghuis weigert mee te werken omdat het passieve euthanasie 
is. Zou dat kunnen hier in België, als ik gewoon van Italië België maak. Student: .. Prof: heel 
belangrijk, als het woord ‘actief’ en ‘passief’ voor ‘euthanasie staat’ dan is het nonsens. Euthanasie is 
een middel toedienen zodat iemand komt de overlijden. Je moet dat eens proberen uitleggen hoe je 
dat passief kan doen, dat gaat niet, in de verste verte niet! Ik snap niet waarom men dat passieve 
euthanasie noemt. Je zou het wel kunnen noemen ‘passief een goede dood geven’. Maar als je kijkt 
naar de definitie, later komen we daarop terug, als het niet gehanteerd wordt volgens de wettelijke 
definitie dan is het moord dat je doet, dus het is best dat je de juiste definitie neemt wanneer je 
vanuit Belgisch perspectief kijkt. Dus passief en euthanasie samen, dat kan niet. Maar voor alle 
duidelijkheid: in deze situatie, als er niks op papier staat, zou euthanasie tout cours ook in België niet 
kunnen. Maar eender waar, waar het over gaat: het stopzetten van vocht- en voedseltoedining, dat 
stopzetten, wil zeggen dat je een bepaalde, omdat het gaat over iemand die in persistente 
vegetatieve toestand is, dus er is hoe dan ook geen verbetering meer mogelijk, dan sterft die persoon 
terwijl die anders ook gewoon zou sterven. Dus in die zin is dat de natuur haar gang laten gaan. Het 
moet zo comfortabel mogelijk gemaakt worden. Maar dat komt naar voor om duidelijk te maken dat 
bepaalde dingen niet kunnen, terwijl het perfect zou kunnen. Je moet daar niet zo lang mee 
wachten. Maar het is gewoon vanuit welk perspectief je kijkt, naar foute terminologie, naar foute 
interpretaties, naar te weinig kijken naar kennis over de medische redenen. Dan nog, laat het heel 
duidelijk zijn, ook al gebeurt dat in België, ik kan u garanderen, iemand die jarenlang verzorgd 
wordt, jonge mensen die vb in verkeersongevallen geraken en eerst worden revalidatiepogingen 
geprobeerd enzovoort en dat lukt allemaal niet, daarna komen zij ook vaak terecht in een WZC met 
comabedden, die daar jarenlang verzorgd worden omdat het heel moeilijk is om afscheid te nemen, 
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zeker als het gaat om jonge mensen en de ouders daarrond staan, ook niet voor het personeel, 
verpleegkundig personeel, ookal weten die mensen allemaal dat het een persistent vegetatieve 
toestand is. Je zal de discussie moeten aangaan bij diegene die de laatste keer de voeding gaat 
aanhangen, ook al weet je dat rationeel. Toch is het geen evidentie, en dan bedoel ik de stap van het 
zeggen tegen de patiënt zelf of tegen de mensen die het moeten doen, ook dat is een stap die gezet 
moet worden en dat is vaak veel moeilijker dan er gewoon over theoretiseren. Je kan dat helemaal 
rationeel verklaren, tot het moment dat je het zelf moet doen. Dat speelt vaak mee.  
 

3.2 Definitie bio-ethiek  

« the systematic study of the moral dimensions – including moral visions, decisions, conduct, and policies 
– of the life sciences and health care, employing a variety of ethical methodologies in an interdisciplinary 
setting » 
 

(encyclopedia of bioethics): systematische studie van de vooronderstellingen die er zijn van verschillende 
mensen binnen de hele wereld van de wetenschappen en gezondheidszorg en waar er de mogelijkheid is 
om VERSCHILLENDE methodologieën toe te passen in een interdisciplinaire setting. Ik ga gewoon één 
bepaalde methodiek aanreiken. Dat is een methodiek die kan gebruikt worden binnen een klinische setting, 
waarom, omdat je op korte termijn verschillende argumenten kan bij mekaar brengen vanuit verschillende 
hoeken. En op basis daarvan een advies formuleren dat min of meer gegrond is, waarbij je niet te veel tijd 
nodig hebt, want soms moet je in situaties snel kunnen handelen. Dan kan je niet zeggen: we gaan daar 
eerst een jaar over nadenken. Dat kan vaak niet in een setting als gezondheidszorg. 

 

4. Ethiek in de kliniek 

4.1 Algemeen beeld  

Daar ga ik heel even door om gewoon een algemeen zicht te hebben als het gaat om ethiek in een klinische 
setting. Gaat vaak over commissies ethiek en die moeten er zijn in elk ziekenhuis in België, zowel in 
algemene als psychiatrische ziekenhuizen. Ik ga daar kort door, gewoon omdat het achtergrondinformatie 
is die je moet weten. 
 

- Wat?  
o Toetsingsfunctie 91%: ethische commissies zijn vooral bezig met het beoordelen van 

experimenten. Vb masterproeven: de experimentenwet wordt in België zeer strikt 
toegepast, als je voor je masterproef mensen wil bevragen moet je altijd via de ethische 
commissie passeren. Dat is de hoofdzaak. Meestal in de ziekenhuizen. 

o Begeleidingsfunctie 7%: er is ook heel weinig begeleidingsfunctie. 
o Ethische consultatie 2%: en er is ook geen medisch consult.  

 

- Waarom? 
o “Omdat het moet!” : het is wettelijk bepaald.  

▪ In elk AZ en PZ 
▪ Interne regelgeving 

• Orde van de Geneesheren 
▪ Externe regelgeving 

• KB 1994 + ziekenhuiswet 1999 

• → focus op begeleiding en toetsing 

• 2004 experimentenwet 

• → focus op toetsing 
- Wie? Heel duidelijk formeel geregeld. 

o Samenstelling commissie ethiek 
▪ 8 tot 15 leden 
▪ Beide geslachten 
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▪ Meerderheid als arts aan het ziekenhuis verbonden 
▪ Jurist, verpleegkundige, ethicus (ook al bestaat dat officieel niet), apotheker en 

huisarts verplicht 
▪ Geen directielid ziekenhuis, voorzitter medische raad om geen impact te hebben, 

namelijk dat een beslissing die onafhankelijk genomen wordt, kan conqequenties 
hebben als die wordt tegengesproken vanuit hiërarchische lijn.  

▪ Samenkomst min. 4x/jaar 
▪ Toetsing: advies binnen 28 dagen: als je een advies wil hebben rond medische 

experimenten, moet dat advies er zijn binnen de 28 dagen. 
 

- Waarover 
o Vb. Instellingsbeleid aan het levenseinde 

▪ Ziekenhuizen: de thema’s waarover het meestal gaat in de algemene ziekenhuizen:  

• Euthanasiebeleid: 63% (15%): ethische thema’s binnen ziekenhuizen gaan 
vaak over levenseinde.  

• DNR-beleid: 62% (26%) (Do Not Resuscitate (niet doen herleven)) 

• Beleid inzake pallatieve sedatie: 19% (16%) 

• Beleid inzake pijn- en symptoombestrijding: 10% (14%) 

• Minder over zwangerschapsafbreking, omdat dat plaats vindt meestal in de 
abortuscentra, tenzij dat het over medische redenen gaat, dan vindt het 
plaats in de algemene ziekenhuizen. 

 
Dat is dus op lokaal niveau, naar ziekenhuizen, als je spreekt over ethiek of klinische ethiek. 
Er is ook zoiets als Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 
 

4.2 Praktijkinstrumenten  

4.2.1 Belgisch Raadgevend Comité ́

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio- ethiek : je zou dat kunnen vergelijken met, als je in Nederland kijkt, 
de Nederlandse Gezondheidsraad. Alleen, de Nederlandse Gezondheidsraad heeft ook serieuze impact op 
het wetgevend werk. Het Belgisch Raadgevend Comité is veel meer adviserend nog dan de Nederlandse 
Gezondheidsraad. Maar ze hebben een gelijkaardige manier van werken: ze gaan de maatschappij 
informeren en adviseren. Als ik nu gewoon aan jullie vraag: wie heeft ooit gehoord van het Belgisch 
Raadgevend Comité voor bio-ethiek?  

– operationeel sinds 1996  
– Samenstelling  
– Dubbele functie:  

o Informeren  
o Adviseren  

– Adviezen mbt einde van leven: die adviezen zijn heel duidelijk uitgewerkt. Ze zullen voor ons als 
achtergrond dienen als literatuur, omdat we anders verschillende artikels door elkaar gaan moeten 
zoeken. Dat is een gebundeld advies vanuit verschillende perspectieven,  

o Euthanasie (1997; 2014)  
o DNR-codes (2007)  

– Adviezen mbt repro-genetica  
o Reproductieve menselijke klonen (1999)  
o Menselijke embryo in vitro (2002)  
o Stamcellen en therapeutisch klonen (2003)  
o Leeftijdsgebonden infertiliteit (2013)  
o Lichaamsmateriaal (2009, 2011, 2012)  
o PGD (2009) : pre-implantatie genetische diagnose 
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o En noem maar op, heel wat adviezen. Ik ga de link doorsturen en bepaalde adviezen ga ik 
voor jullie publiceren, gewoon als achtergrondliteratuur. Onthou ook op het examen zelf: 
jullie mogen alles meenemen in papiervorm, dus niet met laptop of eenderwat. Dus het is 
een openboekexamen. Ik zal ervoor zorgen dat ik heel vervelende stellingen geef waarover 
je moet nadenken, maar voor de rest mag je alles gebruiken. Ook de modellen die ik hier ga 
voorstellen en waar we rond gaan werken, jullie moéten dat model niét gebruiken. Stel dat 
je vanuit een andere richting komt en je gebruikt een ander perspectief. Jullie moeten dat 
niet gebruiken. Misschien nog heel even op terugkomen, voor mij is het belangrijk, als je 
uw standpunt inneemt of naar het examen een antwoord geeft, begin je eerst met ben je 
akkoord ja of neen, dan je argumentatie en dan de doorslaggevende argumenten. Hoe je 
dat doet, hoe je dat opschrijft maakt mij eigenlijk niet uit, ook niet bij de casus, maar die 
drie dingen moeten erin staan. Dat is gewoon een tip. Er zijn redelijk wat mensen die het 
examen mondeling moeten komen uitleggen, en heel wat mensen hebben de neiging om 
dan eerst een hele uitleg te doen, ook naar mij toe, bv als het woordje IVF daarin staat, als 
die in de stelling voorkomt, dat mensen beginnen over ‘wat is IVF’. Nu, ik wil even 
meegeven, ik weet wat IVF is. Dus: zeg akkoord ja/nee, ga dan naar de belangrijkste 
argumentatie en kom tot een conclusie. Dat gaan we ook proberen doen met de casussen 
hier.  

- Werkwijze: niet-consensus als belichaming van ‘intern pluralisme’ : maar het heeft één nadeel, 
namelijk de werkwijze is een niet-consensus omdat we willen vertrekken vanuit een pluralisme, dat 
wil zeggen dat verschillende standpunten / visies in België naast mekaar komen te staan. Zonder 
dat er een consensus wordt afgesloten. Men blijft dus binnen een bepaalde visie van een bepaald 
perspectief en men maakt dat duidelijk.  

www.health.fgov.be/ ->gezondheidszorg -> overlegstructuren -> comités  

4.2.2 Lokale commissie voor medische ethiek 

Lokale commissie voor medische ethiek: er zijn lokale commissies voor medische ethiek, dat heb ik ook net 
aangehaald. Belangrijk is ook recente wetgevingen. Ook die zullen we even aanhalen. Wat is recente 
wetgeving: beginnen bij het begin: patiëntenwetgeving.  

– operationeel sinds 1994  
– In elk ziekenhuis  
– Samenstelling  

 
– Dubbele functie:  

o Toetsen van onderzoeksprotocollen  
o Begeleiden van de ziekenhuispraktijk  

– Recente wetgeving  
o Euthanasiewet 2002  
o Patiëntenrechten 2002 : wat de rechten zijn van de patiënten zelf. Daarbuiten heb je die 4 

andere wetten. 
o Embryowet 2003  
o Experimentenwet 2004  
o Medisch begeleide voortplanting 2007  

- Werkwijze: alle proeven, studies en onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van de 
biologische of medische kennis waarbij mensen betrokken zijn ’  

‘Ethiek in de kliniek: 25 jaar adviezen commissie medische ethiek , fac. Geneeskunde, K.U.Leuven 
’  
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4.3 Wetgeving klinische praktijk  

Ik ga je nu gewoon even zeggen, wat voor wetten vanuit klinische praktijk geformuleerd worden. Heel vaak 
rond euthanasie en psychisch lijden. 

– Adviezen over medisch begeleid sterven  
o Euthanasie en psychisch lijden: dat zijn thema’s die nu naar boven komen. 
o Weigeren van therapie: wat als mensen bepaalde dingen weigeren? Moeten we dat 

gewoon volgen ja of nee?  
o Therapie-uitbreiding op vraag van derden: ofwel moeten we nog behandelen op vraag van 

bv kinderen die dat vragen voor een ouder 
o Palliatieve zorgen 
o Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 
o Gedwongen behandeling bij gedwongen opname: hier uit deze zin merk je al dat als 

iemand gedwongen opgenomen is, betekent dat niet dat je die ook automatisch 
gedwongen mag behandelen.  
 

– Adviezen over hulpverlener-cliënt-relatie: gewoon om een breed gamma te tonen, gaat over meer 
dan euthanasie en abortus, laat dat duidelijk zijn. 

o Communicatie over suic̈ide: hoe doe je dat in een psychiatrische setting en therapiesetting 
als er een suïcide gebeurd is door één van de patiënten op het domein, maak je dat 
bespreekbaar of maak je dat niet bespreekbaar? Wat zijn de risico’s dat mensen eventueel 
hetzelfde zouden kunnen / willen doen? 

o Opvang minderjarigen op spoed 
o Pijnbestrijding bij kinderen 
o Experimentele therapie 
o Medische hulp aan personen zonder wettig verblijf: gaan we dat doen, want daar staat 

een kostprijs tegenover? 
o Aanwezigheid familieleden bij reanimatie: laten we die aanwezig zijn als we met 

reanimatie beginnen, ja of nee? Dus het kunnen ook heel kleine beperkte zaken zijn die 
naarboven komen waarover discussie kan ontstaan of waarover een standpunt kan 
ingenomen worden. 

o Beroepsgeheim 
o Cameragebruik- en bewaking: tegenwoordig heel duidelijk. Vroeger was dat heel duidelijk 

rond die bewaking in een setting, tegenwoordig gaan discussies heel vaak over (ik werk zelf 
in een centrum voor bijzondere jeugdzorg) wat doen we in situaties waarin de jongeren 
een smartphone hebben en alles beginnen te filmen wat er gebeurt en dat online beginnen 
te zetten. Kan dat, kan dat niet? Hoe veilig voelen hulpverleners zich nog? Omgekeerd ook: 
hoor je misschien ook vaak, ook al in nieuws gekomen, foto’s die door personeelsleden van 
patiënten worden doorgestuurd in minder ideale toestanden, gewoon breed verspreid via 
Whatsapp. Dankzij de nieuwe communicatiemogelijkheden.  

o Vrijheidsbeperking 
o Grensoverschrijdend gedrag 

 
– Adviezen over specifieke thema’s 

o Zelfbepaling bewoner met beperking 
o Weefseltransplantatie en –onderzoek 
o Bloedtransfusie bij getuigen van Jehova 
o Gebruik van sociale media 
o Maaltijdzorg: kan heel stom klinken, maar je moet je voorstellen in een setting, soms lijken 

zaken allemaal evident, maar je moet je voorstellen in een centrum voor mensen met een 
beperking, mensen zijn volwassen, wonen daar alleen, weliswaar gezamenlijk met andere 
mensen. Mensen hebben een eigen budget. Wonen daar samen en er is één persoon die 
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niets anders wil dan elke dag, ’s morgens ’s middags en ’s avonds pizza wil eten. Wat doe je 
daarmee? Je kan zeggen, is dat nu een moeilijke vraag, laat die gewoon doen. Of zeg je: we 
moeten rekening houden met gezondheid van die persoon? En kunnen we er iets over 
zeggen, want we zitten in voorziening voor mensen met beperking, kan die zelf beslissen 
daarover of moeten we overpakken? Dat is geen thema dat we gaan bespreken maar 
gewoon maar om te tonen dat het een breder persectief is. 

o Hygiënische zorg 
o Elektronisch patiëntendossier 
o Dragen van een hoofddoek: ook interessant. Gewoon maatschappelijk ook, het gaat heel 

concreet, heel concrete situaties, waarin je je ook kan voorstellen: wat gebeurt er als je als 
hulpverlener met een hoofddoek bij iemand thuis komt. Eventueel voor de kinderen. En de 
persoon die de deur open doet zegt: ik laat niemand binnen met een hoofddoek. Wat doe 
je? Oké, dan stopt de hulpverlening hier? Of zoek je naar een andere medewerker die geen 
hoofddoek heeft, maar is dat geen discriminatie? Dat zijn concrete situaties die je kan 
tegenkomen.  
 

4.4 Bio-ethiek  en politiek:  

Belangrijk is dat je ook commissies hebt. 

• Federale commissie vrijwillige zwangerschapsafbreking (1993): heel raar: de commissie 
beoordeelt de zwangerschapsafbreking op het feit of die correct is uitgevoerd, nadat de 
zwangerschapsafbreking gebeurd is. 

• Federale commissie euthanasie (2002): heel raar: de commissie beoordeelt of de euthanasie 
goed is uitgevoerd, nadat ze is uitgevoerd.  

• Federale commissie patiëntenrechten (2003) 
• Federale commissie onderzoek embryo in vitro (2006): heel raar: de commissie, daarin staat heel 

letterlijk, ook altijd interessant, daarin staat dat elk onderzoek zou moeten beoordeeld worden 
door de federale commissie voor embryo-onderzoek, namelijk onderzoek op embryo’s, dat 
onderzoek dat niet kan bereikt worden, door onderzoek dat niet kan gebeuren op overtallige 
embryo’s, daar moet de commissie over oordelen. Dat wil dus ook zeggen, na de feiten.  

4.5 Werkwijze in de kliniek 

Even de werkwijze van vroeger tot nu: in eerste instantie was als het ging over ethiek, ging het gewoon 
over de arts. Beslissing van de arts. Vroeger voornamelijk mannen. 

4.5.1 Traditionele werkwijze: Eed van Hippocrates 

– beroepsethiek 

– paternalisme 

– eed is tijds- en groepsgebonden: ik geef dat even mee omdat je kan denken die eed van 
Hippocrates is nu toch nog altijd, maar die is dus ook echt wel tijds- en groepsgebonden.  

– succes door samenvallen met christelijke idealen: waardoor was het een succes, succes door 
bepaalde maatschappelijke uitspraken die gekoppeld kunnen worden aan maatschappelijke 
contexten van de christelijke idealen op dat punt.  
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EED VAN HIPPOCRATES 

Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot 
getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen. 
Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn 
levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn 
zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze 
kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn 
verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen 
die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders.  

Ik zal dieetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of 
schade. 
Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een 
aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken.  

Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en 
mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. 
Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen 
overlaten.  

In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens 
en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan seksuele omgang met man of 
vrouw, vrije of slaaf. 
Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van 
mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel 
hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.  

Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend 
worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde,-maar als ik hem schend en meinedig word, dan 
wil ik het tegendeel ondergaan. 

 
Bv. Één van die zaken die daarin staat is: ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen. Zeggen 
mensen : ah, zie je wel. Dus euthanasie is toch verboden al vanuit die traditie. Nu als je kijkt in de tijd 
waarin de eed zou ontstaan zijn, in de Griekse periode, was het drinken van de gifbeker, er zijn teksten van, 
was niet zo uitzonderlijk. Dit is gewoon een interpretatie van vroeger die nu terug wordt 
geherinterpreteerd. Bv. Ik zal nooit aan een vrouw… : aah, zie je wel, reeds toen al: 
zwangerschapsafbreking verboden. Nee absoluut niet, daar was geen verbod op, alleen moet men de 
context bewaren, dat gebeurde daar ook, alleen probeerde men ervoor te zorgen dat dat toch in zo goed 
mogelijke omstandigheden moet gebeuren. Reeds toen al, zo moet dat geïnterpreteerd worden. Ook 
interessant: ik zal mijn leven en kunst steeds zuiver en rein bewaren: dat is die deontologie die daarachter 
zit? Neen! Het was een specialisme in die periode, waar mensen voor betaald werden, dus dat wil gewoon 
zeggen, omwille van financiële perspectieven, dat men dat probeerde te bewaren, net zoals de plicht van 
geheimhouding, dat was ook niet in functie van de cliënt, dat was in functie van de beroepsgroep op dat 
moment. Er staat ook bij: ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen. Dat lijkt er op 
van oke dus er is een verschil tussen chirurgen en ander, ja toen was er een verschil, dat waren de 
zogenaamde snijders.  

Dus mensen herinterpreteren soms deze tekst maar ook in die tijd was dat contextgebonden. Had een 
andere betekenis dan dat wij geïnterpreteerd hebben. De uitleg hierover over de verschillende thema’s 
staat bij de slides in de toelichting onderaan. (ik ben niet mee wat hij bedoelt eigenlijk).  
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4.5.2 Werkwijze na “ontvoogding patien̈t” 

Principles of biomedical ethics (1979): dan kwam naar voor, we moeten eerder dan het puur te laten bij de 
arts die iets gaat beoordelen of het goed of fout is, dat men bepaalde principes naast elkaar legt. En daar is 
heel veel commentaar op te geven. Maar het geeft wel een handvat om bepaalde thema’s bespreekbaar te 
stellen. Vier principes. Naarmate de eerste ontvoogding kwam, lag heel veel klemtoon op de autonomie. 

– Weldoen (beneficence) 
o Ideaal: welzijn van de patiënt boven alles stellen: natuurlijk in een medische setting is dat 

moeilijk. Dat kan niet in de praktijk worden waargemaakt. 
o Praktijk: best mogelijke overwicht van het goede over het kwade 

▪ Indien mogelijk schade voorkomen 
▪ Indien er reeds schade is, deze schade zoveel als mogelijk wegnemen 
▪ Naar de toekomst toe, het goede zoveel mogelijk bevorderen. 

- Niet-schaden (non-maleficence)  
o Ideaal: doe niemand kwaad of pijn: wat natuurlijk heel moeilijk is als je dat letterlijk neemt 

als je iemand gaat opereren, dus: 
o Praktijk: handeling met een schadelijk effect is te rechtvaardigen als: 

▪ het directe, beoogde effect van de handeling niet ethisch verkeerd is; dus als je al 
weet op voorhand dat je iets fout gaat doen, doe het dan niet. 

▪ de handelende persoon de bedoeling heeft het schadelijke effect zoveel mogelijk 
te vermijden; je mag niet iets doen waarvan je op voorhand weet dat je het 
gewoon gaat erger maken. 

▪ de te voorziene goede effecten gelijk of groter zijn dan de te voorziene 
schadelijke effecten; hier moet je eens over nadenken, als je daar het woord 
chemotherapie op neemt, dat is niet evident. Ze moeten namelijk ook even snel 
voortvloeien uit de handeling als de schadelijke effecten. 

▪ de goede effecten ten minste even snel uit de handeling voortvloeien als de 
schadelijke effecten. Dus afhankelijk van de nieuwe medische mogelijkheden zie je 
dat er ook al verschuivingen zijn binnen die beoordeling.  
 

- Weldoen (1) + niet-schaden (2) = ‘welzijn’: dan hebben we maar drie thema’s te bespreken, maar 
er zit wel een verschil op tussen niet-schaden en toch weldoen, goed doen voor personen. Ik ga ook 
een casus proberen zoeken om dat duidelijk te maken.  
 

- Autonomie (autonomy) 
o Ideaal: het recht te kiezen zonder inmenging van buitenaf: zou niet iedereen dat willen? 

Jullie weten ook dat dat niet kan.  
o Praktijk: de mogelijkheid om keuzes te maken binnen een welbepaalde context 

 
- Rechtvaardigheid (justice): vaak de moeilijkste om te zeggen wat dat betekent, maar wat betekent 

dat: 
o Ideaal: gelijksoortige gevallen moeten op dezelfde wijze worden behandeld maar dan heb 

je de vraag, op basis van wat moet dat gebeuren? 
▪ Gelijkheid? Pure gelijkheid omdat je mens bent? 
▪ Verdienste? 
▪ Behoefte? 

o Praktijk: rantsoenering of prioriteitslijsten 
▪ Noodzakelijke zorg 
▪ Effectieve zorg 
▪ Eigen rekening van patiënt? 
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▪ Die drie zijn vaak de zaken die in de praktijk worden afgewogen op vlak van 
rechtvaardigheid. 

o Criteria van rechtvaardigheid 
▪ Vb IVF: gewoon dat als thema, iedereen is ermee akkoord,  
▪ Is IVF een noodzakelijke zorg? 

• Maw stelt ze mensen in staat normaal in de samenleving te 
functioneren? Of negatief gezegd: Beperkt kinderloosheid het normale 
functioneren? Dat zou de vraag moeten zijn bij ‘is IVF een noodzakelijke 
zorg?’  

• Student: het is niet zo dat als je zonder kinderen bent, dat dat je normaal 
functioneren zou beperken. Ook: het is afhankelijk van de maatschappij, 
maar je kan natuurlijk zeggen van, dat er grote gevolgen zijn waar mensen 
moeten omgaan als er een kinderwens is waar niet kan aan voldaan 
worden. Iets anders kan gevraagd worden, want dat moet de vraag zijn: is 
het noodzakelijke zorg? Student: … prof: ewel dat is de discussie en dat 
moet je je afvragen van, vervullen die individuele en dan kom je op het 
laatste, is dat voldoende, zelf betaald of door de gemeenschap?  

• Is IVF effectief? En dan is het heel concreet, als ze tegen jou zeggen je gaat 
een ingreep ondergaan en er is een succespercentage van 30%. Daar komt 
het op neer.  

o Is een succespercentage van 25 à 30% voldoende? 
o Is dat een effectieve behandeling? Is die zo effectief dat we gaan 

zeggen van we gaan daar als maatschappij in investeren? Ik denk 
dat jullie ervan overtuigd zijn dat 30% niet zo hoog is. Maar ook 
hier moet je weer goed nadenken. Je moet het vergelijken met een 
natuurlijke zwangerschap. IVF heeft bijna dezelfde slaagpercentage 
als bij een natuurlijke zwangerschap op dit moment. Precies op dit 
punt van nl. is IVF goed georganiseerd.  
 

• IVF goed georganiseerd? Ik denk dat het in België zo is dat het kwaliteitsvol 
georganiseerd is.  
 

• IVF zelf betalen of voor de gemeenschap? Betekent dat als we kiezen voor 
IVF, dat we dat dan gaan terugbetalen? Dat is dan het laatste punt. Ik denk 
dat er wat voor te zeggen is, dat het zéker negatieve effecten heeft als je 
een kinderwens hebt en er niet aan vervult, zeker. De vraag is van, zijn we 
nog zo zeker dat het echt bij de noodzakelijke zorg hoort? Ik denk dat die 
tendens aan het veranderen is in de maatschappij. Dat luik moeten we 
bekijken ten opzichte van andere luiken maar daar komen we heel 
specifiek op terug. 
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Op een bepaald moment heb je een bepaald mensbeeld, waar iedereen in een bepaalde context mee 
komt, afhankelijk van de eigen maatschappij. Daar heersen bepaalde waarde-oordelen, die kunnen 
principes toepassen, probleem is een casus, je hebt een moreel oordeel, dat gebaseerd is op je eigen 
mensbeeld en de achtergrond zelf. Het kan zijn dat in een andere context een ander mensbeeld heerst. Dat 
je dus anders gaat kijken in éérste instantie naar het ethische probleem. Maar als je met die mensen gaat 
samenzitten en naar argumenten gaat zoeken zou je wel tot vergelijk kunnen komen op basis van 
argumentatie. 

 

4.6 Drie soorten ethiek  

 

 
Je hebt dus die drie soorten ethiek, dat wil zeggen eigenlijk micro, meso en macroniveau. 
 
(begin les 2): je hebt het bredere kader bio-ethiek, dan ethiek in de gezondheidszorg – dan zit je in een 
klinische setting, en dan heel specifiek in een ziekenhuis zelf.  

4.7 Een stappenplan  

1. Wat we gaan voorstellen straks bij de casus is dat we in eerste instantie uw eerste reactie gaan 
vragen. Wat vinden jullie van een bepaalde casus, zijn jullie voor of tegen? En daarna gaan we 
kijken welke mogelijkheden er zijn, welke handelingsopties er op het eerste gezicht openliggen. En 
op basis daarvan gaan we een eerste weging maken van pro en contra-argumenten.  
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2. In een 2e stap kijken we naar mogelijke ontbrekende gegevens. Welke info ontbreekt er, wat is 

onduidelijk binnen een bepaalde casus. Dat is dus dat je echt gaat kijken naar de feiten. Dat kunnen 
wetenschappelijke feiten zijn, dat kunnen ook juridische feiten zijn. 
 

3. Dan gaan we heel specifiek kijken welke personen bij de casus betrokken zijn. Meestal gaan we 
kijken vanuit het perspectief van de patiënt, die moeten we eerst duidelijk krijgen, maar meestal 
gaat het over meer dan 1 patiënt. Zeker als het gaat rond vragen rond begin van leven, dan zit je 
niet enkel met het perspectief van het toekomstig kind, maar je hebt ook de ouders, de context 
daarrond, een heel breed kader. 
 

4. Dan zoeken we verschillende argumenten bij elkaar en we nemen drie grote principes: autonomie, 
welzijn, rechtvaardigheid. We hebben die vorige keer even doorgenomen. Waarom die drie, dat is 
niet volledig, daar is absoluut kritiek op te geven, maar het geeft een overzicht om de verschillende 
argumenten in een bepaald kader te zetten en te kijken wat de argumenten zijn.  
 

5. Op basis van de huidig beschikbare info trekken we een conclusie. Belangrijk omdat die conclusie 
niet voor eens en altijd vaststaat. Afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen die er zijn, kunnen we 
andere conclusies trekken, maar steeds geargumenteerd. 
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Belangrijk. Een plan opmaken gaat over een conclusie trekken. 

 

6. Overzicht van deel 1 van de cursus  

 

 
 

Het hele eerste deel van wat we in deze cursus gaan zien, is rond begin van leven en kan je verzamelen 
onder de titel ‘de maakbare mens’.  

- Alles begint met het luik van ‘we willen een gezond kind’ (zie vorige keer). Dus er is een 
kinderwens of er is mogelijks geen kinderwens.  

- Wat ik hier wil aantonen, is heel duidelijk maken dat je altijd vanuit een positief of negatief 
perspectief kan gaan kijken. Je kan niet zeggen ‘ja er is altijd iets negatief of er is altijd iets 
positief’, het hangt ook af van de context. Stel dat er een kinderwens is, maar je geraakt 
niet zwanger via natuurlijke weg, dan zijn er op dit moment IVF en alle mogelijke 
aanverwanten. Maar waarom zouden we ook niet verder kijken en durven spreken over 
het klonen van mensen? Is daar iets mis mee? 

- Het kan ook zijn dat er geen sprake is van kinderwens, maar dat je toch zwanger bent. Wat 
ook niet voor iedereen als positief gepercipieerd wordt.  

- In ieder geval is er een embryo – in vitro bij niet natuurlijke zwangerschap en in vivo bij 
natuurlijke zwangerschap.  
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- Volgende vraag die men zich stelt: is dat embryo nu gewenst of ongewenst? 
o Stel dat dat embryo in vitro gewenst is. Dan kan je gaan kijken via preimplantatie 

genetische diagnose (pgd) kan je kijken of dat embryo al dan niet gezond is. 
o Stel dat je zwanger bent en het is een gewenste zwangerschap kan je kijken via 

prenatale diagnose (pnd) of het kind gezond is.   
- We blijven nu even hierbij maar verder kan je u ook de vraag stellen, moeten we enkel 

gaan kijken of het kind gezond is, of moeten we ook kijken of het kind mogelijks zo gezond 
is dat het ook als donor kan dienen van een kind dat reeds geboren is. Donor van 
navelstrengbloed weliswaar, we gaan geen kind creëren waarbij we organen gaan 
weghalen, laat dat duidelijk zijn.  

- Dus nogmaals, ook kan je ongewenst zwanger zijn. 
- We gaan kijken of een kind ziek is of gezond, een toekomstig kind.  

o Stel dat je kijkt na PGD of PND en ziet dat het kind ziek is, dan is er een 
mogelijkheid om over te gaan tot zwangerschapsafbreking.  

o Stel dat je PND gebruikt hebt, dat wil zeggen de periode dat het embryo nog in 
vitro is, dan heb je verschillende mogelijkheden 

▪ Je kan het laten afsterven 
▪ Of je kan er wetenschappelijk onderzoek op doen.  

o Ook als je ongewenst zwanger bent en er volgt een zwangerschapsafbreking, kan 
het foetaal materiaal nog gebruikt worden. Hetzij om af te sterven of gebruikt 
worden voor wetenschappelijk onderzoek. Die mogelijkheden zijn er steeds. 

- Dus je ziet: het kan iets positief voor een individueel persoon betekenen, het kan iets 
negatief betekenen. Het kan leiden tot een resultaat dat voor sommigen negatief of 
positief is, afhankelijk van het perspectief van waaruit je kijkt. 

- Stel dat het kind gezond is, dan gaan we ervanuit dat er meestal een geboorte is, maar ook 
na de geboorte kan je gebruik maken van wat normaal wegwerpmateriaal is bij de 
geboorte nl navelstrengbloed, kan je gaan gebruiken om te transplanteren, om andere 
mensen op een later tijdstip of onmiddellijk te gaan helpen.  

- Het materiaal dat overblijft na een zwangerschapsafbreking in kader van wetenschappelijk 
onderzoek: op dit moment is het onderzoek dat beloftevol is, stamcelonderzoek en ook de 
eerste therapieën.  

- Ook de embryo’s die overblijven, niet ingepland worden in kader van IVF-procedure, 
kunnen mensen afstaan voor wetenschappelijk onderzoek.  

- Dus vanuit welk perspectief je ook kijkt: het kan iets positief of negatief zijn, de 
interpretatie ervan door bepaalde personen kan positief of negatief zijn, maar met 
datzelfde bronmateriaal kan je altijd verder voor onderzoek, wat een grote waarde heeft 
op maatschappelijk gebied. 

 
Dit is gewoon het brede kader van het hele eerste deel van de cursus. Elk van de specifieke vragen die er 
gesteld worden, roepen aparte ethische discussies op.  
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LES 2, 3 EN 4: STAMCELONDERZOEK- EN THERAPIE 
 

1. Inleiding  

The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or 
Medicine 2012 jointly to John B. Gurdon and Shinya Yamanaka for the discovery that mature cells can be 
reprogrammed to become pluripotent.  
 
Belangrijk is: meestal starten we als het gaat over ethiek, over een probleem. De vraag is: als we spreken 
over stamcelonderzoek, is daar wel een probleem? Laat duidelijk zijn dat in 2012 de nobelprijs gegaan is 
naar onderzoek waarbij een omvorming is kunnen gebeuren van somatische, volwassen cellen die kunnen 
geprogrammeerd worden tot pluripotente cellen (daar kom ik later op terug). Dat zijn cellen die alles 
kunnen vormen behalve het embryo op zichzelf. Dus alle weefseltypes.  
 
Wat kan allemaal: 
 

• Eén kind op 25.000 lijdt aan de ‘brozebottenziekte’: osteogenesis imperfecta. Bij die zeldzame 
aangeboren ziekte maken mensen geen of slecht collageen aan. Collageen vormt de 
bindweefselkabels die in onze botten dezelfde rol spelen als de wapening in beton. Het resultaat 
zijn zeer broze botten, die vaak in de baarmoeder al breken. De kinderen zijn zwaar gehandicapt. 
Sommigen hebben ademhalingsproblemen door een misvormde borstkas, in het ernstigste geval 
sterven ze kort na de geboorte.  
 

• Voor een klinische proef konden Cecilia Götherström en collega’s stamcellen isoleren die 
uitgroeien tot gezonde, collageenproducerende cellen. Ze dienden die – na positieve proeven op 
muizen – al toe aan baby’s na de geboorte, met hoopgevende resultaten, meldt het Karolinska-
instituut in een persmededeling. Dat Zweedse instituut leidt deze klinische proef en levert ook de 
jury’s voor de Nobelprijzen natuurkunde, scheikunde en geneeskunde.  
 

• De eerste stamcellen kwamen uit de lever van donors, nu uit embryo’s van beëindigde 
zwangerschappen. 
 

• ‘Het oudste kind dat de behandeling kreeg, is nu dertien, doet het beter dan verwacht en groeit 
nog steeds’, zegt Götherström. ‘Maar we geloven dat we nog beter kunnen door de behandeling 
ook voor de geboorte te geven.’ Ze leidt het BOOSTB4-project (Boost Brittle Bones Before Birth), 
waaraan ook nog twee Britse, een Zweedse, een Duitse en twee Nederlandse universiteiten 
(Leiden en Utrecht) meedoen.  
 

• Ze zoeken zwangere vrouwen – ook uit andere landen. Vijftien baby’s krijgen de behandeling al 
voor de geboorte, vijftien kinderen bij wie de diagnose niet tijdig gesteld kon worden, krijgen ze 
erna. Dan zullen ze nog twee jaar om de zes maanden een injectie met stamcellen krijgen. De 
onderzoekers kijken in de eerste plaats hoe goed de ingreep verdragen wordt, maar ze tellen ook 
de breuken en vergelijken de resultaten met onbehandelde kinderen. Het project begint in januari.  
 

• Uit eerder onderzoek weten de vorsers al dat het effect van de behandeling tijdelijk is, en dat ze 
dus herhaald moet worden. Ze willen de eerste injectie geven tussen week 20 en 34 van de 
zwangerschap, wanneer de geslachtsorganen al gevormd zijn, zodat de stamcellen geen erfelijke 
effecten kunnen veroorzaken.  

▪ Dat is dus een voorbeeld waar onderzoek op gebeurt, dat in de media ook 
verschijnt. Wat jullie net gelezen hebben, is daar een probleem bij? Niemand 
antwoordt. 
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• Tot 2 jaar sneller toegang tot innovatieve geneesmiddelen, voor onbeantwoorde medische 
behoeften (‘unmet medical needs’) o.a. voor stamcel- en orgaantransplanten. 

o M. De Block, 23/05/2016. Heel belangrijk: stamcelonderzoek lijkt dat we dat 
ook gaan promoten in België:  

 
 
Nieuwe Testament? 

- “Blinden opnieuw laten zien, verlamden doen lopen of brandslachtoffers een gloednieuwe huid 
geven. Als we de wetenschap mogen geloven, dan kunnen we op termijn zowat alles oplossen 
met stamcellen.” 

o DM 23.01.2015: dat is heel mooi gezegd. Als je kijkt wat vroeger de reactie was, kijkt men 
meestal naar het volgende: 

 
Oude Testament? 

- Don’t ever let anyone tell you that the Catholic Church is against stem cell research. Actually, she 
is very much in favor of stem cell research. The Vatican’s invests 1 million dollar in collaboration 
with US based biopharmaceutical company NeoStem’s Stem for Life foundation to support 
research and increase public awareness of treatment using stem cells. 
 

November 14, 2011: nochtans, al in 2011 bleek  dat als je kijkt naar een bepaalde groep die toch tegen alle 
nieuwe ontwikkelingen in de fertiliteitstechnologieën is, want daar vertrekt het bij, het gaat over embryo’s 
dus je moet vertrekken bij fertiliteitstechnologieën, blijkt toch dat daar ook geen probleem is.  
 

• … 

• so long as tiny human beings are not created, used and destroyed in the process: en toch, dan 
komt dat luik. Het luik dat vorige keer ook ter sprake kwam in het laatste punt. Eerst had ik jullie 
laten zien, het gaat over geaborteerde foetussen, materiaal waar het vandaan gehaald wordt. Hoe 
kijken we daarnaar? Dat is één van de vragen die moeten beantwoord worden, maar niet de enige 
vraag, zie later. 
 

• “Miljoenen embryo's zijn gecreëerd en dan weggegooid tijdens de ivf-processen. De cellen zijn 
gebruikt als dieren, voorbestemd voor vernietiging. Proefbuisbevruchting reduceert die kostbare 
menselijke individuen tot niets meer dan handelswaar.” Weet ook dat de meeste mensen zeker 
voorstander van IVF zijn op dit moment, bij elke procedure van IVF blijven er embryo’s over. Als er 
nu mensen zijn die zeggen: we zijn tegen embryonaal stamcelonderzoek, weet dan, dat als je 
consequent wil zijn, dat je ook tegen IVF moet zijn. Omdat je IVF nodig hebt om aan embryo’s te 
geraken. Die embryo’s kunnen dan gedoneerd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het hoeft 
niet noodzakelijk over embryo’s te gaan, het kan ook gewoon gaan over eicellen. Die eicellen kan je 
laten uitgroeien tot embryo’s en op die manier embryonale stamcellen, maar het blijven embryo’s. 
 

• “Voor de overtollige productie van embryo's bestaat geen enkele goede oplossing. Dat toont aan 
dat het uitgangspunt gewoon fout was. Men had die nooit mogen produceren.” DS 6/10/10 
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Over welke fase gaat het? Het is eigenlijk in de 2e fase dat men spreekt over embryonale stamcellen. 
Blauwe gedeelte. Die gaat men eruit halen en laat men doorgroeien tot verschillende weefseltypes. Je kan 
deze cellen in vitro laten differentiëren tot verschillende mogelijke weefseltypes. Ondertussen is men 
recent ook bezig, is er een reportage geweest waar men ook al naar tissue engeneering gaat kijken waar 
men op een bepaalde manier via donorhart de cellen extraheert en nieuwe stamcellen eraan toevoegt 
zodat men de structuur heeft van een hart en daar verder op kan transplanteren. Dus men kan geen 3D 
prints maken, een blaas wel, dat is niet moeilijk, maar een andere structuur maken is heel erg moeilijk. Dus 
je hebt er verschillende mogelijkheden mee.  
 
Korte samenvatting van hoofdstuk:  

• Definitie stamcellen 

• Soorten stamcellen 
o Embryonale stamcellen: die halen we uit overtallige embryo’s of door te klonen of door 

een combinatie van ei- en zaadcellen die als donormateriaal werden geschonken 
▪ Overtallige embryo’s: dat zijn embryo’s die overblijven na een IVF-procedure. 
▪ Klonen 

• Embryosplitsing: wat ook in de natuur gebeurt, ééneiige tweelingen. Dus 
pure embryosplitsing. Dat ga je nabootsen, waardoor je meerdere 
embryo’s hebt waardoor je onderzoek gaat doen.  

• Celkerntransplantatie: de Dolly-techniek. Diezelfde techniek heeft 2 
doeleinden: 

o Therapeutisch: via celtransplantatie het embryonaal materiaal 
laten gebruiken op kweek en transplanteren of onderzoeken. 

o Reproductief: de embryo’s die je gekloond hebt inplanten in de 
baarmoeder en laten uitgroeien. En het kind laten geboren 
worden. 

o Somatische stamcellen: je kan ook volwassen stamcellen gebruiken, omdat die op dit 
ogenblik kunnen geherprogrammeerd worden tot de functie die embryonale stamcellen 
hebben. Zo jonger de stamcellen zijn, zo meer ze potentie hebben. Hoe jonger, is 
pluripotent en ze worden multipotent. Dat is een onderscheid dat steeds minder gemaakt 
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wordt, maar dat is wel het overzicht. (Je kan het vergelijken met op de afbeelding vorige 
slide, als je nu zegt het kan tot ecto, meso en endoderm ontwikkelen, dan kan je spreken 
over pluripotente tot een van deze lagen kan je spreken van multipotent).  

• Klinisch gebruik van stamcellen 
 

2. Definitie van stamcellen 

 
Stamcellen  andere cellen owv… 
 
Proliferatie: het vermogen bezitten om zichzelf volledig te vernieuwen 

• vermeerderen door celdeling 
• Nakomelingen met exact hetzelfde genetisch materiaal 

 
Differentiatie: in staat zijn uit te groeien tot uiteenlopende celtypes met gespecialiseerde functies  

• pulserende hartspiercellen in vitro 
• Insulineproducerende pancreascellen: heel duidelijk en veel voordeel zou het zijn als we hier op 

korte termijn mee verder kunnen en ook: 
• Communicerende zenuwcellen als we die terug kunnen laten combineren. 

 
Heel belangrijk is dat er nog een type cel is die net hetzelfde kan, en dat zijn kankercellen. Dat betekent dat 
als je embryonale stamcellen gewoon gaat inspuiten in de mens, zonder dat als dat gecontroleerd gebeurt 
of zonder dat je die cellen gaat differentiëren en daarna gericht toedienen, dat je hetzelfde creëert als een 
monstergezwel. Men heeft dat getest onder huid bij dierproeven. Wat boeiend is, want je krijgt een 
klompje cellen waarin alle celtypes aanwezig zijn, alleen niet in de juiste volgorde. Je vindt daar dus alle 
weefselcellen terug, maar nooit een volwaardig embryo. Dus je kan zeggen dat embryonale stamcellen 
eigenlijk geen embryo zijn. Omdat het geen embryo is waartoe het groeit. De structuur is niet aanwezig. 
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3. Soorten stamcellen 

3.1 Verschillende mogelijkheden  

 
 
Wat zijn de verschillende mogelijkheden: embryonaal / somatisch en pluripotent / multipotent. Dus 
afhankelijk van de bron en van de specialisatie.  
 

• Linksboven: ontdekking van stamcellen is trouwens gekomen vanuit kankeronderzoek. Embryonale 
kiemcellen is men minder mee bezig, dat zijn de voorlopercellen van de kiemcellen binnen de 
foetussen, dus men kijkt nu voornamelijk naar de embryonale stamcellen zelf waar men materiaal 
vandaan haalt.  
 

• Linksonder: grote doorbraak was de zogenaamde MAPC’s, hier in Leuven was dat, niet hier ontdekt 
geweest maar Catherine Verfaillie is dan naar hier gekomen en heeft het Stamcelinstituut opgericht 
op basis van deze ontwikkelingen en vandaar is de herprogrammering van stamcellen steeds meer 
gebeurd met goeie mogelijkheden. Het voordeel bij herprogrammeren van volwassen stamcellen, 
is dat je geen embryonaal materiaal nodig hebt. Betekent dat dat je geen embryo’s meer nodig 
hebt, nee, want je hebt vergelijkingsmateriaal nodig om te kunnen kijken. Vraag student: … Prof: 
dat is eigenlijk gewoon een kankercel die men ontwikkeld heeft en waardoor men ontdekt heeft en 
verder gezet heeft naar embryonaal stamcelonderzoek.  
 

• Multipotent: concreet betekent dat, dat je op dit moment stamcellen kan vinden in elk 
weefseltype, organen van kinderen en volwassenen. Nogmaals: zoveel te jonger, zoveel te meer 
potentie 
 

• Rechtsonder: belangrijkste voorbeeld is dat wonden helen. Zo simpel is het.  
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3.2 Vergelijking stamcellen  

 
 
 Nogmaals de vergelijking tussen beide. Met een duidelijke definitie, waar de bron zich bevindt, de 
mogelijkheid en de capaciteit waarmee men zich kan vermenigvuldigen. Natuurlijk, vanaf het moment dat 
je onbeperkt kan vermenigvuldigen, heb je in vitro heel veel onderzoeksmateriaal.  
 

 

4. Embryonale stamcellen 

4.1 Wat zijn embryonale stamcellen?  

= cel die zich bevindt in de binnenste celmassa van een een vroeg embryo. Deze cel is op zichzelf geen 
embryo 
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Vragen studenten: niet hoorbaar en worden niet herhaald. Antwoorden prof:  
 
Je hebt een compatibele donor en we gaan ervanuit dat we navelstrengbloed zouden hebben. Het idee 
ervan is dat je het navelstrengbloed gaat gebruiken. Wat er gebeurt, zoals bij een reguliere IVF: je start de 
IVF-procedure, je moet kijken hoeveel embryo’s er zijn, binnen die embryo’s wordt een dubbele selectie 
gemaakt: enerzijds, is het kind gezond, zijn er aandoeningen al dan niet, en er wordt een bijkomende 
selectie gemaakt op weefselovereenkomst of het navelstrengbloed zal getransplanteerd worden dat niet 
afgestoten wordt. Dat is het idee. Dus je zit als koppel binnen het hele proces van IVF. Het kind dat geboren 
wordt moet niet volgroeid zijn voor het stamceldonor kan zijn omdat bij de geboorte het navelstrengbloed 
wordt weggenomen en gebruikt wordt als donormateriaal. Dus materiaal dat anders eigenlijk vernietigd 
zou worden.  
 

4.2 Casus  

Casus 
Standaardvraag die ik aan jullie wil stellen: wie gaat dit koppel helpen?  
 
Een koppel vraagt om het gebruik van stamceltherapie. Ze zijn reeds 15 jaar een koppel en 10 jaar 
gehuwd. Ze hebben 3 dochters van resp. 10, 9 en 2 jaar. De oudste dochter kreeg 7 jaar geleden de 
diagnose van leukemie. Ze herviel 4 jaar geleden. De laatste chemokuur dateert van november vorig 
jaar  

De moeder heeft een eigen zaak. Deze zaak is zo belangrijk dat ze haar kinderwens uitstelde tot haar 35 
jaar. Owv haar carrière vond ze twee kinderen voldoende en haar man onderging een vasectomie.  

Precies owv de ziekte van haar oudste dochter wenste het koppel toch nog een derde kind. De 
vasectomie werd omgekeerd en de vrouw werd zwanger. Hoewel na een PND in het begin van de 
zwangerschap al duidelijk was dat de baby niet HLA compatibel was, was het kind toch gewenst. HLA = 
Humaan Leukocytenantigeen: Het is een systeem dat je weefsels overeenkomen, betekent gewoon dat als 
ze getransplanteerd worden, dat ze niet afgestoten worden. Dat was eigenlijk de 2e fase, in de zin van, je 
moet eerst de feiten weten. Er moet dus een overeenkomst zijn zodat het materiaal dat je krijgt niet 
afgestoten wordt als je het gaat transplanteren. (Wikipedia: Humaan leukocytenantigenen (human 
leukocyte antigens, HLA) zijn antigenen die aanwezig zijn op alle lichaamscellen, behalve op de rode 
bloedcellen. De naam humaan leukocytenantigeen werd ontleend aan de witte bloedcellen (leukocyten), 
omdat deze antigenen op die cellen als eerste ontdekt werden. Later bleek dat alle lichaamscellen HLA aan 
hun oppervlakte vertonen, behalve de rode bloedcellen. HLA is de menselijke variant van het MHC en onder 
andere belangrijk bij de bepaling of een persoon als donor of ontvanger kan optreden voor een orgaan van 
een ander - de HLA-antigenen mogen hiervoor niet te veel verschillen. In de praktijk worden echter toch 
vaak organen met een ander HLA getransplanteerd omdat maat en beschikbaarheid zwaarder wegen (met 
andere woorden: het duurt te lang om op een perfecte HLA-match te wachten). Wel wordt geprobeerd het 
HLA-type van donor en ontvanger zo veel mogelijk af te laten stemmen, omdat dit de kans op langdurig 
succes van de transplantatie enorm vergroot. Bij een niet-perfecte HLA-match worden immunosuppressiva 
voorgeschreven om afstoting tegen te gaan (dit is dus eigenlijk altijd zo, behalve bij identieke tweelingen).) 

Er was echter nog steeds geen stamceldonor voor de oudste dochter. Dankzij de ontwikkelingen in het 
stamcelonderzoek begaf het koppel zich terug naar het fertiliteitscentrum met de vraag om een HLA 
compatibele donor te creëren. Het vierde kind was enkel welkom als het een compatibele stamceldonor 
was. Niet compatibele embryo’s zouden voor wetenschappelijk onderzoek worden geschonken.  
 
 
Wie gaat dit koppel helpen? 1 iemand maar. En iemand half. Dus de meerderheid niet. Waarom niet? 
Student: … / prof:  

- Ja maar ze willen wel nog een kind, maar een kind dat ook het ander kind kan helpen.  
- Joa, een bijkomende functie. Er wordt eigenlijk op dat kind geen functie geplakt, maar op het 
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navelstrengbloed. , 
- Student: het gaat nooit bij het navelstrengbloed blijven. Prof: Waarom niet? Student: … Prof: 

absoluut, dus je hebt eigenlijk een standaardbron van stamcellen. Is dat slecht? … Prof: Maar in 
een andere situatie, zou er dan niet eerst gekeken worden naar andere familieleden of die 
compatibel zijn tout court? En stel nu dat er al een broertje of zusje was, zou daar dan ook niet 
naar gekeken worden in eerste instantie vooraleer men aan deze procedure begint? Dat zou de 
logische gang van zaken zijn: dat je naar stamcelbanken gaat kijken, dat je dan gaat kijken naar is 
er iemand in de familie, maar misschien kijk je dan ook verder en kijk je naar mogelijks kinderen die 
er zijn. Betekent niet dat je dat zomaar kan doen, maar ik denk dat dat ook een mogelijkheid is, en 
het is pas als je niemand vindt, en gezien de conditie: zo weinig mogelijk invasief werken en zo 
weinig mogelijk pijn toedienen natuurlijk. Maar pas als dat er allemaal niet is, ga je over naar deze 
fase. En oké dan kan het in de toekomst zijn dat nogmaals gekeken wordt naar het kind dat 
geboren is. Maar dat zou misschien anders ook gebeuren.  

- Voor alle duidelijkheid, dit is wenselijk toegelaten, dus het mag. Maar ik zit hier met een overgrote 
meerderheid die zegt ik doe hier niet aan mee. Dan wil ik wel weten waarom niet.  

- Student: ik denk dat het belangrijk gaat zijn afspraken te maken en communiceren naar kinderen 
en als dat kind te weten komt van eigenlijk wouden mijn ouders mij niet en ben ik enkel ter wereld 
gebracht voor mijn zus… prof: dus je zegt dat duidelijk moet gecommuniceerd worden waarom het 
kind ter wereld gebracht is en dat het niet enkel mag zijn omwille van het feit dat het mogelijks 
donor is. Zou je dat doortrekken altijd, bij elke IVF moet bij de toekomstige kinderen worden 
gezegd waarom het specifiek ter wereld gebracht is? Dan zou je dat in elke situatie moeten 
doortrekken. Je kan je ook de vraag stellen: waarom ben ik ter wereld gekomen? Je moet dat nu 
niet doen thuis, maar hier is de achterliggende reden heel duidelijk. Achterliggende redenen 
kunnen verschillend zijn naar kinderwens. Maar hier is heel duidelijk dat het navelstrengbloed van 
het kind OOK als donor kan functioneren. Stel dat het kind dat wel te weten komt, kan het ook heel 
positief voor het kind zijn, want het kan de held zijn van de familie.  

- Student: je bent nooit alleen om zo een beslissing te nemen. Prof: je bent met veel hé, maar je 
moet ergens de beslissing nemen. Dit is gemakkelijk, dit is een casus over mensen die op dit 
moment naar een fertiliteitskliniek gaan en die gewoon met die vraag komen. En als je dan zegt 
van “nee doen we niet” is het wel belangrijk dat je een duidelijk antwoord formuleert. Want dit is 
het laatste redmiddel. Ze noemen dit in de literatuur ook ‘save your siblings’. Dus echt het laatste 
redmiddel. Nee zeggen is van hieruit makkelijk, maar iemand moet dat tegen die ouders zeggen 
van ‘sorry, doen we niet’. 

- Student: … Prof: dat zijn tijdelijke zaken en je kan intussen ook zeggen van je moet niet 
automatisch gaan kijken naar beenmergpuncties. Intussen zijn er ook mogelijkheden om 
stamcellen te verkrijgen via methode dat je louter met bloedafname gaat doen. Dus in die zin kan 
je dat zo weinig mogelijk invasief gaan doen. Dus we moeten niet louter gaan kijken naar de meest 
invasieve mogelijkheid, er zijn weinig invasieve mogelijkheiden ook, waarbij je dat ook aan een 
kind kan uitleggen. Wat natuurlijk niet leuk is he, je moet geprikt worden, je moet stil zijn, maar 
dat hoeft niet invasief te zijn. Of toch niet zo pijnlijk en invasief als vroegere jaren.  

 

 
We zullen eens proberen wat juist de argumenten zijn als we er zo niet opkomen, misschien helpt het 
schema wat. Meeste mensen zijn ertegen. We kijken naar autonomie, welzijn, rechtvaardigheid.  
 
Wie zijn de betrokkenen in deze casus? De ouders, de reeds bestaande kinderen dus broers en zussen, 
artsen. Als we maatschappij nemen op dit punt, dan weten we al dat het wettelijk is toegelaten. We 
kunnen natuurlijk gaan kijken naar wat zijn de gevolgen voor de maatschappij op dat punt. Veel dingen 
gaan hier al terugkomen als we die argumenten geven op niveau van rechtvaardigheid. Nog zaken: 
niemand is bezig met de overtallige embryo’s die er nog zijn, nee die mogen gewoon vernietigd worden? Of 
niet? Ik formuleer het anders voor mensen die twijfelen en zeggen, dat is toch niet belangrijk, daar is toch 
geen discussie meer over? Je moet eens proberen om wetenschappelijk onderzoek te voeren en Europese 
fondsen te krijgen waar je embryo’s specifiek gaat vernietigen voor wetenschappelijk onderzoek. Heel 
evident gaat dat niet zijn, je zal een goeie uitleg moeten hebben. Dus ik zou het erbij zetten. Puur al was 
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het maar daarover. Wat mij opvalt is dat jullie zo terughoudend zijn. Dat is het 1e jaar dat de meerderheid 
terughoudend is. Dat valt tegen voor mij.  
 
Stel nu dat je NEE zegt tegen de ouders. Heeft dat een impact op hun autonome keuze? Absoluut, een 
negatieve impact. Als we nee zeggen, is dat dus negatief voor de ouders hun autonomie. Negatieve of 
positieve impact op welzijn van ouders als we nee zeggen? Negatief. Rechtvaardigheid betekent dat je 
gelijksoortige situaties op gelijksoortige wijze behandelt. Ik heb je al gezegd: we maken geen onderscheid, 
het is geen experiment, niemand moet zijn informed consent geven. Er is een wetgeving rond, dus elke 
ouder in een gelijkaardige situatie komt voor eenzelfde mogelijkheid. Dus als we zeggen er is een 
wetgeving en we zeggen NEE, vanuit rechtvaardigheidsprincipe is dat ook negatief voor alle andere ouders 
als we nee zeggen. Dat is het idee rond de beoordeling daarvan.  
 
Student: … Prof: ik denk dat dat inderdaad zoals je zegt: kijk stel nu dat dat kind komt te overlijden, wat 
voor effect heeft dat op die ouders, wanneer weliswaar alles geprobeerd is. Maar er is wel een ander kind, 
dat kan geconfronteerd worden dus psychologisch kan er toch een ander effect optreden als je toch verder 
gaat met die zaak. Dus we weten niet zeker of het welzijn zowel uni sono negatief is als we neen zeggen 
tegen deze vraag. Dus dan ga ik daar gewoon +/- schrijven als we niet zeker zijn. Dan is dat niet 
overduidelijk.  
 
De kinderen zelf:  

- Autonomie: is dat relevant? Moeten we daar iets rond doen? Student: .. Prof: ah je neemt de drie 
kinderen ook, de mogelijke ontvanger neem je bij die kinderen. Dat is een goeie vraag, want zij is 
nu 10. Vanaf wanneer mogen kinderen weigeren? Als je aan de ouders vraagt gaan ze zeggen van 
nu ook nog niet. Maar goed, je gaat niet kijken naar kinderen zelf, je bent volwassen en autonoom 
in staat beslissingen te nemen en de gevolgen ervan te dragen als je 18 bent. Dat is automatisch zo. 
Maar het kinderrechtenverdrag geeft de mogelijkheid om ook kinderen te betrekken bij elke 
discussie en dat is op dit moment vanaf 12 jaar. Maar meestal wordt gekeken naar de maturiteit 
van kinderen. Men gaat niet spreken van louter toestemming geven, toestemming geven is moeilijk 
met een kind van 10 jaar. Maar je gaat die wel moeten betrekken bij de hele discussie. Lijkt me wel 
belangrijk, ook al is dat een kind van 10 jaar. Als je kijkt naar voorgeschiedenis: helaas zijn kinderen 
die al een medische voorgeschiedenis hebben met redelijk wat behandelingen soms matuur al voor 
hun leeftijd. Omwille van de foute reden door wat hen overkomen is. Dus in die zin is het wel 
belangrijk je kind mee te betrekken op dat punt. Kan dat kind volledig weigeren, nee, maar het is 
natuurlijk moeilijk als dat kind echt weigert. Ik stel mijn vraag anders: kan een kind van 10 jaar 
inschatten wat de gevolgen zijn van de weigering daarvan? Dat is iets anders dan erbij betrekken. 
Dus ik vind naar het oudste kind toe, dat je die moet betrekken. Dus dan hangt er van af wat de 
mogelijke keuze gaat zijn. Dus dan leg je wel wat de klemtoon ook bij de autonomie van dat oudste 
kind. Je gaat op zijn minst het erbij betrekken.  

- Welzijn: we nemen eerst even het kind zelf, het zieke kind. De andere kinderen is moeilijk want ja 
wat hebben die te zeggen daaromtrend. Een nieuw kind kan impact hebben, de ziekte kan impact 
hebben, maar zij gaan niet meebeslissen in het verhaal. Het is vooral het oudste, het zieke kind dat 
mee gaat beslissen. Wat is de impact op het zieke kind als we het niet doen? Negatief. Het 
overlijdt.  

- Rechtvaardigheid: gaan we het toepassen bij elk kind als het mogelijk is, ja, maar het is wettelijk 
mogelijk en als we nee zeggen en het niet gaan doen, gaan we dat niet toepassen.  

 
Toekomstige kind:  

- Autonomie: speelt hier geen rol want dat kind is er nog niet.  
- Welzijn: student.. Prof: als je nu gewoon kijkt naar het kind op zichzelf, dat je geen 

weefselgelijkheid nodig hebt en je zou gewoon kijken naar preimplantatie genetische diagnose. 
Zoals je elke stap zou doen, zou je kijken dat het kind gezond is. Wat dat ook moge betekenen op 
basis van de informatie die we hebben en de keuze die daarin gemaakt wordt. Als je kijkt naar de 
situatie waarin het kind terecht komt, denk ik dat het kind terecht komt in een situatie die stabiel 
is. Waarin er al kinderen zijn, financieel goed, … Noem maar op, dat is een stabiele situatie. Dus 
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voor een mogelijks toekomstig kind dat daar zou geboren worden, zie ik in het algemeen niet direct 
een probleem. Hier wordt natuurlijk letterlijk gezegd dat ze dat expliciet voor die situatie willen en 
dat kan een mogelijks negatief effect hebben. Student .. prof: nee maar dat is de bedoeling, dat 
jullie mij tegenspreken want ik kan hier toch zeggen wat ik wil. Als je dat stuk eruit laat, ik sprak ook 
louter over financieel enz, daar zie je op het eerste gezicht niets. Maar je zit wel in een situatie 
waarin mensen moeten omgaan met een doodziek kind. Absoluut gelijk. Kan dus positief zijn en 
kan ook negatief zijn want dat toekomstig kind kan er helemaal niet zijn. Dus het weigeren kan ook 
iets positief zijn naar gezin zelf toe en functioneren binnen gezin zelf toe. Het is moeilijk dat te 
vatten om het positief te kunnen noemen omdat het zieke kind ook komt te overlijden. Maar dat 
weet je vooraf niet.  

- Rechtvaardigheid: daar kan je negatief en positief want is hoe je het bekijkt. Dit luik gaat afhangen 
van de keuze die je hier gaat maken. Je doet eigenlijk geen tekort, voor alle andere situaties gaat 
dat negatief zijn, voor het toekomstig kind kan je dat niet specifiek zeggen want dat hangt af van de 
individuele gezinssituatie waarin dat kind terecht komt.  

 
Arts 

- Autonomie: Heeft de arts de keuze om ja of nee te zeggen hierop? De arts heeft de keuze. Dus 
eigenlijk doet dat niet ter zake, die kan nee zeggen daarover, die zijn autonomie wordt niet 
geschaad op basis van ja of nee te zeggen.  

- Welzijn: ook niet. 
- Rechtvaardigheid: alle artsen kunnen daarover oordelen. 

 
Maatschappij; maatschappij zelf is moeilijkheid, dat systeem zit meer in het luik van de rechtvaardigheid, 
omdat we al weten dat er een wettelijk kader voor is, dat mensen er achter staan. Student: .. prof: je bent 
verplicht bij fertiliteitsbehandelingen om door te verwijzen als het mogelijk is. Dat is niet zo bij euthanasie 
en zwangerschapsafbreking (deontologisch gezien is het wel belangrijk dat je dat doet, maar er is geen 
wettelijke verplichting), maar hierbij wel. Je kan weigeren, maar je bent wel verplicht om door te verwijzen 
naar een andere fertiliteitskliniek. Het nadeel van een doorverwijsplicht als je dat letterlijk neemt, is dat dat 
betekent, als je niemand anders vindt die het effectief wil uitvoeren, moet je het zelf doen omdat het 
binnen je mogelijkheden als arts zit en binnen de patiëntenrechten zit op dat moment. Maar, euthanasie 
en zwangerschapsafbreking zijn aparte wetgevingen, die zijn geen patiëntenrechten. En je hebt altijd de 
mogelijkheid dat een andere arts het doet want je kan doorverwijzen naar vb een abortuskliniek, waar het 
laagdrempelig is. Als het gaat om medische dingen niet, maar hier gaat het over een fertiliteitsbehandeling. 
Dus je weet dat er andere voorzieningen zijn, wettelijk is dat mogelijk gemaakt, omdat het toelaatbaar is 
dat het in andere voorzieningen zou kunnen gebeuren. Maar als individueel fertiliteitscentrum heb je wel 
de mogelijkheid om te weigeren. Maar je moet doorverwijzen. Bij zwangerschapsafbreking en euthanasie 
niet.  
 
Student; wat volgens mij de core van deze zaak is, gaan wij oordelen wat een goede reden is voor een 
ouder om een kind te krijgen? Prof: ja daar zijn wij mee bezig hoor. Student: wie zegt dat wij daarover 
mogen oordelen? Prof: dat is heel duidelijk. Er is iemand nodig die de fertiliteitsbehandeling doet. Diegene 
die het uitvoert. Student: maar er zijn toch comités die daar anders mee omgaan? Prof: ja maar ze zullen 
wel een argumentatie nodig hebben, en dan ligt het vaak aan ‘welk principe stel je voorop’. Het is dat waar 
we toekomen, er zijn meerdere aspecten dan louter een bepaald principe dat je voorop stelt. 
 
 
 
 
Embryo’s zelf:  

- Autonomie: hebben weinig autonomie.  
- Welzijn: Naar welzijn toe: te zien hoe je een embryo bekijkt. Je kan zeggen als er zoveel embryo’s 

over zijn die in de vriezer zijn, schaad of niet als je die vernietigt, er is geen pijnsensatie, wat doe je 
ermee? Sommige mensen vinden tout court dat dat niet kan dat dat vernietigd wordt of niet. Dus 
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daar zit je nog altijd in die discussie. Dat kan een effect hebben of geen effect hebben en hier heeft 
dat zeker geen effect afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt.  

 
Tabel niet volledig juist (niet zichtbaar op bord) 
 

 Autonomie  Welzijn  Rechtvaardigheid  

Ouders - (+)/- - 

Reeds bestaande 
kinderen / eerder: het 
zieke kind 

+/- - - 

Toekomstige kind / +/- +/- 

Artsen  / / ? 

Maatschappij     

Embryo’s zelf /   

 
Dus als je gaat kijken, waar zitten de belangrijkste argumenten, dan kijken we naar dit luik, de autonomie 
van de ouders en het welzijn van het zieke kind. Deze twee zijn de grootste argumenten waarover we het 
moeten hebben.  
 
Student: … stel het nieuwe kind wordt geboren, het zieke kind wordt geholpen, maar een conflict ontstaat, 
… Prof: het kan toekomstig, maar je merkt nu hoe vaak je het woordje ‘zou’ gebruikt hebt in je zin. Dus dat 
is mogelijks op die manier. Maar het kan en je kan er rekening mee houden.  
 
Dus als je heel duidelijk wil zijn, van één perspectief waar het glashelder is dat er gezegd wordt dit brengt 
héél veel schade toe, dan is het op het niveau van de autonomie van de ouders, daar kan niemand 
daaromheen. Als je kijkt vanuit perspectief van ouders en puur vanuit autonomie van ouders kan je zeggen: 
daar hebben wij in het algemeen heel weinig over te zeggen. Klopt dat hier? Nee, want er is een 
infertiliteitsbehandeling nodig, een medische ingreep en daar heb je anderen voor nodig en daar kan je dan 
wel een impact op hebben. Maar het belangrijkste punt is: over wie gaat het eigenlijk in deze vraag? Zijn 
dat de toekomstige ouders? Wie is eigenlijk de patiënt? Het zieke kind. Moeten we niet vanuit dat 
perspectief gaan kijken? Dat dat het belangrijkste perspectief is hier? En ik weet dat dat geen evidentie is, 
als ouders ook maar 1 % slaagkans hebben of het laagste %, dan nog zouden ouders ervoor kiezen. Dit is 
het hele specifieke luik waarnaar moet gekeken worden. 
 
Student: … Prof: neenee, als het gaat over wie is de patiënt hier dan is het het zieke kind waarover het gaat. 
Niet het toekomstig kind. Vandaar is het belangrijk dat we altijd kijken wie de verschillende betrokken 
personen zijn, want meestal wordt gekeken naar ‘wie stelt de vraag’. En die vraag als je maatschappelijk 
gezien gaat kijken, er staat heel veel op patiëntenrechten die zeer goed zijn, maar dan wordt gekeken naar 
de autonomie van diegene die de vraag stelt. Wie stelt de vraag? De ouders. Als je daarop focust is het heel 
duidelijk dat perspectief. Als je kijkt welke impact het heeft en ook de autonomie van andere personen 
erbij, dan kan je ook zeggen behalve de ouders hebben we het zieke kind, moeten we zeker mee betrekken 
in de discussie. Het toekomstig kind heeft misschien nu geen autonomie, moet je rekening houden met dat 
je een kind op de wereld zet dat als donor gaat dienen maar daar zelf nooit de toestemming voor kan 
geven. Dat is het hele idee van de instrumentalisering. Ik weet dat dat soms een moeilijke discussie is, dat 
je daar voor en tegens hebt, omdat sommige mensen zeggen ‘ja maar wat zijn andere redenen dat 
kinderen op de wereld gezet worden’, dat doet er eigenlijk niet toe. Want dan ga je een negatief argument 
aanhalen om dit hier mogelijks te nuanceren. Want hier weet je heel duidelijk vooraf wat de reden is. En 
gaan we dat doen ja of neen.  
 
Student: … Prof: jawel tuurlijk, die instrumentalisering is wel een argument dat je moet meepakken. Maar 
wat ik als tegenargument gaf van ga eens vragen bij uw thuis wat bij jou de reden was, dan ga ik gewoon 
aanhalen van je zoekt naar negatieve redenen, sommige kinderen zijn misschien gekomen op het eerste 
zicht met negatieve redenen of niet specifiek gewenst kind of wat dan ook. Maar dat kan je niet als 
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argument gebruiken dat zulke dingen gebeuren om iets anders te gaan goedpraten en dit te gaan 
nuanceren, omdat je hier wél weet vooraf welke argumenten je gaat gebruiken.  
 
Student: … Prof: omdat je zegt van stel nu dat het argument dat hier gegeven was, stel dat alles zou lukken 
op dat punt, dan nog kan het zijn dat het zieke kind op termijn er moeilijkheden mee kan hebben dat er 
iemand gecreëerd is om dat kind te redden. Kan mogelijks negatieve psychische effecten hebben om dat te 
weten, zeker bij herval en die zaken. 
 
Even wat feiten (kunnen helpen bij de discussie) om duidelijk te weten: het slaagpercentage hiervan: een 
zwangerschap duurt 9 maand, kijk hier even naar leeftijd van het koppel. Gemiddelde duur om een gezond 
embryo te hebben op basis van de leeftijd want dat is een leeftijd waar meer mogelijkse afwijkingen 
kunnen bij een embryo. Bovendien is het zo dat als je dat neemt en de slaagpercentages dat je ook nog 
eens een embryo hebt dat overeenkomst heeft van weefsel, is het een vergelijking die men maakt van dat 
men een kans heeft van 3 op 16 embryo’s, dus je moet een heel aantal embryo’s hebben. Plus die leeftijd 
van de vrouw die maakt dat er meer kans is op afwijkingen tout court bij het embryo, dat mogelijks de 
inplanting moeilijker gebeurt, dus je moet rekening houden met om en bij een periode van 2 jaar, eer je 
sprake hebt van een kind waar je ook navelstrengbloed van kan halen. Het gaat misschien wat vroeger, 
maar vroeger dan 9 maanden gaat het echt niet. Je zit daar met een bepaalde periode waarbij dat kind nog 
is hervallen, dus waarbij je een mogelijkheid hebt van wat gaan we in de tussentijd doen met dat zieke 
kind, is een behandeling mogelijk tot wanneer er mogelijks perspectief is voor dat kind, dat duurt heel lang. 
En er zijn veel embryo’s nodig. Wachttijd die ermee gepaard gaat. Bovendien gaat het over leukemie. Er is 
hier heel duidelijk gezegd: leukemie is een oncologische aandoening waarbij herval mogelijk is. Wat ga je 
daarna doen? Je hebt maar één mogelijkheid van navelstrengbloed. Het is onvoldoende om dat te 
vermenigvuldigen en er daarna gebruik van te maken, dus je moet dat transplanteren. En daarna zit je met 
een kind dat automatisch mogelijke bron is van stamcellen.  
 
Student: … Prof: dat kan. Wat dan met het 4e kind als dat ingepland is, dan zal dat een gewenst kind zijn en 
zal dat geboren worden. Maar ik weet dat het geen evidentie is, in tussentijd kan het kind overlijden voor 
alle duidelijkheid, en ook als het niet overlijdt, wachtende op een bepaalde behandeling, wat ga je doen, ga 
je die stabiel moeten houden, blijven behandelingen geven zodat je eigenlijk een mogelijks perspectief kan 
geven in tussentijd. Is dat dus niet nodeloos dat lijden mogelijks rekken? Student: … Prof: ja je hebt de 
mogelijkheid dat je door het kind voortdurend aan dat gegeven herinnerd wordt. Maar ik bedoel, er zijn 
heel wat argumenten te geven waarom je er niet op moet ingaan en dat was ook jullie eerste reactie en je 
kan er ook argumenten voor vinden. En toch wordt het toegelaten. Je kan individuele situaties eventueel 
als infertiliteitscentrum weigeren. Wat we sowieso moeten doen en wat je hieruit kan leren, wat 
verschillende fertiliteitscentra doen is dat je heel duidelijk gaat kijken en alle mogelijkheden, de 
feitenkennis aan de ouders gaat meegeven. Wat gebeurt er in de tussentijd. Dat je het kind erbij gaat 
betrekken afhankelijk van de leeftijd en maturiteit van het kind, dat je het zieke kind erbij gaat betrekken. 
Dat je in de tussentijd steeds de mogelijkheid moet hebben van toch niet verder te gaan met therapieën, 
omdat je anders therapeutisch hardnekkig zou handelen. Afhankelijk van de individuele situatie van het 
zieke kind. Dat moet je sowieso doen: dat het kind te allen tijde de mogelijkheid heeft van te zeggen ‘nu is 
het genoeg geweest’. Wetende dat je natuurlijk als je met die situatie verder gaat, moet je ook heel 
duidelijk melden aan ouders, zelfs al heb je navelstrengbloed, dan nog is het niet zeker dat het gaat 
aanslaan. Zelfs bij de bevalling weet je niet, als je de keuze hebt, of je voldoende navelstrengbloed gaat 
hebben. Als het een gecompliceerde bevalling is kan het evengoed zijn dat alle aandacht uitgaat naar de 
geboorte van het kind en dan hoop ik dat men niet alle aandacht gaat geven aan het redden van het 
navelstrengbloed in de plaats van aan de geboorte van dat kind. Ik verzin het niet, dat is specifiek een 
advies in Frankrijk geweest waarin men heel duidelijk gezegd heeft, we moeten opletten dat de focus blijft 
gaan naar het kind in de plaats van naar het navelstrengbloed in zulke situaties. Dus dat zijn algemene 
regels die je als conclusie, als mogelijkheid kan voorstellen. Je kan nee zeggen tegen die ouders en dan kan 
je al die redenen opsommen. Gaan ouders daarmee tevreden zijn, nee, want die gaan dat laatste strohalm 
vastnemen. Blijft natuurlijk het feit dat het mogelijk is en hier is uitgevoerd in vier situaties. En ik spreek 
hier van een situatie van 10 jaar geleden dat het uitgevoerd is. Het is pas later in de wetgeving gekomen, 
onder andere op basis van deze casus. Maar als je dan zegt van, waarom is dat, dan weet je ook wat het 
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maatschappelijk perspectief is om die vraag te stellen: dat is dat er gekeken wordt naar de autonomie en 
het welzijn op dat moment van de toekomstige ouders. Want als je zou zeggen, waarom zou je het wél 
doen? Dan zou je gewoon zeggen van, omdat je met zekerheid weet dat de ouders het vragen en dat het 
goed zou zijn voor de autonomie van de ouders. Je gaat niét met zekerheid zeggen dat het voor het welzijn 
is van het toekomstig kind, want je hebt die grote periode ertussen met zoveel onduidelijkheden en het 
slaagpercentage is heel beperkt. 
 
Student: … Prof: tuurlijk. Je mikt altijd, dat is de eerste slide, het moet altijd een functie zijn van 
gezondheidsverbetering. Daar streven we uiteraard naar. Maar kunnen we zeggen dat dit 
gezondheidsverbetering is, je streeft ernaar. Ja je moet wel eerlijke informatie geven, 
gezondheidsverbetering op een bepaald punt met een heel laag slaagpercentage, in een situatie waar een 
kind ernstig ziek is.  
 
Student: … Prof: nee ze kan nog he, ze kan juist nog. Je kan nog eicellen wegnemen tot uw 45e. Tot en met 
45. Staat er tot 45? Dan moet ik de casus aanpassen en ga ik er 44 van maken. Laten we ervanuit gaan dat 
het nog mogelijk is. Dat was het idee. Hoe dan ook. Dat is gewoon een wettelijke discussie op dat punt. 
Maar het moet juist zijn.  
 

4.3 Overtallige embryo’s 

Wat we nu besproken hebben, is dat we gaan werken met navelstrengbloed. Maar vergeet niet: dat 
navelstrengbloed krijg je ook maar als je vertrekt vanuit embryo’s. Het voordeel is dat je de embryo’s laat 
uitgroeien, of op zijn minst dat embryo dat gezond en compatibel is. Dat je dat laat uitgroeien tot een kind 
en daar het navelstrengbloed van gaat gebruiken. Ook met de andere embryo’s kan je dan nog steeds 
wetenschappelijk onderzoek doen. Dus je zou het ook positief kunnen zien. Vanuit een soort utilitaristisch 
standpunt kan je zeggen: veel embryo’s dus veel mogelijkheden om toch nog wetenschappelijk onderzoek 
te doen voor stamceltherapie. Dus binnen dat kader hou je ook meer mogelijkheden over. Een interessante 
stelling binnen dat kader zou kunnen zijn dat op examen (ik zeg maar wat) zou kunnen zijn: moeten we 
mensen die een Ivf-behandeling ondergaan, moeten we die verplichten, aangezien we er als maatschappij 
voor betalen, om op zijn minst een embryo af te staan voor wetenschappelijk onderzoek? In het belang van 
de maatschappij. Dat zou een stelling kunnen zijn. 
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Wat is belangrijk: noodzaak aan IVF. Ik wil daar toch even bij stilstaan, mensen gaan vlotjes over IVF. Omdat 
dat blijkbaar evident lijkt. Als je het zo stelt, is dat heel evident. Wat is nodig: hormoonstimulatie, 
verwijderen eicellen, … uiteindelijk vries je in wat overblijft. Je kan dat op één slide zetten met een paar 
pijltjes. 
 

5. Fertiliteitsbehandeling in de praktijk 

 

 
 
In de praktijk, niet moeilijk. Je hebt niet veel materiaal nodig, men is er zeer goed in en de slaagpercentages 
zijn vrij groot tot zeer erg groot in België.  

5.1 Oorzaken onvruchtbaarheid  

Oorzaken onvruchtbaarheid : maar wat blijkt, ondanks het feit dat het goed opgeslagen kan worden, je 
niet veel materiaal nodig hebt en de expertise er is, moeten we toch even gaan kijken dat je een soort 
slingerbeweging krijgt waarbij je vroeger ging naar steeds invasievere methodes en dat je zelfs 
voorlopercellen gaat gebruiken en ook de ICSI methode waarbij men slechts 1 zaadcel rechtstreeks gaat 
inplanten of inspuiten in de eicellen. Zelfs voorlopercellen gaat inspuiten in de eicel. Heeft men nu de 
neiging om op wetenschappelijke gronden niet automatisch naar de invasieve behandelingen gaat grijpen 
en eerst eens grondig gaat kijken naar de oorzaken van de onvruchtbaarheid. Hoe zit het lichamelijk bij de 
man en vrouw, wat is de omgeving en levensstijl. Moeten we daar niet eerst aan werken voor we beginnen 
met een invasieve behandeling? 

• Lichamelijk  
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o Man 
o Vrouw 

• Milieu  
• Levensstijl  

o Roken, lichaamsgewicht, alcohol, leeftijd: deze hebben allemaal een impact op 
(on)vruchtbaarheid. 

 

5.2 Vruchtbaarheid en media  

Nieuws: wat zie je nu in het nieuws: als je een vruchtbaarheidsprobleem hebt, moet je niet in eerste 
instantie IVF gaan doen, maar moet je eerst je levensstijl veranderen. 
 
“Vruchtbaarheidsprobleem? Verander je levensstijl !” 
 
“Niet zwanger na IVF, wel na cursus stress loslaten.”: dat zie je ook in het nieuws verschijnen en dat helpt 
natuurlijk naar de financiering van de gezondheidszorg.  
 

- Belangrijk is ook: ‘Een zeer vruchtbare vrouw kan met zeer weinig zaad zwanger worden. 
Omgekeerd kan een zeer vruchtbare man bij een minder vruchtbare vrouw geen zwangerschap 
opleveren.’ 
 

- Vruchtbaarheid is met andere woorden altijd een probleem van het koppel, niet van één van 
beide partners: belangrijk ook bij fertiliteitsbehandeling, als het probleem bij de man zit, moet toch 
de vrouw behandeld worden.  

 
 

 
 
Gewoon even meegeven: de gemiddelde leeftijd stijgt voortdurend waarop vrouwen hun eerste kind 
krijgen. En het idee lijkt ook alsof de mogelijkheden van fertiliteitsbehandeling het perspectief openen naar 
steeds later en op eigen keuze een kind. Op dit moment klopt dat terug een beetje, op voorwaarde dat je 
vrij vroeg je eicellen gaat afstaan. Naarmate dat niet is, de hele fertiliteitstechnologie is niet ontwikkeld met 
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het oog op de behandeling van eicellen van vrouwen van 35+. Ook daar geldt, zoveel te jonger de eicellen, 
zoveel te meer mogelijkheden er zijn. Dus het is een leeftijdsillusie dat je kan zwanger worden op elke 
leeftijd. Op dit moment is dat wel beter mogelijk dankzij de vooruitgang binnen het doneren van eicellen.  
 

 
 
Hier zie je bv de mogelijkheden van de percentages. Interessant als je artikels leest over IVF om 
percentages te beoordelen, je ziet daar heel wat percentages afhankelijk van hoe je het bekijkt. Waar het 
bij ons om gaat in een klinische setting: maakt het eigenlijk niet uit hoeveel biochemische 
zwangerschappen er zijn. Voor een individueel koppel maakt dat niet uit of het een biochemische 
zwangerschap is of een registratie van de hartslag. Wat uiteindelijk uitmaakt is het blauwe kader, 
percentage geboorte. Als je naar beoordeling gaat wat de mogelijkheden zijn, zie je dat hier een beetje. 
Uiteraard zijn die andere percentages wetenschappelijk wel interessant, maar wat er echt toe doet, de 
doelstelling, dan gaat het over geboorte. Je ziet hier de afname onder de 36 en boven de 36 jaar en zeker 
boven de 43 jaar. Als je kijkt tot waar het terugbetaald wordt, tot en met die 43 jaar, dan zie je dat er al een 
ontzettende daling is van het slaagpercentage aantal geboortes. Wat is er tussengekomen nu, ik blijf het 
herhalen, dat is de mogelijkheid om eicellen te doneren. Op dit moment is dat wel nog niet terugbetaald, 
tenzij het om medische redenen is dat je eicellen gaat doneren.  
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5.3 Behandelingen en technieken  

5.3.1 Behandelingen & technieken op dit moment 

 
- Fertiliteitsadvies en een afwachtende houding: daar wordt in eerste instantie naar gekeken. Zo 

verder in volgorde: dus van weinig invasief tot invasieve methodes. Dat is belangrijk omdat dat 
meebepaalt, als je kijkt naar stamcelonderzoek en therapie, dat die embryo’s er niet zomaar 
gekomen zijn. Dat betekent ook als mensen daarin stappen, in een fertiliteitsbehandeling, dat het 
geen evidentie is dat mensen ook zomaar embryo’s gaan afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. 
Hoe kijken mensen naar die embryo’s zelf. Het gaat niet alleen hoe de maatschappij kijkt naar 
embryo’s, ook hie individuele paren ernaar kijken. Mensen die bv jaren proberen om zwanger te 
geraken en enkele embryo’s in de vriezer hebben, die gaan die embryo’s misschien mogelijks zien 
als potentiële kinderen, veel meer dan mensen die veel makkelijker zwanger geraakt zijn of eicellen 
gedoneerd hebben. Dus het statuut van het embryo waarover we het gaan hebben, kan vanuit 
perspectief van de maatschappij bekeken worden, kan vanuit perspectief van de biologie bekeken 
worden en vanuit perspectief van de toekomstige ouders. En dat varieert voor in welke situatie de 
ouders zich bevinden. Daarom is dit belangrijk. 
 

- Heelkundige ingrepen 
 

- Hormonale stimulatie van de eierstok 
 

- Intra-uteriene inseminatie (iui): 
o houdt in dat de zaad- cellen door middel van een katheter in de baarmoeder van de 

vrouw worden ingebracht. 
 

- In-vitrofertilisatie (ivf): 
o houdt in dat zaadcellen en eicel buiten het lichaam van de vrouw samengebracht worden 

in een petrischaal met het doel daar de bevruchting te laten plaatsvinden. 
 

- Intracytoplasmatische sperma-injectie (icsi): 
o Bij icsi wordt de bevruchting gerealiseerd door één zaadcel rechtstreeks in de eicel te 

injecteren. 
 

- Mesa, pesa, tesa, tese 
o zijn technieken om zaadcellen rechtstreeks uit de teelballen te halen. 

▪ Bij mesa en pesa worden de zaadcellen hetzij operatief, hetzij met een 
punctienaald rechtstreeks uit de bijbal gehaald,  

▪ Bij tesa uit de teelbal  
▪ Tese houdt in dat men via een kleine insnijding in de teelbal een stukje weefsel 

wegneemt waaruit later de zaadcellen worden afgezonderd. 
 

- Nieuwe technieken 
o Soft IVF: dat wil zeggen zo weinig mogelijk eicellen terug inplanten.  
o Vitrificatie: gewoon ervoor zorgen dat het ingevroren wordt.  
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5.3.2 Het behandelingsschema  

 

 
 
Hier ga ik ook niet verder op in, dat kunnen jullie bekijken. Ik wil het toch even meegeven. Er was één van 
de zaken die ik jullie zei van wat is er allemaal nodig in welke fase. Dus dit is wat ik net voorgesteld heb op 
één slide. Dat kan je zowat de bijsluiter van IVF noemen. Dus vergeet maar dat het allemaal zo evident is 
om een IVF-procedure te doorlopen.  
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5.3.3 Het Belgisch project  

 
 
Groot voordeel hiervan is dat het Belgisch project, en waarom is het sinds 2003, omdat dat het 
begin is van de hele discussie rond de embryo-wetging in België. We zitten in België heel goed rond 
fertiliteitsbehandelingen. We zitten op wereldniveau naar toepassingsmogelijkheden en we hebben een 
heel liberaal beleid. Dat is het grote voordeel van België, ook met de adviezen van het raadgevend comité 
die jullie zien, daar wordt geen consensusadvies verwacht. Er moet gewoon een overzicht zijn van de 
ideologische strekkingen binnen België. Dus er is een vrij liberaal beleid. We komen nog terug op de 
wetgeving zelf. 
 
 
Dr. Petra De Sutter, fertiliteitsarts in het UZ Gent vergelijkt ivf met ‘een helikopter naar de top van de 
Mont Ventoux in plaats van er met de fiets op te klimmen. Die helikopter moet je alleen maar gebruiken 
als het met de fiets niet lukt. In tegenstelling tot wat veel patiënten en artsen geloven, vind ik dat je ivf 
niet moet toepassen als het niet strikt nodig is.’ 

- Overgeslaan  
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5.4 Patiëntvriendelijke MBV ( = medisch begeleide voortplanting) 

 
- Kostenefficiëntie:  

o gemeenschapsmiddelen moeten optimaal aangewend worden om het welzijn van een zo 
groot mogelijke groep mensen te bewerkstelligen.  

▪ Dus dat wil zeggen, de meeste aandacht moet gaan naar Preventie en 
eerstelijnszorg ipv succesratio’s, ipv naar de meest invasieve mogelijkheden. 
Vergeet niet dat die ontwikkelingen te maken hebben met financiële aspecten. Als 
het gaat rond ethische keuzes in de zorg, heeft het ook te maken met financiële 
aspecten. Je hebt geen onbeperkte middelen, dus moet binnen bepaalde 
parameters financiële grenzen, moet je keuze maken. Beste bewijs: laatste les: 
vergelijking bepaalde medicatie, aantal mensen die daarmee geholpen kan 
worden, kostprijs ervan ten opzichte van andere mogelijkheden. En je moet je 
voorstellen dat je als beleidsmaker dat potje middelen in handen hebt en dat zijn 
de vragen die je binnenkrijgt. Wie ga je behandelen? 
 

- Gelijke toegang tot de behandelingen: dat is ook het idee binnen de solidariteit hier 
 

- Een minimaal risico voor moeder en kind: altijd. Dat wil ook zeggen dat : 
o Overstimulatie en meerlingenzwangerschap vermeden worden. Ook het terugplaatsen 

van meerdere embryo’s wordt dus vermeden. Afhankelijk van de behandelingsgraad en de 
leeftijdsgrenzen. Men gaat in eerste instantie zo weinig mogelijk embryo’s terugplaatsen. 
Precies om die meerlingzwangerschappen te gaan vermijden. 
 

- Een minimale belasting voor de patiënt: 
o de psychologische, lichamelijke en emotionele stress van behandelingen is hoog en wordt 

onderschat 
▪ Belasting, impact, slaagkans 
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5.5 Beleving van fertiliteitsbehandeling  

Beleving fertiliteitsbehandeling: dat geef ik ook even mee want dat wordt vaak vergeten in heel die 
discussie. Gewoon eens kijken vanuit welk perspectief, dat kan zijn dat mensen geconfronteerd worden 
met een fertiliteitsbehandeling. Ik noem dat vaak de discussie als je als jong koppel vb op familiefeesten 
komt en ze vragen ‘wanneer begin je eraan’. Mensen staan er niet bij stil welk effect dat heeft. We spreken 
over financieel luik, maar een kinderwens is wel belangrijk en zeker als daar niet aan kan voldaan worden. 
En wat de verwachtingen zijn van de directe familieleden en daarrond en de impact daarvan.  
 

• Machteloosheid 

 
 

• Gezinsplanning? 

 
Soms wordt ook gezegd van ‘dat is toch gewoon een planning die je kan doorvoeren’. Als toekomstige 
werkgever raad ik u ook aan deze discussies niet te voeren bij sollicitatiegesprekken.  
 

• Onzekerheid 

 
Dat is wel een belangrijke in het kader van de vorige casus die we besproken hadden, dat je gaat kijken 
naar de reacties en visies die mensen achteraf gekregen hebben.  
 

• Organisatie fertiliteitscentrum 

 
Ook dat is belangrijk als we een advies gaan formuleren. We zijn heel sterk met grote slaagpercentages, 
maar ook belangrijk is hoe alles wordt georganiseerd en hoe de communicatie gebeurt.  
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5.6 Lichamelijke impact van fertiliteitsbehandeling  

 

 
 
Dit is mijn bijsluiter nog even van de lichamelijke impact van de fertiliteitsbehandeling. Ik zei daarnet: wie 
leest de bijsluiter? En ga je dan nog verder met de medicatie om te nemen? Dit is de bijsluiter van IVF.  
 

5.7 Noodzaak aan begeleiding - guidelines 
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Ik heb daarnet al aangehaald: op zich is er niet echt een verplichte counseling wettelijk gezien bij 
fertiliteitsbehandeling. Maar het is wel belangrijk dat er vooraf counseling gebeurt. Omdat een van de 
zaken waarmee jullie geconfronteerd worden en jullie ook vb daarnet aangaven: je moet er toch voor 
kunnen zorgen dat het kind niet louter en alleen omwille van die therapeutische redenen op de wereld is 
gezet. En daarom is er specifiek counseling op bepaalde situaties voorgesteld.  
 

 
 
Ook hier belangrijk dat jullie het gewoon even doornemen.  
 

Casus 3 
 Vrouw van bijna 45 jaar consulteert met haar 28 jarige vriend. Sinds 6 maanden vormen zij een koppel. 
Deze vrouw heeft reeds 2 kinderen van 20 en 25 jaar. Deze zwangerschappen verliepen vlekkeloos, zij 
kende geen miskramen of abortus. Deze vrouw is premenopausaal, heeft een normale cyclus en werd 
gesteriliseerd gezien in haar toenmalige relatie de kinderwens vervuld bleek. Verder weerhouden we 
ook geen bijzonderheden in haar voorgeschiedenis. Tien jaar later wil ze alsnog een kind met haar 
huidige vriend, die een heel aantal jaar jonger is en nog geen kinderen heeft. Gezien de sterilisatie van 
de vrouw is IVF (in vitro fertilisatie) de enige mogelijkheid om alsnog de zwangerschapswens van het 
koppel te vervullen. IVF of niet? 
 
Wie helpt deze dame van bijna 45 jaar? Veel twijfel. Het valt wel onder het wetgevend kader. Als je 6 
maand een koppel vormt, dat is voldoende om te spreken voor een ingreep voor IVF naar het opgroeien 
van een kind. Student geeft argument dat als er geen fertiliteitsbehandeling nodig was, hadden sowieso 
een kind gehad. Maar nogmaals, een argument waarbij je mogelijks negatieve consequenties hebt, maar 
waar je geen impact op hebt, ga je nu gebruiken als argument op iets waar je wel impact op hebt. Want nu 
kan je perfect nee zeggen tegen de IVF-behandeling. 
 
Student: … Prof: we moeten geen rekening houden met het aantal maanden. Student: … Prof: er wordt 
gezegd je moet niet alleen focussen op de vrouw, die man heeft nog geen kinderen en hij heeft een 
kinderwens en er is nu nog een beperkte mogelijkheid dat het nu nog kan bij deze vrouw.  
 
Zijn er nog argumenten tegen te geven? Student: … Prof: hij krijgt 2 kinderen die respectievelijk enkele 
jaren jonger zijn dan hem, dus hij heeft die kinderen al wordt hier gezegd. Ze zijn uit huis. En is biologisch 
aspect van kinderwens dan zo belangrijk? Ja. Zo belangrijk dat we hiermee verder gaan. Andere 
argumenten  nog? Dus als je hier naar het schema kijkt, wat is het doorslaggevend argument? Autonomie 
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van het koppel.  
 
Men gaat kijken of het mogelijk is en de enige mogelijkheid is dat het via IVF zou kunnen. Je gaat alle 
mogelijkheden ook voorzien in deze situatie, dus 45 jaar dat wil zeggen preimplantatie diagnose. 
Succespercentage is laag. Hoge kans op afwijkingen bij het toekomstige kind. Miskramen, …  
 
Student: … Prof: ja, maar dat zijn vooroordelen, dat proberen we juist te vermijden. Student: ja maar ze is 
wel redelijk oud. Prof: ja dan zit je opnieuw bij dezelfde situatie als net, met een beetje geluk moet je ook 2 
jaar rekenen. Student: als dat toch geen goed koppel blijkt en de biologische ouder scheiden, ik vroeg mij af 
kan je proberen om natuurlijk zwanger te geraken voor je aan een fertiliteitsbehandeling begint, … Prof: 
experten hebben mij net bevestigd dat zes maanden voldoende is. Er zijn inderdaad grenzen aan, zeker met 
terugkoppeling, dat men bepaalde perioden gaat kijken of het mogelijk is via levensstijl aan te passen 
enzovoort, klopt helemaal. Maar ik denk dat als je 45 bent, dat de tijd vrij beperkt is om daar naar te kijken 
omdat natuurlijk de mogelijkheid van IVF beperkt is. Je zou dat kunnen doortrekken: je zou principieel 
kunnen zeggen rechtvaardigheid, maakt niet uit, dat is hetzelfde met leeftijdsgrenzen, we trekken dat 
gewoon door, rechtvaardigheid geldt ongeacht de leeftijd nemen we dezelfde voorwaarden. Natuurlijk 
weet je hier dat je heel beperkt zit qua tijdsperspectief. 
 
Student: … Prof: dat is ook een vraag van als je ooit de keuze gemaakt hebt dat je geen kinderen meer wil. 
Je zou ook hier kunnen zeggen van ja je hebt toch ooit de keuze gemaakt voor geen kinderen, dus eigenlijk 
heb je geen kinderwens. Je hebt de beschikbare situatie, en je kan niet zeggen dat de keuze die je toen hebt 
gemaakt nu ook zo moet zijn. Toen was het zo, nu is de context, de situatie veranderd. Toen was het die 
relatie, nu is het een andere relatie. 
 

 
 
Jullie zullen merken dat op Toledo achtergrondinformatie staat en ook op dit moment de basisinformatie. 
Dat is echt basale informatie die ook gezien stamcelonderzoek niet meer volledig up to date is, maar dat is 
wel de basisinformatie waar jullie mee weg kunnen van diegenen die de voorgeschiedens niet kennen, 
jullie zullen misschien denken van ja er komen veel feiten rond IVF. Het moeilijke rond ethiek of stamcellen 
zelf is dat je er niet over kan spreken als je niet een minimale kennis hebt van de feiten. Voor sommige zal 
het te snel gaan, voor sommige zal het te minimaal zijn. Dat is het nadeel van een diverse groep, voordeel is 
verschillende discussiepunten daarrond. Dus ik geef jullie de basisinformatie daarrond, wat jullie moeten 
kennen voor het examen is gewoon wat in de slides staat. Diegenen die al mee zijn met het verhaal weten 
het, dit is gewoon een uitnodiging naar achtergrondliteratuur, dit is basisinformatie. Wat jullie mogelijks 
voor de stellingen kan helpen als jullie onvoldoende informatie hebben, dat is het idee erachter. Jullie 
mogen ook alle documenten meenemen naar het examen zelf. Weet wel dat de totale duur van het 
examen 3 uur is. 3 uur inclusief het mondeling gedeelte, dus dat betekent niet dat iedereen wacht tot 2 uur 
en 45 minuten om zijn en dat iedereen dan om beurt het examen nog komt doen. Dus beide aspecten van 
het examen stoppen na 3 uur. Het wordt wel duidelijk daarna.  

6. IVF 

6.1 Kostprijs IVF  

Ik ga ook steeds wat kostprijzen erbij zetten omdat het belangrijk is zoals ik al zei je kan en moet van de 
feiten vertrekken, je zit binnen juridisch kader dat je vanuit ethisch perspectief zeker in vraag kan stellen 
omwille van de discussie die gevoerd wordt. Dat moet ook soms in vraag gesteld worden, je hoort ook 
vragen om de wetgeving rond zwangerschapsafbreking aan te passen, er komen ook vragen over de 
wetgeving rond euthanasie aan te passen, op basis van de nieuwe maatschappelijke of wetenschappelijke 
ontwikkelingen die zich gaan voordoen. Herinner u de geschiedenis rond bio-ethiek, hoe het ontstaan is, 
hoe de evolutie daarvan komt en hoe de perspectieven gewijzigd zijn. Nu zitten we in een fase en je hoort 
dat heel duidelijk als het gaat over terugbetaling en gebruik van middelen in de gezondheidszorg, dat speelt 
ook een belangrijke rol. Je kan een bepaald ideaalbeeld hebben, herinner u rond rechtvaardigheid. Je kan 
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het ideaalbeeld hebben nl iedereen evenveel geven maar uiteindelijk is er een beperkt budget en moeten 
er soms keuzes gemaakt worden in de zorg. En ook dat punt is het belangrijk welke keuze ga je maken, alles 
gaan we naast mekaar leggen en dan gaan we een keuze maken. En dat is altijd een slechte keuze, want het 
ideaal wordt niet bereikt. En dan is het eigenlijk gaan zoeken van oké wat is hier de minst slechte keuze en 
wat kunnen we op dit moment met deze context, met deze wetenschappelijke mogelijkheden als voorstel 
formuleren.  
 
 

• Vanaf 2003 
o Terugbetaling labokost: bij de kostprijs van IVF zie je een groot verschil voor mensen die 

verzekerd zijn en niet verzekerd zijn.  
▪ Verzekerden: 300 Euro/cyclus 
▪ Niet-verzekerden: 4500 Euro/cyclus 

 
o Minder meerlingen dus minder: Weet ook dat men ook de kwaliteit gaat verbeteren. Ik 

heb heel kort gesproken dat men van invasieve methodes terug gaat kijken naar 
zogenaamde soft IVF, dus eerst minimaal invasieve methodes. Dat betekent ook minder 
inplanten van embryo’s. Uit onderzoek heeft men ontdekt dat men niet steeds maximale 
aantal embryo’s moet inplanten om een zo hoog mogelijk succespercentage te krijgen. Dus 
naarmate er minder embryo’s worden ingepland, riskeer je ook minder meerlingen, minder 
onderzoek, minder medicatie, … dit heeft ook te maken met kostprijs. Naarmate je de 
kwaliteit van een bepaalde procedure kan verbeteren, kan je op die manier de kostprijs 
reduceren. 

▪ Onderzoek 
▪ Medicatie 
▪ Ziekenhuisopname 
▪ Werkverlet 
▪ Intensieve zorg 

 
Oplossing? Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen 
om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen. Dit gaan jullie als achtergrond krijgen. 
 

6.2 Overtallige embryo’s  

 
 
Ik heb in het begin gezegd, nog steeds binnen Europa een groot discussiepunt, er is min of meer een 
consensus omwille van de embryowetgeving, maar in Europa is nog steeds de discussie ‘wat doen we met 
de embryo’s die overblijven’. Men noemt dat soms restembryo’s, men noemt dat soms overtallige 
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embryo’s. vanaf het moment dat je die woorden gebruikt ga je natuurlijk een bepaald beeld daarvan geven. 
Daarom spreek ik over overtallige embryo’s. Namelijk diegene die meer zijn dan die die verwacht worden 
om in te planten.  
 
Wat zijn op dit moment mogelijkheden na IVF? Want dat is een bron van materiaal om wetenschappelijk 
onderzoek te doen en ook om stamcelonderzoek te doen. Je kan zeggen van oké we kunnen toch de 
stamcellen gaan herprogrammeren, ja maar je hebt altijd een vergelijkingstool nodig naar embryo’s zelf, 
naar het ontwikkelingsprocédé zelf en naar die mogelijkheden. Dus je kan niet zeggen van we skippen 
gewoon het onderzoek op embryo’s. bovendien is het denk ik onvoldoende om alleen te werken met 
overtallige embryo’s na een IVF-procedure omdat je natuurlijk het hele luik van het begin van de 
ontwikkeling niet mee hebt daarin. Omdat je daar onderzoek wil naar doen. Dus als je het volledige gamma 
van onderzoek op embryo’s wil doen, moet je ook gaan naar het specifiek creëren van embryo’s voor 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Het blijft een moeilijkheid al was het maar ondanks het feit dat mensen kunnen zeggen van we zien dit niet 
als een mens, niet als een persoon hetzij vanuit biologisch perspectief. Hetzij vanuit filosofisch perspectief. 
Toch zit je daar mee dat als onderzoeksaanvragen gebeuren, dat het zo is dat je een heel duidelijke 
verantwoording moet geven voor onderzoeksprojecten als je wil gebruik maken van embryonale 
stamcellen, precies omdat je natuurlijk gebruik maakt van embryo’s zelf. Dus wat gebeurt er als na de IVF 
zijn er 2 mogelijkheden. Keuzes die toekomstige ouders hebben.  
 

1. Je kan een aantal van de embryo’s laten invriezen voor later gebruik. 
2. Je kan ook drie andere mogelijkheden doen: je kan ze schenken 

a. Aan andere koppels die nood hebben aan embryo’s omdat ze er zelf geen hebben en wel 
willen gaan voor een eigen kind 

b. Je kan ze schenken voor wetenschappelijk onderzoek, in casu is dat veelal nu naar het 
stamcelonderzoek 

c. Je kan ook kiezen om ze te laten afsterven.  
 
Wie zou welke keuze kiezen?  
 
Veel mensen kiezen voor de eerste twee keuzes, niemand kiest voor laten afsterven. De meerderheid van 
de mensen die embryo’s lieten invriezen, vooraleer een doorbraak kwam van het stamcelonderzoek, koos 
voor het laten afsterven van embryo’s. op dit moment kiest de meerderheid voor wetenschappelijk 
onderzoek. Hier kiezen we met velen voor donatie naar een ander koppel. Maar de keuze van koppels naar 
donatie is niet het geval. Vanuit het idee van eigen kinderen en die ergens anders opgroeien, speelt mee in 
dat verhaal. Dus meesten in het echt kiezen voor wetenschappelijk onderzoek, dan laten afsterven en dan 
donatie. Hebben ze een verschillende achtergrond, visies die spelen? Ja.  

Laten afsterven: mensen zeggen, oké dan kan het niet geïnstrumentaliseerd worden. Dat is overblijvend 
materiaal dat je laat afsterven.  

Donatie: de intentie was van IVF om tot een zwangerschap te komen, deze embryo’s worden nog gebruikt 
voor de oorspronkelijke doelstelling vanuit het perspectief van het embryo zelf, dus ze blijven doorleven. 
Vanuit het perspectief van het embryo zelf geeft dat dus voordelen.  

Als je zegt naar wetenschappelijk onderzoek, dan kijk je breder en kan je kijken van wat kunnen we doen, je 
geeft daar geen statuut aan en ziet dat gewoon als onderzoeksmateriaal. En dan kan je dat gebruiken, 
vernietigen om te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek waarbij meerdere mensen gezien de 
mogelijkheden die gepresenteerd worden met stamcelonderzoek die ruim zijn, dat men zegt voor een 
breder kader, een groter aantal mensen kunnen we dit materiaal gebruiken om aandoeningen te genezen.  

Het zijn verschillende visies die erachter zitten. Achter de verschillende keuzes zitten verschillende visies. 

Op dit ogenblik is het zo dat elk koppel de keuze krijgt tussen één van die drie en die keuze moeten ze ook 
meegeven en die wordt na 5 jaar uitgevoerd. Als na 5 jaar geen wijziging komt, kan die keuze uitgevoerd 
worden door het fertiliteitscentrum. 
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Gewoon om een beeld te geven dat je naar opslagcapaciteit niet zoveel nodig hebt. 

 

7. Klonen 

7.1  Discussie  

Er is discussie rond het klonen / kloneren van mensen. Belangrijk is hoe het voorgesteld wordt. Meestal 
wordt er voorgesteld dat het gaat over net dezelfde individuen te creëren. Dat klopt niet. Enerzijds als je 
gaat gebruik maken van de kloontechnologie. En het is niet zo dat er op dit moment geen klonen bestaan. 
Ze bestaan. Voor alle duidelijkheid, de meest identieke klonen die bestaan zijn gewoon eeneiige 
tweelingen. Vanuit dat perspectief kan je denken: is het een probleem als we wat al bestaat gaan creëren? 
Natuurlijk, je gaat een bepaalde techniek gebruiken.  
 
Natuurlijk gezien gebeurt dat via embryosplitsing, proces waarbij je identieke tweelingen kan krijgen. Als je 
het gaat toepassen, gebruikt men de technologie van celkerntransplantatie, waarbij somatische cellen 
ingebracht worden in een ontkernde eicel en die gaat men opkweken. Je hebt 2 doelstellingen. Een 
therapeutische en een reproductieve doelstelling. Heeft gewoon met de intentie te maken, technologie is 
identiek. 
 
Bij therapeutisch klonen kweek je het op tot als je een embryo hebt, dat embryo ga je vernietigen, je neemt 
de embryonale stamcellen en je werkt ermee verder. Als je spreekt van reproductief klonen, dan vertrek je 
vanuit hetzelfde embryo en ga je dat embryo inplanten. Waarbij een geboorte is. Dus qua techniek 
identiek, qua bestaan ervan, er bestaan op dit moment eeneiige tweelingen. 
 
Dus wat is dan eigenlijk het probleem van de kloneertechnologie? Want op dit moment wordt het 
wereldwijd expliciet verboden. Als jullie geen probleem hebben, het is een mogelijkheid voor mensen om 
via bepaalde technologie aan kinderen te geraken. 
 
Student: … Prof: dus eigenlijk de voortplanting wordt zodanig losgekoppeld van de natuurlijke gang van 
zaken. Oke, maar dat kan je uitleggen aan mensen om dat op te lossen. 
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Dat verschil is belangrijk. Dus in celkern identieke genen hebben, daar gaat het over. Dat kan via SCNT of 
via blastomeer- of embryosplitsingen. Als we het in vitro gaan doen, kan het reproductief of niet-
reproductief / ‘therapeutisch’ klonen zijn. Therapeutisch zet ik tussen aanhalingstekens want er zijn geen 
therapieën. Wat is het voordeel, waarom noemt men het therapeutisch klonen, omdat men dat materiaal 
kan gebruiken voor therapeutische doeleinden. Het grote voordeel daaraan is dat je compatibele weefsels 
hebt waardoor er minder afstotingsverschijnselen zijn, compatibel met diegene die de somatische cel 
doneert. 
 
Student: .. Prof: ja, uitgroeien tot een embryo, dan neemt men de somatische stamcellen, die laat men 
ontwikkelen tot een bepaalde weefseltype en die zou men kunnen laten transplanteren. Het voordeel 
daarvan is ten opzichte van het gebruik maken van gedoneerde embryo’s van anderen is dat je zeker bent 
dat het compatibele weefsels zijn. Uiteraard mitochondriaal DNA niet meegerekend, maar dat heeft niet in 
die mate impact daarop.  
 
Student: … Prof: ja bv diegene die embryo’s hebben, zouden kunnen zeggen van goed we gebruiken dat 
embryo of creëren die embryo’s, we vriezen die in en zouden die op termijn kunnen gebruiken om 
voldoende materiaal te hebben om te doneren. Dat is een mogelijkheid. Natuurlijk is dat materiaal 
compatibel met de genen die de somatische cel gegeven is, dus die het DNA expliciet gegeven heeft.  
 

7.2 Soorten klonen  
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Je hebt dus op basis van techniek 2 mogelijkheden en op basis van doelstellingen. Somatische 
celkerntransfer en blastomeersplitsing zijn de 2 technieken. Blastomeersplitsing kan je ook in vitro 
nabootsen. Je kan dat natuurlijk niet oneindig doen. Het voordeel van somatische celkerntransfer is dat je 
een veelvoud van materialen hebt waarin je kan blijven vermenigvuldigen. Wij gaan ons vooral richten naar 
somatische celkerntransfer met reproductieve doeleinden en therapeutische doeleinden. 
 

7.3 Kloontechnieken  

7.3.1 Vergelijking kloontechnieken  

 

 
 
Als je die twee gaat vergelijken,  
 

• dan zie je bij somatische celkerntransfer 1 genetische ouder, nl de donor van materiaal dat 
ingebracht wordt in de ontkernde eicel. Bij blastomeersplitsing is dat gewoon zoals in de natuur 
gebeurt of de splitsing zelf op een bepaald embryonaal niveau.  
 

• Gelijkenis met de ouders bij somatische celkerntransfer is natuurlijk vrij hoog. Als je 100% van het 
DNA gelijk hebt behalve het mitochondrisch DNA, is dat hoog. Bij blastomeersplitsing is dat gewoon 
even kijken naar uw ouders en zien wat de vergelijkingen zijn, dat is net hetzelfde.  
 

• Het aantal nakomelingen in principe onbeperkt, bij blastomeersplitsing kan je niet blijven herhalen.  
 

• Het DNA is voornamelijk het kern-DNA, bij blastomeersplitsing heb je beide, dus eigenlijk de kloon 
met de meeste overeenkomsten zijn identieke tweelingen, meer nog dat je die gaat creëren via 
somatische celkerntransfer.  
 

• Natuurlijk, somatische celkerntransfer is niet natuurlijk mogelijk, enkel mogelijk als je het gaat 
creëren. Blastomeersplitsing is in de natuur ook mogelijk via tweelingvorming. 
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• Als je kijkt naar de doelstellingen, eindproduct bij therapeutisch klonen zijn de embryonale 
stamcellen uit de embryo’s. dat is jouw basismateriaal waarmee je gaat verder werken. Bij 
reproductief klonen is natuurlijk de doelstelling dat er een baby is.  
 

• Ik heb gezegd van wat zijn de mogelijkheden via stamcelonderzoek en mogelijke therapieën, 
hoofdzakelijk kijken we hier naar weefselherstel omdat het echt gaat over wat zijn compatibele 
weefsels. Bij reproductief klonen is het voldoen aan de kinderwens. Het is een mogelijke techniek 
om daaraan te voldoen. 
 

• Tijdspanne onbeperkt in vitro, weet ook, op een bepaald moment moet je dat embryo inplanten, 
dat blijft nog altijd 9 maanden duren.  
 

• Draagmoeder: niet nodig want je werkt in vitro, bij reproductief klonen wel altijd nodig 
 

• Medische implicaties: bij reproductief klonen kan je je de vraag stellen: wat zijn de mogelijke 
gevolgen voor volgende generaties? Beetje dezelfde discussie die je hebt bij somatische therapie 
en kiembaantherapie. Omdat daar ook het risico is van wat zijn de mogelijkheden die doorgegeven 
worden. Ik denk dat nu pas in de  media heisa is bij een onderzoeksgroep die toch terug een 
techniek gebruikt is waarbij mogelijke gevolgen zijn voor toekomstige generaties waarbij de 
wijzigingen die gebeurd zijn doorgegeven kunnen worden omdat ze een impact hebben op de 
kiembaan zelf ook en dat is één van de discussies. 

 
Student: haal je dat uit een eicel of zaadcel… Prof: dat kan uit elke cel zijn maar niet uit een zaadcel. Wat bv 
gebeurt is een uiercel, huidcellen omdat die ook vrij snel vermenigvuldigen. Je merkt dat ook bij een wonde 
dat die transplantaties vrij snel gebeuren dus daar heb je ook veel mogelijkheden mee. Dat zijn geen 
kiemcellen, meestal zijn het gewoon somatische cellen.  
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7.3.2 Slaagcijfers kloneren  

 

 
 
Als je gaat kijken is er soms sprake van geboorten die er geweest zijn bij dierproeven. Ondertussen kunnen 
die slaagpercentages stijgen, maar dat is niet altijd duidelijk, men publiceert ook niet graag over kloneren 
omdat dat werelwijd verboden is. Men ziet hierbij schapen, muizen, apen, koeien. De vraag is van is er nu 
eigenlijk al een mens ter wereld gekomen via somatische celkerntransfer? Niemand gaat dat expliciet 
zeggen omdat dat verboden is. Maar betekent dat dat het niet kan? De techniek is er. Men zou mogelijks 
draagmoeders kunnen vinden. En dan vraag ik mij ook af, stel nu, je weet dat de Dolly-techniek sinds 1997 
gebruikt is. We zijn 22 jaar verder. Stel dat de techniek op punt is, zal nog niemand hier in de les zitten 
maar binnen 10 jaar misschien wel. En als niemand dat weet en die zit naast u, ga je die anders behandelen 
als die zegt van ‘ik ben geboren via somatische celkerntransfer’? ervanuitgaande dat je het er niet aan ziet. 
Ik vraag mij af, we weten het niet, ik ga ervanuit dat het niet zo is, maar stel.  
 
Wat zouden de voorwaarden sowieso moeten zijn.  

- Je moet een gelijkaardig succes hebben als bij een zwangerschap, beginjaren IVF was dat 20%, daar 
moet je aan geraken 

- Aantal aangeboren  afwijkingen moet lager of gelijk zijn als bij en spontane zwangerschap. 
 
Dat zijn de minimale voorwaarden vooraleer je verder kan gaan, vooraleer je naar een klinische toepassing 
zou kunnen gaan van reproductief klonen.  
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7.3.3 Embryosplitsing 

 

 
 
Hier worden de beide technieken even meegedeeld. Zo zie je het onder de microscoop.  
 

 
Info internet 

 
Bij embryosplitsing worden zeer jonge embryo's, waarvan de cellen nog niet begonnen zijn zich te 
differentiëren, in twee helften gesplitst. Elk van de helften is vervolgens, na implantatie in een 
baarmoeder, in staat zich te ontwikkelen tot een normaal individu. Embryosplitsing leidt niet tot 
individuen die identiek zijn aan een reeds bestaand individu, maar ze zijn wel identiek aan elkaar. Als 
gebruik wordt gemaakt van een embryo, ontstaan uit een eicel en een spermacel van ingeteelde dieren 
(bijvoorbeeld muizen), die in principe genetisch onderling vrijwel gelijk zijn, krijgt men wel klonen die 
identiek zijn aan bestaande individuen. 
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7.3.4 Celkerntransplantatie 
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Info internet 
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7.4 Gebruik van celkerntransplantatie  

 
Info internet 

 
In de discussie over de aanvaardbaarheid en wenselijkheid van klonen is het erg belangrijk  onderscheid te 
maken tussen twee heel verschillende toepassingen van de techniek. Immers, celkerntransplantatie kan 
men niet alleen gebruiken om volledige individuen te reproduceren, maar ook om cellen en weefsels te 
maken voor medische toepassingen. Het eerste gebruik van celkerntransplantatie noemen we 
'reproductief klonen', het tweede 'therapeutisch klonen'. 
 
Celkerntransplantatie biedt nog bijkomende mogelijkheden. Dit zowel in het onderzoek naar het 
verouderingsproces en de daarmee gepaard gaande veranderingen aan het erfelijk materiaal, als in de 
studie van de vroege embryonale ontwikkeling. Voor dergelijk onderzoek gebruikt men vooral dierlijke 
cellen, bijvoorbeeld van muizen. 
 

 

7.4.1 Therapeutisch klonen  

 
 

Info internet 
 
Therapeutisch klonen is het gebruik van celkerntransplantatie om cellen of weefsels te maken die voor 
medische doeleinden kunnen worden gebruikt. 
 
Op dit moment doet men al behoorlijk veel onderzoek met het oog op de behandeling van bepaalde 
ziekten waarbij sprake is van het niet goed functioneren of degenereren van bepaalde cellen (bijvoorbeeld 
de ziekte van Parkinson, of bepaalde vormen van suikerziekte).Dergelijke ziekten kan men genezen door 
de zieke cellen te vervangen door cellen die wel goed functioneren. In feite gaat het hier dus om 
transplantatie. Tot op heden gebruikt men voor deze transplantatie cellen die niet afkomstig zijn van de 
patiënt (bijvoorbeeld dierlijke cellen of menselijke embryonale cellen).Het probleem is echter dat 
dergelijke cellen gemakkelijk worden afgestoten. Een oplossing wordt geboden door in de cellen die men 
transplanteert erfelijk materiaal van de patiënt in te brengen, zodat diens lichaam de cellen 'herkent.' 
 
Celkerntransplantatie maakt het mogelijk 'lichaamseigen' cellen aan te maken, en wel als volgt: men 
voerteen celkerntransplantatie uit op een 'lege' eicel en zet die aan tot deling. Uit dit embryo isoleert men 
dan de zogenaamde 'embryonale stamcellen' (cellen van een heel vroeg embryo die men in een 
reageerbuis kan kweken en vermenigvuldigen).Deze 'blanco' cellen zijn elk op zich in staat om uit te 
groeien tot een veelheid aan celtypen en weefsels. Zodra men gekloonde stamcellen heeft met hetzelfde 
erfelijke materiaal als dat van de patiënt, kan men die aanzetten tot het vormen van de cellen die nodig 
zijn voor de behandeling. Het kan dan gaan om hartcellen, beencellen of zenuwcellen. Op dit moment 
staan al deze technieken echter nog in hun kinderschoenen. 
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7.4.2 Reproductief 

 
Reproductief klonen: (1) Waarom wel? (2) Waarom niet?  

A. Waarom wel?  
Argumenten die worden aangehaald dat we misschien toch best verder gaan met reproductief klonen:  
 

• Individuele vrijheid en recht op verwekken van kinderen: het is eigenlijk gewoon een 
mogelijkheid, een verderzetting wat op dit moment is de individuele vrijheid. En het recht op het 
verwekken van kinderen. Waarbij dat je eerst een heel dichte scheiding had tussen seksualiteit en 
voortplanting, is dat nu steeds verder van mekaar gegaan. Men heeft nieuwe methoden en kan dat 
veel meer plannen en je bent niet meer afhankelijk van een partner, vooral als je vrouw bent. Je 
hebt die vrijheid dus veel meer.  
 

• Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek: je kan zeggen het kan. Laat ons die vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek ten volle benutten.  
 

• Logische ontwikkeling van IVF: genetische, sociale, uteriene ouder: het is ook een logische 
ontwikkeling van IVF, je gaat namelijk van eerst genetische ouders naar sociale ouders (wat nu ook 
bestaat, waarbij je geen biologische band hebt) en nu heb je misschien ook de mogelijkheid dat je 
alleen een uteriene ouder hebt. Namelijk die ouder die misschien geen genetische band heeft, die 
misschien ook zelfs geen sociale band gaat hebben, maar gewoon zal dienen als draagmoeder. Dus 
de grenzen vervagen wat, het schuift wat op. 
 

• Oplossing sociale onvruchtbaarheid zonder inmenging van anderen: je hebt geen donors nodig, 
waarbij je nu ook de discussie op dit moment hebt van blijven we binnen die anonimiteit van 
donoren? En diegene die het materiaal schenkt blijft zo dicht mogelijk bij het biologisch kind.  
 

• Genetic enhancement: je kan ook gaan naar het creëren van net iets betere mensen. Men noemt 
dat enhancement. Daar is wel discussie over. Soms legt men daar wel de grens, maar je zou die 
techniek kunnen gebruiken om betere mensen te gaan creëren, of mensen met minder ziektes, of 
die betere prestaties kunnen leveren.  

 
Wat zijn contra-argumenten?  
 
Student: … Prof: ik volg dat, dat laatste gaan we schrappen, we gaan geen enhancement doen. Vergeet ook 
niet, stel dat we het zouden toelaten, dat betekent niet dat iedereen zou geboren worden met de techniek 
van reproductief klonen. Net zo min als nu iedereen geboren wordt met de techniek van IVF. De meeste 
kinderen worden nog geboren via natuurlijke voortplanting. Tot hiertoe wordt dat nog gezien als het tofste 
om te doen en alle andere wetenschappelijke mogelijkheden zijn omwille van een problematiek. Dus  het is 
iets dat in de marge zou plaatsvinden als bijkomende techniek, laten we daar vanuit gaan. Dus we gaan er 
niet vanuit dat we vanaf morgen zeggen, als we dat toelaten, dat iedereen dan ook gaat gebruik maken van 
reproductief klonen. Als het gewoon gaat tussen twee partners, dan moet men ook gaan kiezen van oké, 
wie gaat hier de cellen doneren. Want dat is eigenlijk die 100% DNA. Weet dat er één punt is, wat niet is, 
het zal nooit een kind zijn van beide partners op genetische basis. Maar ik weet niet of dat een probleem 
moet zijn, dan zeggen we echt dat genetica zo allesbepalend zou zijn.  
 
Student: …. Prof: ja dat is het probleem geweest waar men niet uit is. Bij Dolly is het zo dat het schaap zelf 
veel vroeger gekloond is, veel vroeger gestorven is dat normaal verwacht zou worden omwille van de 
telomeren en de verkorting daarvan. Ik volg dat maar we gaan er ook vanuit dat vooraleer we starten er 
aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden. Dat wil zeggen er moet voldoende wetenschappelijk 
onderzoek gebeurd zijn, zodat je risico’s kan uitschakelen, maar dat betekent ook dat je onderzoek moet 
toelaten. Dat is een voorwaarde. Ik erken dus zeker het risico, maar dat is op dit moment een risico dat 
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maakt dat je niet verder gaat in een klinische setting. Je kan dat wel verder onderzoeken. Maar op dit 
moment is daar ook niet de toelating voor omdat het reproductief klonen expliciet verboden is.  
 
Wat zouden de voorwaarden sowieso moeten zijn.  

- Je moet een gelijkaardig succes hebben als bij een zwangerschap, beginjaren IVF was dat 20%, daar 
moet je aan geraken 

- Aantal aangeboren  afwijkingen moet lager of gelijk zijn als bij en spontane zwangerschap. 
 
Dat zijn de minimale voorwaarden vooraleer je verder kan gaan, vooraleer je naar een klinische toepassing 
zou kunnen gaan van reproductief klonen. Maar daar kan je onderzoek op doen en als dat het enige 
argument is, dat is een serieus argument, maar als dat het enige is, is het enkel afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de wetenschap vooraleer je daarmee verder gaat.  
 
Student: … Prof: je gaat eigenlijk gewoon verder zoals de normale gang, via dierenonderzoek enzovoort. Als 
je voldoende resultaat hebt ga je binnen uw proefopzet verder met een beperkt aantal en zo ga je voort. 
Dus het klopt wel. Op een bepaald moment moet je de stap maken, maar dat is via het gangbare procedé 
van experimenten dat je zal gaan. Dat zal niet voor morgen zijn. We gaan ervanuit dat we dus via het 
gangbare procedé van experimenten op mensen gaan. Student: … Prof: nee, we gaan pas testen bij mensen 
als we voldoende informatie hebben bij dierenproeven. Op een bepaald moment moet je de stap naar de 
mens zetten, dat was Louise Brown ook in ’78. (wikipedia: Louise Joy Brown (Oldham, Verenigd Koninkrijk, 
25 juli 1978) is de eerste reageerbuisbaby uit de geschiedenis. Louise Brown is het eerste kind van Lesley en 
John Brown. Na negen jaar proberen ondernamen zij de eerste ivf-behandeling, uitgevoerd door Patrick 
Steptoe en Robert Edwards. Deze was een succes en in 1978 werd Louise geboren door middel van een 
keizersnede. Ze woog 2,6 kg).  
 
Is er nu iemand die wil verdergaan met reproductief klonen? Niemand. Oké.. We hebben geen argumenten 
en we hebben zoiets van nee, doen we niet. Dat is een beetje hetzelfde als jullie een vraag stellen en je 
antwoordt daar zonder enige verdere uitleg op ‘nee’.  
 
Student: … Prof: stel dat jij je materiaal schenkt, jouw materiaal wordt gebruikt, ingepland in jouw eicel, zal 
er een nakomeling zijn die hetzelfde genetisch materiaal heeft als jou. Betekent dat dat dat een mini-jou 
gaat zijn? Het gaat mini zijn van in het begin, dat is waar. Maar mensen vergeten ook, het is niet 
onmiddellijk, niet poef dat daar jouw spiegelbeeld gaat staan. Ik ben er vrij zeker van dat de gelijkenissen 
wel treffend kunnen zijn, maar er zit wel een verschil op van tientallen jaren. En bovendien betekent het 
toch niet dat als de gelijkenis treffend is, dat het karakter hetzelfde moet zijn. Kijk naar identieke 
tweelingen, moeten die net hetzelfde doen? Gaan die later allemaal hetzelfde doen? Daarbij kan je ook 
zeggen dat zijn mini-mij’s. En die zijn nog veel dichter op mekaar, die zien mekaar continu.  
 
Student: … Prof: ja maar op dit moment gebeurt dat ook, gebruikt men donormateriaal en als er toch een 
koppel een kind wenst en niet via natuurlijke weg, dan spreek ik mij zelfs niet uit over het geslacht van het 
koppel, want als mensen niet kunnen zwanger geraken, in welke situatie ook, wordt er nu gebruik gemaakt 
van donormateriaal. Dat is ook niet hun eigen kind. Het kan soms zijn dat het kind is waarvan een van de 
twee eiceldonor is, dat kan perfect zijn, of een van de twee zaaddonor. En dan toch door beide opgevoed. 
Dat men samen kiest voor een kind, terwijl je vooraf weet dat bij één van de twee is er weinig genetische of 
biologische link.  
 
Student: … Prof: bij mij gaat het niet dus dan gebruik ik het materiaal van de partner, ja maar dat los je op 
als je kiest voor 2 kinderen. Toch? Student: spreek je dan van aseksuele reproductie, want ik dacht dat bij 
seksuele reproductie het voordeel is dat je dan variatie krijgt. Prof: klopt. Dat is het risico op diversiteit en 
variatie en genetische pool. Maar dat zei ik daarnet al, ik ga ervanuit dat niet iedereen gebruik gaat maken 
van de kloontechnologie. Dus op wereldschaal gaat dat niet zoveel zijn. Belangrijk: bij ICSI methode merkte 
men bij FU onderzoek dat er een risico was bij de jongens die geboren werden, dat die meer kans hebben 
op subfertiliteit. Daar moet je mee opletten. Je moet zorgen, al diegene die geboren zijn met techniek van 
reproductief klonen, zullen ooit kinderen krijgen via seksuele voortplanting ook. Daar moet je een beetje 
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vanuit gaan. Dus het is niet dat je een continue voortzetting hebt en een totale genenpool die gelijkaardig 
blijft, daar ga ik niet vanuit. Ik zie dat gewoon als een soort methode op die manier net zoals ICSI een 
bepaalde methode is met weliswaar die consequentie in eerste instantie.  
 
Student .. Prof: ja, maar niet met donormateriaal. Ja. Het is daarom dat ik zeg er zijn mogelijkheden 
waarvoor je het zou kunnen gebruiken.  
 
Student: … Prof: ik wil er 7 die later op mij gelijken zodat ik alle wensen die ik vroeger had kan opdringen 
aan mijn kinderen. Dat kan nu toch ook? Het zal altijd een fertiliteitsbehandeling zijn via een wetgevend 
kader waarbij je kan kijken wat de voorwaarden zijn vooraleer je in het proces van kloontechnologie kan 
komen. Het is niet dat we dit nu ineens gaan loslaten en dat we dat in een juridisch vacuüm gaan zetten.  
 
Student: … Prof: ja, maar ik zie dat en dat zijn van die horrorverhalen, maar het komt neer op dat je je eigen 
nakomeling als orgaandonor gebruikt, dan hoop ik dat je dat voor alle duidelijkheid niet doet in eerste 
instantie, maar in tweede instantie is dat geen evidentie. Het is ook nu dat men eerst intrafamiliaal gaat 
kijken of er mogelijke orgaandonoren zijn. Het nadeel is natuurlijk dat je moeilijk kan wegsteken als je zelf 
de kloon bent, dat je materiaal niet compatibel is. Daar kom je niet mee weg. Dat is gewoon bekend. Maar 
daar moet je de mogelijkheid hebben om te zeggen van neen, dat zal niet gebeuren.  
 
Student: … Prof: ja maar dat is navelstrengbloed he, dat gebeurt nu wettelijk gezien. En zelfs vooraleer men 
zou verder gaan voor beenmergpunctie of zelfs bloed te nemen, gaat men niet automatisch bij de kinderen. 
Men gaat heel afgewogen die beslissing maken, en uiteindelijk kiezen de ouders daarvoor, maar daar is het 
echt navelstrengbloed.  
Student: … Prof: we zijn 1 maart 2019 en gaan verder met klonen omdat er geen tegenargumenten zijn. Die 
datum moet ik wel onthouden. 
 
Student: … Prof: je kan dat ook omdraaien en zorgen dat de anonimiteit wordt opgeheven van de donoren, 
denk dat dat nog iets makkelijker is dan naar klonen. Maar er is een bijkomend voordeel. Het gaat niet 
alleen naar alleenstaande vrouwen, je kan ook bij mannen hé, je hebt gewoon eicellen nodig op dat punt. 
Daar creëer je de mogelijkheid dat je een eigen genetisch kind natuurlijk dan wel heel letterlijk te nemen – 
kan creëren.  
 
Student: ik denk dat als je 100% genetisch hetzelfde bent, dat je als kind dan wel erg kan strugglen met je 
eigen identiteitsontwikkeling, zeker in onze Westerse maatschappij. Prof: dat is ook één van de redenen, 
natuurlijk kan ik daar als tegenargument zeggen: zit je dan niet te zeer vast in een genetisch determinisme, 
alsof je genen alles gaan bepalen? En dat je dan die uitleg ook moet geven dat we maatschappelijk gezien 
discussie terug moeten voeren. Student: … Prof: ja, maar de experimenten ook hé, op dit moment ligt het 
gewoon stil. 
 
Student: … Prof: ik vind het heel fijn dat jullie spreken in termen van ‘mijn kind’. Stel dat het van jou 
geboren wordt als kloon, is het kind van jouw ouders. Het kind is hetzij jouw tweelingbroer of hetzij jouw 
tweelingzus. Begin je je nu een beetje ambetant te voelen zo? Want dat is het hele idee erachter. Mensen 
spreken van mijn kind en identiteitsontwikkeling, maar voor alle duidelijkheid, eigenlijk zijn jullie ouders, de 
ouders van dat kind en jullie zijn tweelingbroer of tweelingzus.  
 
Student: … Prof: tuurlijk, maar genetisch gezien. Tuurlijk, het is gewoon hoe je het gaat opvatten en hoe je 
ouderschap gaat invullen. Maar biologisch gezien ben je niet de ouder, maar gewoon tweelingbroer of -zus.  

 
  



 74 

B. Waarom niet? 
• Afstamming: zoals ik zei, waarom niet? Naar afstamming kan dat raar zijn. Maar goed, niet 

onoverkomelijk. Maar het is wel bijzonder.  

• …?  

• Sociologisch 
o Afstamming  

• Psychologisch: dat is naar identiteitsontwikkeling. Je weet dat er toch wel een grote risico is en oké 
je kan de discussie voeren, het concept van bepaalde beelden die je projecteert naar toekomstige 
kinderen. Dat punt wordt verveelvoudigd, omdat je natuurlijk die grote link tout cours hebt. Vanaf 
het moment dat die beelden er zijn, en dat speelt mee, is de identiteitsontwikkeling van de persoon 
in kwestie ook moeilijker.  

o Narcisme en waanbeelden: dus het risico op narcisme en waanbeelden van wat er moet 
gebeuren is groter. Is het totaal? Nee. Ik geef gewoon mee dat er een groter risico is. Nu is 
dat risico er ook en moeten we daar ook echt op letten. Het grote voordeel is als je nu met 
twee bent, dat je weet dat het van elk of van een van beide is, een combinatie. Dan is het 
niet gelinkt aan iemand, het is echt iemand anders. En dat gaat ook blijken, alleen is dat 
moeilijker als het 100% hetzelfde DNA is om die visie bij te stellen. 

• Biologisch 
o Genetische diversiteit: ik denk dat dat mogelijk is dat het enkel in bepaalde situaties gaan 

kijken en juridisch moeten we er altijd voor zorgen dat mensen die geboren worden 
ongeacht de technologie, dat die gelijk en met dezelfde menselijke waardigheid worden 
geboren en dezelfde rechten krijgen. Want anders krijg je het risico op een specifieke 
klasse of het risico op materiaal dat gebruikt wordt voor andere personen. Alleen is het op 
dat moment nog niet heel helder van bepaalde dingen kunnen we oplossen. Ik vind het 
heel raar dat we de discussie niet opnieuw voeren. Men houdt de discussie tegen op dit 
moment van er is een algemeen verbod. En het risico is dat we niet weten wat het gevolg 
is, als je een mens laat geboren worden, dat je natuurlijk in een volgende generatie zit en 
daar zijn we veel te vroeg mee. Je merkt ook nu wat de reactie al is, was ook de reactie op 
het hele onderzoek naar kiembaangentherapie is afgeblazen geweest, omdat er risico’s 
waren op bepaald moment kinderen gestorven zijn na gentherapie in die experimentele 
fase, dat men zoiets heeft van oké dit stoppen we. En welke gevolgen zullen er zijn naar 
volgende generaties? Want dat heb je natuurlijk niet onder controle. Het is iets nieuw, een 
andere manier van voortplanting waarbij het zonder voorgaande is en je weet de 
consequenties naar toekomstige generaties niet en die genenpool kan verder gezet 
worden. 

• Juridisch 
o Gelijkheid en menselijke waardigheid 

 
Student: … Prof: je bedoelt het onderzoek zelf, ik heb er geen idee van. Dat is op dit moment het 
allergrootste probleem dat we geen zicht hebben over die toekomst, maar dat is op dit ogenblik een 
wetenschappelijk onderzoeksmatig probleem. We weten niet wat de gevolgen zijn onderzoeksmatig. Maar 
welk ander argument, behalve deze kunnen we aanreiken? Ik denk dat veel van die andere kunnen 
weerlegd worden of kunnen toegelicht worden met de juiste informatie. Nogmaals, toen de eerste IVF-
baby geboren werd, werd dat zelfs toen die geboren werd gezien als, ik heb dat verteld, het beeld van een 
proefbuis waar embryo’s of baby’s naar boven probeerden te klauteren maar er natuurlijk niet op 
geraakten omdat dat glas was. We noemen het ook proefbuisbaby’s, er is geen één baby in een proefbuis 
geboren hé. Maar dat zijn vooronderstellingen waarbij je info moet gaan geven. En als je het verschil ziet 
tussen eerste IVF-baby en dat beeld ten opzichte van de mogelijkheden van IVF, is het eigenlijk als een 
reguliere therapie bij subfertiliteit die terugbetaald wordt. En kijk gewoon naar België: 1e IVF baby begin 
jaren 80, ICSI methode is jaren 90, daar is 10 – 15 jaar overgegaan, wat op zich vrij kort is. Maar op dit 
moment is dat denk ik het grootste probleem.  
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8. Somatische stamcellen 

We gaan even verder met het gebruik van niet-embryonale stamcellen. Gaat over:  
 

= Een niet-gespecialiseerde cel die zich bevindt in een gespecialiseerd weefseltype.  

 
 
Blijkbaar zitten in alle mogelijke weefsels van ons lichaam stamcellen. Zelfs in de hersenen. Dus het idee dat 
mensen vroeger gaven van je verliest alleen maar cellen als je drinkt, klopt nog steeds, maar je krijgt er ook 
terug bij. Het tempo is natuurlijk verschillend. 
 

 
 
Wat is het ideale idee, en dat is de ontwikkeling van een rapport dat naar stamcelonderzoek gekomen is. 
Wat zou het ideale beeld zijn van stamceltherapie waaraan men denkt? Dat wil zeggen dat je een niet-
invasieve therapie kan toepassen. Dus het idee is: je spuit stamcellen in, dus een niet erge invasieve 
ingreep, en die worden getriggerd door signalen waar er effecten zijn in de organen en weefsels. 
Stamcellen gaan naar daar, hechten zich en gaan regenereren. Dat is het idee, het ideale concept, 
weliswaar een heel kort door de bocht concept en een model, maar dit is wel het model waar men naar 
streeft, naar stamceltherapie. 
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9. Klinisch gebruik van stamcellen 

 
Heel even aangeven, we spreken hier van stamcelonderzoek, maar dat zou nooit mogelijk geweest zijn 
zonder dat je de hele geschiedenis erbij neemt. Er is dus een voorgaande geschiedenis geweest met zaken 
die systematisch zijn goedgekeurd.  
 

9.1 Geschiedenis stamcelonderzoek 

 

• 1878 – poging IVF bij zoogdierendieren: je ziet dat dat al in de 19e eeuw gebeurd is.  

• 1959 – IVF bij konijnen – Beenmergtransplantatie bij de mens 

• 1960 – embryonale kankercellen 

• 1962 – Dedifferentiatie cellen kikker 

• 1968 – Poging IVF bij de mens 

• 1978 – Geboorte Louise Brown: van ’68 naar ’78 is dus ook al tien jaar overgegaan. 

• 1981 – ES-cellen bij de muis 

• 1987 – Transplantatie van foetaal hersenweefsel 

• 1996 – Geboorte van Dolly 

• 1998 – ES en EG cellen bij de mens: ES-cellen en EG-cellen staan voor embryonic stem cell en 
embryonic germ cell.  Op dat moment waren die twee onderzoekspistes, dat was uit die kiemcellen 
van vroege foetussen dat men die ging halen in de ontwikkeling. Maar men heeft ontdekt dat 
embryonale stamcellen veel beter waren naar verdere ontwikkelingen en mogelijkheden. 

• 2002 – Plasticiteit van volwassen stamcellen aangetoond 

• 2004 – Gekloonde menselijke embryo 

• 2006 – Induced pluripotent stem cells: dat is een belangrijk kantelpunt, de zogenaamde IPS-cells, 
dat je ze dus kunt herprogrammeren en van daaruit gaan de ontwikkelingen verder veel meer naar 
specifieke klinische toepassingen.  

9.2 Waarom stamcelonderzoek?  

9.2.1 Waarvoor wil men stamcellen gebruiken? 

1. Men kan stamcellen gebruiken voor Onderzoek naar geboren aandoeningen. 
 
2. Het kan een vervanging / Substituut zijn voor 

• Dierproeven 

• Testen op vrijwilligers 
Waarom, omdat je natuurlijk heel specifieke weefseltypes gewoon kan creëren, waardoor je geen 
dierproeven meer nodig hebt. Je kan heel specifiek gericht gaan kijken op weefselniveau, op celniveau wat 
het effect is van bepaalde producten. Dat is het voordeel ook. 
 
3. Ook mogelijk: Transportmiddelen voor gentherapie: waar men vroeger eigenlijk de virale vectoren nam, 
kan men nu werken met stamcellen als vector voor gentherapie. 
 
4. Belangrijkste is natuurlijk Cel- en weefseltransplantatie 

• Herstel van verworven cellulaire defecten: het is geen symptomatische behandeling, maar men 
gaat naar de behandeling aan de bron. Dat men kan herstellen zodat het orgaan / weefsel zelf 
terug genereert. Belangrijk voor: 

o Parkinson/Alzheimer 
o MS 
o Dwarslaesies na ongevallen 
o Diabetes 
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o Chronisch hartfalen 
o ...  

• Vervanging van defecte weefsels 
o Beenmergziekten 
o Aantasting van afweersysteem (vb. Kanker): ook daar kan je gaan naar vervanging 

• Redden van een kind: reeds besproken 

9.2.2 Noodzaak aan Pre-implantatie genetische diagnose 

- Techniek: IVF: je hebt verschillende technieken nodig, je hebt IVF nodig. Met de risico’s en de 
mogelijke resultaten.  

- Risico: meerlingen-zwangerschap 
- Resultaat  

o Terugplaatsing op dag 3 à 4 na de bevruchting 
o Succespercentage = 20%: Het succespercentage is voor alle duidelijkheid, dat is het laagste 

wat er nu is, maar op dit moment zijn die veel hoger, zeker in België ook in de 
fertiliteitsklinieken. 

 

9.3 Wetgeving  

9.3.1 Wat mag?  

Belangrijk is: wat mag dan? En daar moet je dan ook een beetje de geschiedenis meenemen. 
 

• Achtergrond: Europese conventie mensenrechten en biogeneeskunde (1997): die is sinds ’97 en 
het hele idee daarvan was binnen Europa: 
 

• doelstelling: ontmoedigen van reproductief toerisme naar ‘embryo-paradijzen’: men ontmoedigt 
soms ook het toerisme rond plastische chirurgie maar er bestaat ook zoiets als reproductief 
toerisme. En er zijn zogenaamde embryo-paradijzen. Als je weet wat de kostprijs voor IVF is en de 
kwaliteit die je ervoor krijgt, kan je zeggen als je ziet ook wat de geschiedenis is en de 
mogelijkheden van België, dat België bij het luik zat van de embryo-paradijzen. Men wil dat op 
Europees niveau gaan vastleggen. Op Europees niveau schreef men in die Europese conventie dat 
het niet was toegelaten het vernietigen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, tenzij je 
een eigen wetgeving had. Dus is men in België gestart met een eigen wetgeving, ook in Nederland 
en verschillende Europese landen waarbij je uitzondering of voorwaarden kan creëren. Wat is het 
idee in België, nogmaals vanuit het raadgevend comité bio-ethiek, is dat het een ideologisch 
pluralisme of ethisch pluralisme wordt gehanteerd. En dat men de vrijheid van onderzoek, namelijk 
de ontwikkeling die al gebeurde in België, dat men die niet aan banden wilde leggen. Dus men 
wilde het onderzoek dat zo goed verliep en met zoveel succes niet aan banden leggen. 
 

• Geen consensus: 
o Vrijheid van onderzoek niet aan banden leggen 
o Ethisch (ideologisch) pluralisme 

 

• Embryo wet 
o Publicatie staatsblad: 2003 
o In werking: 2004 
o In de ‘kliniek’: 2006 

 
Wat was het idee? Er is ook een achtergrond vanuit de federale commissies. We hebben dat even 
besproken. Je hebt verschillende commissies, euthanasie, zwangerschapsafbreking, je hebt ook zo eentje 
rond het embryo in vitro. En daar moet je natuurlijk, dat is ook eigen aan België, je moet alle perspectieven 
vertegenwoordigd hebben binnen die commissie: de geslachten en de taalgroepen moeten evenwaardig 
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vertegenwoordigd zijn, er moeten mensen gedetacheerd / voorgedragen kunnen worden vanuit 
verschillende beroepsgroepen en je moet er vrij op intekenen vanuit een diversiteit van disciplines. Wat 
maakte dat men die groep niet vond in België? Doordat men die groep niet vond had men wel een 
wetgeving, maar was er nog geen commissie die moest oordelen of het onderzoek kon. Dat is een heel 
interessante. Je had eigenlijk een juridisch vacuüm. Waarom is dat interessant, omdat er op een bepaald 
moment in de embryowetgeving staat dat als je een onderzoek indient waarbij je gebruik maakt van 
embryo’s, ook het creëren van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden, dat dat kan tegengehouden worden 
door de federale evaluatiecommissie. Die moet een advies uitbrengen op een bepaald moment binnen een 
bepaalde periode. Natuurlijk, als die federale evaluatiecommissie er niet is, kan je niet binnen een bepaalde 
periode een negatief advies uitbrengen. Dus in theorie kon alles tussen 2003 en 2006 dat ingediend werd, 
want als daar geen antwoord op komt van de federale evaluatiecommissie, kon doorgaan. Interessante 
piste, gewoon even het juridische aspect erbij zetten. 
 

9.3.2 Belgische embryowet (11/05/2003 – 6/07/2006) 

A. Toegelaten in België 
• Onderzoek op embryo’s in vitro ter bevordering van: 

o fertiliteitsbehandeling, transplantatie van organen en weefsels, voorkomen of 
behandelen van ziekten: hier zie je gewoon de vijfjarige opbouw van de wetgeving. In ’97 
was er bijna geen sprake van de mogelijkheid van embryonaal stamcelonderzoek, dus wat 
was toen de mogelijkheid waarvoor je embryo’s zou creëren, dat was om vooruitgang te 
boeken in de fertiliteitsbehandelingen. Dan merk je stamcelonderzoek, wat het potentieel 
ervan is, natuurlijk transplantatie van organen en weefsels. Je ziet doorheen die fasen dat 
er meer mogelijkheden zijn, je wil het onderzoek niet inperken. En dan zegt men: oké het 
voorkomen of behandelen van ziekten. Als je dan terugdenkt naar wat de definitie van 
wereldgezondheidsraad van gezondheid is, dan weet je dat je snel aan een ziekte zit. Dus 
het is een heel breed kader waarvoor er onderzoek op embryo’s mogelijk zou zijn als kader. 

• Aanmaak van embryo’s in vitro 
o Enkel als het doel van onderzoek niet kan worden bereikt met overtallige embryo’s: alles 

wat te maken heeft met therapeutisch klonen, daarvan heb je de beginfase nodig, daar kan 
je niets mee doen als je al een embryo hebt naar die effecten van compatibiliteit van 
weefsels. Maar in principe kan therapeutisch klonen daaronder vallen, want het doel van 
therapeutisch klonen kan niet bereikt worden met overtallige embryo’s. dus je ziet hoe 
breed de wetgeving is. 

 

B. Verboden 
• Creatie van chimaeren (mens-diercombinaties, dat is eigenlijk heel simpel. Dat zou gewoon 

betekenen dat men in plaats van een menselijke eicel een koe eicel gebruikt. Stel dat we materiaal 
kunnen creëren voor therapeutische doeleinden, ik spreek hier niet van reproductief klonen. Maar 
we gaan gebruik maken van een ontkernde koeieneicel. Daar plaatsen we menselijke cellen in, we 
kweken die op, waarvan je weet dat ze compatibel zijn. Dus waar je anders een baarmoeder hebt, 
heb je nu een eicel die je als basis gaat gebruiken. Materiaal dat je daar uit krijgt is geen echt 
menselijk embryo, want het is een mens-diercombinatie. En dat kan je gaan gebruiken voor 
transplantatie. Opgelost. En in het VK wordt dat niet gezien als een chimeer. Dat kan gewoon 
geïnterpreteerd worden als therapeutisch klonen, want het is die techniek die je toepast. Kan raar 
klinken als je cellen ingespoten krijgt, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dus ik ben er niet 
van overtuigd dat dat verboden is in België. Het hangt er gewoon van af van wat is uw definitie van 
een chimeer. Hoe ver gaat men daar in), eugenetica (lijkt mij evident), onderzoek op embryo’s in 
vitro na de 14de dag (dat is ook belangrijk. Volgens mij is het heel moeilijk om embryo’s in vitro te 
houden 14 dagen lang, maar dat is nog een concept dat nog vanuit de filosofische traditie stamt 
naar de begeestering van het embryo. Men neemt daar een zekerheid in. Op dit moment zit je om 
stamcellen rond dag 5 van de ontwikkeling), inplanting van embryo’s na niet-therapeutisch 
onderzoek (dat kan ik mij ook voorstellen dat daar niet veel vrouwen toe geneigd zijn om embryo’s 
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waar heel veel onderzoek op gebeurd is te laten inplanten, ook dat is verboden), commercialisatie 
(belangrijk: er mag geen gewin zijn met de verkoop van embryo’s / embryonale stamcellen), 
geslachtsselectie om niet-medische redenen, reproductief klonen (we hebben het al even gehad 
over reproductief klonen dat om wetenschappelijke zaken gaat en volgens mij terug onder de 
aandacht moet gebracht worden om de huidige maatschappelijke context. Dat is het nadeel, als je 
op een bepaald moment met een verbod zit, gaan maatschappelijke ontwikkeling en wetenschap 
verder, maar je zit nog met dat verbod. En dat is altijd dubbel. We gaan hetzelfde doen rond 
geslachtsselectie om niet-medische redenen. Ook dat gaan we onderzoeken, van houdt dat nog 
stand? Dat is dichterbij geweest met de hele discussie rond deze wetgeving ook, dat men dat terug 
onder de loep genomen heeft en dat het heel nipt geweest is dat men daar geen positief advies 
gemaakt heeft vanuit het raadgevend comité voor bio-ethiek in België. 

 

C. Evaluatie  
altijd een evaluatie, sowieso door de federale commissie en telkens ook als het gebeurt in een bepaald 
ziekenhuis, meestal is het in een universitair ziekenhuis waar een fertiliteitskliniek en genetica aan 
verbonden is, dat men daar via de commissie ethiek ook een advies negatief kan geven. Hier is het 
belangrijk, een commissie kan enkel een advies geven. Maar als het gaat over een negatief advies bij 
experimenten met mensen, dan betekent dat ook dat het experiment niet kan plaatsvinden. Dus dat is de 
facto een bindend advies. Over alle andere zaken (dus niet experimenten op mensen) is het puur een 
advies, moet niet gevolgd worden. 

• Plaatselijke commissie voor medische ethiek 

• Federale commissie betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro 
 
Student: … Prof: nee, ik wil wel eens opzoeken wat het precies was. Maar het zit soms op grenzen, bv in het 
VK (Verenigd Koninkrijk), heeft men discussie gevoerd met die koeien eicellen omdat men heel duidelijk zei 
van chimaeren niet maar soms hangt het af van interpretatie. We komen daar ook later op terug vanuit het 
omgekeerde. Het was in ieder geval niet met mensen, ik denk dat het met dieren geweest  is. Als ik mij 
goed herinner is er ergens een discussie geweest met gekloonde apen, maar ik ben niet zeker. 
 

9.3.3 Wat mag in Europese context?  
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Gewoon algemeen binnen een Europese context zie je eigenlijk dat België, Zweden, Verenigd Koninkrijk op 
hetzelfde niveau zitten naar een liberaal beleid. Nederland volgens mij nog steeds een moratorium op de 
aanmaak van embryo’s voor wetenschappelijke doeleinden. Wat betekent dat: de wetgeving is heel 
gelijkend in Nederland met de wetgeving in België, qua artikels die erin staan, de wetgeving in Nederland 
was trouwens eerst en dan pas die van  België. Maar gezien de verkiezingen daar waren er andere 
ideologieën die in het parlement kwamen en heeft men gezegd één artikel halen we eruit. En dat artikel 
was specifiek de aanmaak van embryo’s. zo zie je maar dat je een hele wetenschappelijke / ethische 
discussie kan hebben, juridisch vastgelegd, maar afhankelijk van een politieke situatie en maatschappelijke 
situatie dat je toch kan zeggen van dat doen we niet. Dus in Nederland kan men enkel gebruik maken van 
overtallige embryo’s. Duitsland is ook zo een interessante. Die heeft een heel strikte embryowetgeving 
waarbij het verboden is om embryo’s te vernietigen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft ook te 
maken met de geschiedenis. Dat men die strikte wetgeving heeft. Opvallend is wel dat men in Duitsland 
zegt: in Duitsland zelf mogen embryo’s niet vernietigd worden. Wat men deed om het onderzoek toch 
verder te laten ontwikkelen: de vernietigde embryo’s in de omringende landen waar het wel toelaatbaar 
was, daar werden stamcellen uit gehaald en geïmporteerd naar Duitsland. Want dan werden geen 
embryo’s vernietigd in Duitsland. Om maar te zeggen dat men dus andere wegen vindt, dus daar is import 
wel mogelijk.  
 

9.3.4 Medisch begeleide voortplaning Wet 2007 

 
Medisch begeleide voortplanting Wet 2007 heel kort. Omdat dat ook wel een juridisch kader is. Een kader 
waarbij discussie kan ontstaan, een parlementaire discussie kan komen en wat aanpasbaar is, de 
wetgeving. De vierkante haken: dat zijn vragen die je je kan stellen per thema. 
 

- Leeftijdsgrens: Er is nu een leeftijdsgrens, vrouwen kunnen behandeld worden tot 45 jaar. 
Terugplaatsing dient ten laatste op 47 te geschieden. [Let wel, de grens voor de terugbetaling 
blijft op 43]. Ik wil even meegeven, er zijn dit jaar weer verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen is 
dat thema heel even aangeraakt waarbij het voorstel was om de leeftijdsgrens een jaar te 
verminderen in België. De discussie wordt er ook over gevoerd. Nu zal een ander thema meer in de 
picture staan denk ik. 
 

- Weigering: Wanneer een fertiliteitscentrum weigert een patiënt te behandelen [om medische of 
ethische redenen?], dient het de patiënt schriftelijk op de hoogte te brengen en hem/haar indien 
gewenst naar een ander centrum door te sturen. Dus hier zie je dat er een mogelijkheid is om te 
weigeren als fertiliteitscentrum, maar je hebt wel de doorverwijsplicht. 
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- Informatie en ondersteuning: Het fertiliteitscentrum dient de patiënt eerlijke informatie te 

verstrekken en psychologische begeleiding te bieden voor en tijdens de behandeling. [Wat is 
psychologische begeleiding... en waarom enkel voor en tijdens de behandeling, wat nadien ? Wie 
betaalt dat ? ...]: de discussie is: je moet eerlijke informatie verstrekken en psychologische 
begeleiding bieden voor en tijdens de behandeling. De vraag is natuurlijk wat is psychologische 
begeleiding, hoe ver moet dat gaan, wat is de impact daarvan, en waarom enkel voor en tijdens de 
behandeling? Waarom niet erna? En wie betaalt dat? Die discussie is onduidelijk in de wetgeving 
zelf. 
 

- Overeenkomst: Nieuw aan deze wet is dat er vooraleer de behandeling start een overeenkomst 
gesloten dient te worden tussen wensouder(s) en fertiliteitscentrum, in 2 exemplaren. Daarin 
staat vooral wat er met (nog niet gebruikt) genetisch materiaal (embryos, sperma,...) van de 
wensouders dient te gebeuren in de toekomst; ook als de wensouders zouden scheiden, ze een 
onoplosbaar meninsgverschil zouden krijgen of één van de partners overlijdt.: dus aangenaam is 
dat niet, die discussies in een fertiliteitscentrum, want dat moet ondertekend worden. 
 

- Overtallige embryos (OE): Eerst moeten alle OE’s opgebruikt worden vooraleer tot een volgende 
verse poging overgegaan wordt. Er zijn volgende opties voor OE’s:  

o 1. later eigen gebruik, de wet bepaalt nu een termijn van 5 jaar voor bewaring van 
embryos, 10 jaar voor gameten/gonaden (evtl eicellen, sperma / eierstokweefsel). Op 
uitdrukkelijk verzoek kan die termijn ingekort worden, dat moet je dan in de 
overeenkomst opnemen. Als je de bewaringstermijn wilt verlengen, moet je een 
schriftelijke aanvraag doen aan je fertiliteitscentrum dat kan toestaan of weigeren. Als je 
niets doet, voert het fertiliteitscentrum 5 jaar later je instructies uit zoals je ze gegeven 
hebt in de overeenkomst. Je wordt dus niet meer verwittigd !  

o 2. afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. De wet verbiedt uitdrukkelijk de handel in 
embryos.: maar geen handel in embryo’s, commercialisatie is verboden. Maar ja, ik weet 
niet of dat lang gaat blijven. Het is ook zo een evidenetie dat bijvoorbeeld handel in 
organen verboden is. Maar nu is er de eerste discussie terug geopend, echt 
onderzoeksmatig en niet dat men geld gaat geven en illegaal organen gaat nemen, dat is 
ook een tijd geweest maar dat proberen we te vermijden. Maar nu gewoon regulier door te 
kijken we hebben een tekort aan organen, kunnen we niet naar een gecontroleerder 
verkoop van organen gaan? Dat mensen vrijwillig kunnen doen. Dus ik weet ook niet of dat 
kan blijven vaststaan, die handel in embryo’s zelf, als er een tekort is aan. Op dit moment is 
het zo. 

o 3. embryodonatie, ook hier is het verboden geld te bieden / ontvangen. Donatie kan 
enkel anoniem. Eugenetische (voor de verbetering van de menselijke soort) selectie is 
verboden evenals niet-medische geslachtsselectie. Er kunnen max 6 wensouder(s) 
geholpen worden met de embryo’s van 1 donerend paar.  

o 4. Vernietiging 
 

- De zgn postmortem (na het overlijden van de vader) terugplaatsing van OE’s is toegestaan indien 
de wensouders het zo hebben opgegeven in hun overeenkomst. Het kan enkel ten vroegste 6 
maanden na het overlijden en ten laatste binnen de 2 jaar. Concreet betekent dat, als één van 
beide partners overlijdt, dat de embryo’s nog kunnen gebruikt worden door de andere partner na 
het overlijden. 
 

- Bewaring van gameten (vooral sperma) In grote lijnen gelden dezelfde regels als beschreven bij 
bewaring van embryos hierboven. Ook hier wordt een overeenkomst gesloten. Het enige verschil 
is dat de bewaringstermijn 10 jaar is. Vooraleer er overgegaan wordt tot een nieuwe inseminatie 
met ingevroren sperma, dient het fertiliteitscentrum uitdrukkelijk de instemming van beide 
wensouders te krijgen.  Dat is 10 jaar, niet 5 jaar. 
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- Anonimiteit blijft Met deze wet blijft de anonieme donatie overeind. De zgn. gekende donatie 
(zaad- of eicellen van vriend/in, broer, zus) blijft mogelijk indien het centrum dit toelaat. Niet 
anonieme donatie kan niet: dit wil zeggen gameten van een ‘onbekende’ toch niet anoniem 
gebruiken. Anonieme donatie blijft op dit ogenblik nog overeind, maar daar is nu ook discussie 
over rond anonimiteit.  
 

- PGD (Preïmplantie genetische diagnostiek): dat is de genetische diagnostiek die wordt uitgevoerd 
op de cellen in ontwikkeling. Voor alle duidelijkheid, hiermee vernietig je geen embryo. Wat maakt 
als je één cel wegneemt, je doet daar onderzoek op, dat dat geen effect heeft of niet noodzakelijk 
een ernstig effect heeft, het kan altijd een risico inhouden, maar normaal heeft het geen effect op 
de verdere ontwikkeling. Dus je neemt één cel in de ontwikkeling weg, doet daar onderzoek op en 
op die manier ga je al dan niet het embryo vernietigen of je laat het verder groeien.  

o Deze wet biedt een wettelijk kader voor PGD onder een aantal voorwaarden. Zo dienen 
wensouders op voorhand geïnformeerd te worden, dient er een overeenkomst gesloten 
te worden, kan het enkel uitgevoerd worden in fertiliteitscentra met specifieke 
samenwerking met centra voor menselijke erfelijkheid.  

o Eugenetische selectie en geslachtsselectie voor niet-medische redenen zijn verboden.  
o De zgn ‘saviourbabies’ (redderbaby’s=het verwekken van een kind met de juiste 

genetische kenmerken om een reeds geboren ziek kind uit dat gezin te genezen via 
stamceltherapie met navelstrengbloed) zijn toegestaan onder strikte voorwaarden.  
 

- Draagmoederschap: Oorspronkelijk was het de bedoeling ook draagmoederschap in de wet op te 
nemen. Er was teveel onenigheid onder politici en men heeft besloten dit stuk er voorlopig uit te 
halen. Dit wil dus zeggen dat er tot op heden geen wettelijk kader is voor draagmoederschap [en 
het dus ook niet verboden is?]. Niet opgenomen in de wet, dus er is geen wettelijke regeling rond 
op dit ogenblik.  

 

9.3.5 Wetgeving KB 16 juni 2003  

 
Wetgeving KB 16 juni 2003: Terugplaatsen van embryo’s is afhankelijk van de leeftijd. Er zijn altijd 6 
pogingen die worden terugbetaald. Naarmate de leeftijd vordert gaat men meer embryo’s terugplaatsen 
omdat de slaagpercentage daalt met de leeftijd en omdat je bij hogere leeftijd minder embryo’s die 
kwalitatief genoeg zijn hebt om terug te plaatsen. 
 

• Vrouwen < of = 35 jaar 
o Poging 1: terugplaatsen 1 embryo  
o Poging 2: terugplaatsen 1 of 2 embryo’s afhankelijk van de kwaliteit  
o Poging 3-6: terugplaatsen van 2 embryo’s 

• Vrouwen tss 35 en 39 jaar 
o Poging 1 en 2: max 2 embryo’s 
o Poging 3-6: max 3 embryo’s 

• Vrouwen tss 40 en 42 jaar 
o Poging 1-6: geen beperking terugplaatsing embryo’s 

 

  



 83 

9.4 Wat is wenselijk?  

9.4.1 Beelden test  

Terugkerende discussie in 

• IVF 

• PGD 

• PND 

• ES-celonderzoek 
Bescherming van het embryo 
 
Vooraleer ik jullie de theorie daarvan geef, wil ik een test doen aan de hand van beelden. Het zijn allemaal 
beelden van menselijke embryo’s die ik jullie ga laten zien. Ik wil de test doen vanaf welk moment mogen 
we dit niet meer vernietigen om onderzoek op te doen. 
 

 
 
Wie zegt hier al: op dat ogenblik mogen we dat materiaal niet vernietigen om onderzoek op te doen? 
Niemand.  

 

 
 
Op dit materiaal? Mogen we dit vernietigen om er onderzoek mee te doen? 
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Student: … Prof: het wil dus zeggen het wordt vernietigd en daar doe je onderzoek op. 
 
Dit is nog altijd oké. Iedereen akkoord. Eén iemand zegt nee.  
 

 
 
Hier al wat meer handen. 
Student: voor mij hangt het af van wat de andere uitkomst is. Prof: als je dit vernietigt kan je het niet meer 
laten volgroeien, dus het gaat naar de vernietiging zelf, maar wel altijd met wetenschappelijke doeleinden. 
Student: maar voor mij maakt het een verschil, als het niet voor wetenschappelijke doeleinden vernietigd 
wordt, wat gebeurt er dan anders mee? Prof: dan wordt het ook vernietigd. Het is niet dat we dat eigenlijk 
bewust gaan doen. Anders zou het ook vernietigd worden of afsterven. 
 

 
 
Hier? Hier toch al wat meer. Wie wil hier geen experimenten meer op doen? Al wat handen. 
 



 85 

 
 
Hier? Niemand zegt hier nog ‘hier gaan we experimenten op doen’. Dus concreet betekent het dat wat 
jullie nu zeggen, dit is een foto van een foetus van 56 dagen. Dus 8 weken. De abortuswetgeving in België 
voor een noodtoestand is 12 weken. En niemand is tegen de abortuswet. Dus dit standpunt betekent dat 
als er een zwangerschapsafbreking gebeurt en dit materiaal blijft over, dan vinden jullie allemaal dat met 
dit materiaal niet meer mag onderzoek gedaan worden of methodes ontwikkeld worden voor therapieën. 
Dat is de logica die hier nu zit. Sommige studenten twijfelden maar een heel aantal niet. Dit is eigenlijk 
gewoon hoe een discussie kan gaan tussen pro life en pro choice verdedigers. Ook afhankelijk van welke 
beelden je laat zien, want dit is nu een beeld dat met heel specifieke camera’s genomen is, waarbij het 
uitvergroot is. Als je dat in levende lijve ziet is het natuurlijk heel klein. Maar dat bedoel ik juist: je hebt een 
moreel oordeel. Zoals ook bij klonen, een aanvoelen van hier klopt iets niet. In 2e instantie kan je dat 
manipuleren met beelden. Dat je iets ziet dat heel herkenbaar is en dan zegt dat doen we niet. Maar de 
argumenten zijn anders daaromtrent.  
 
Student … Prof: pro life is gewoon dat je zegt dat zwangerschapsafbreking niet toegelaten zou zijn. Hier in 
België is het zo dat we wel een wet op zwangerschapsafbreking hebben. Maar de discussie wordt wel aan 
de hand van beelden gevoerd. Er zullen duidelijke en gruwelijke beelden getoond worden na een 
zwangerschapsafbreking. Er wordt met beelden gespeeld. Om te kijken van hoe kijken we hiernaar. Voor 
alle duidelijkheid: als we het argument zouden behouden dat we mogen experimenteren op mensen zoals 
een zelfbewustzijn hebben, dat is ook een theorie die geweest is, dan moest ik hier nog een baby laten zien 
buiten de baarmoeder. Dat is die discussie, van hoever kan je gaan en wanneer kunnen mensen zelf 
beslissen? Namelijk, wanneer is er zelfbeschikkingsrecht, dat wil zeggen dat er zelfbewustzijn is. Ik weet dat 
dat een filosofische discussie is, maar dat is het theoretische concept.  
 
Er zijn verschillende visies en het is eigenlijk heel simpel: je moet een standpunt innemen. Het standpunt 
van de Belgische wetgeving is het conventionalisme. Daar mogen jullie zelf eens over nadenken tegen 
volgende week waarom dat zo is. 
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9.4.2 Baby als therapie: statuut van het embryo   

Een baby als therapie: statuut van het embryo 
 

• Essentialisten: Persoon in potentie: er is maar één heel duidelijk en helder standpunt en dat is het 
standpunt dat vanaf het moment dat een zaadcel en een eicel samenkomen, dat je daar geen 
onderzoek op doet. Dat is het meest heldere, duidelijke, biologisch verdedigbare argument. Zo 
simpel is het, want biologisch gezien spreek je dan van een mens. Elk ander standpunt dat je gaat 
innemen, heeft te maken met andere argumenten, die perfect valabel zijn. Weet wel, als je dat 
standpunt inneemt, dan moet je niet beginnen discussiëren over IVF en noem maar op. Dat kan 
allemaal niet. Want daar is onderzoek op nodig en dus is dat tout court uitgesloten. Vanwaar het 
idee van essentialisten: zij zeggen: wat je daar creëert is een persoon. Dat is biologisch gezien een 
persoon, een mens, we kunnen daar niet buiten. Dus dat moet beschermd worden. Als je daaraan 
morrelt riskeer je waaruit het ontstaan van ethiek gekomen is, weet nog dat men experimenten op 
mensen doet waar geen toestemming kan gegeven worden. Hier gaat het tout court over mensen 
die geen toestemming kunnen geven. Dus heel kwetsbare personen, daar gaan we toch niet op 
experimenteren. Het is een valabel argument en het meest heldere argument, maar vergeet dan 
alle technieken die we net benoemd hebben, als je dit standpunt aanneemt.  

o Absolute beschermwaardigheid (officiële leer van RKK): is vanaf het begin dat een zaadcel 
en een eicel samensmelten heb je een biologisch mens 

o 14 de dag (R.A. McCormick, P. Verspieren, J. Mahoney, P. Schotsmans): Dat is het 
originele standpunt wat een heel grote impact had daarvoor hier in België, dat is gewijzigd 
met IVF. IVF is het ook zo in Leuven geweest dat er toen bepaalde theologen geweest zijn 
die zeiden van neen, we kunnen gaan tot de 14e dag, ook op filosofische basis. Dat er geen 
opslitsing meer was in embryo’s. komt er gewoon op neer dat men daaruit zegt: IVF heeft 
ook positieve kanten, men kan aan de kinderwens voldoen. 

o Enkel overtallige embryo’s en je mag onderzoek doen, maar enkel op die embryo’s die niet 
meer gebruikt zullen worden voor het originele doel. Ook zij vertrekken vanuit het idee van 
wat er gecreëerd wordt kan je niet buiten, dat is in essentie een persoon tout court. 
 

• Conventionalisten: Potentieel persoon: dat is een andere visie in België. Die vertrekken niet vanuit 
de essentie / het embryo zelf maar die vertrekken vanuit wat is nu de conventie in de maatschappij 
in het algemeen.  

o Conventie in maatschappij bepaalt persoonsstatuut: de conventie is hier dat een persoon 
beschermwaardig is vanaf het moment dat die levend of levensvatbaar geboren wordt. 
Ondertussen weten we dat dat al vrij vroeg kan. Tot 24 weken en zelfs vroeger, dat 
foetussen levend / levensvatbaar kunnen geboren worden. Maar natuurlijk zit je altijd met 
de discussie van wat is het verschil dan tussen 24 weken en 23 weken + 4 dagen. Men gaat 
dan terug en waar komt men eindelijk tot de consensus, men gaat dan ook kijken naar 
andere kenmerken bv wat zijn pijnsensaties. Dat is misschien wel moeilijk in een vroeg 
stadium, maar er is wel de mogelijkheid van het hebben van pijn. Men gaat altijd vroeger 
terug in de tijd tot men komt van ja hier maakt het weinig verschil en merkwaardiger wijze 
kwam men daar ook tot de 14e dag. Er is wel een verschil tussen die mensen die vanuit 
conventionalisme denken die zeggen van alles voor de 14e dag, daar mogen we mee doen 
wat we willen. Dat is gewoon materiaal, weefsels dat we mogen gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek, weliswaar onder de voorwaarden van dat onderzoek zelf. 
Maar daarom moeten we niet alleen overtallige embryo’s gebruiken. Nee, dat heeft geen 
betekenis, geen beschermwaardigheid, dus: 

o Creatie van embryo’s toegelaten puur en alleen voor onderzoeksdoeleinden, wat in het 1e 
standpunt niet kan. 
 

• Intentionalisten: Persoonsstatuut wordt bepaald door ouderlijke toestemming: idee daarvan is, je 
gaat los van enige consensus in de maatschappij, los van de essentie van het embryo tout court, 
van dat luik zelf. Hier ga je van: wie heeft welke intentie met die embryo’s? Dus los van de 
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conventie en los van embryo, diegene die over beslist, is de donor van het materiaal. Dus de 
ouders. Zij bepalen tot welke termijn een embryo beschermwaardig is. Dat zit ook een beetje in het 
idee naar zwangerschapsafbreking. Daar beslist de vrouw of er een afbreking kan zijn ja of neen. 
Het betekent ook heel duidelijk dat het heel afhankelijk kan zijn, voor de ene persoon kan het al 
zijn dat de eicellen beschermwaardig zijn en dat daar niets mee mag gebeuren, voor de ander kan 
het verder gaan. Dus dat is de gradatie. Er moet alleen een standpunt ingenomen worden. 

o Geen biologische criteria 
 
Eind vorige les: belangrijk is dat zowel in het punt van de essentialisten als de conventionalisten men 
ervanuit gaat dat al die embryo’s die in de vriezer zitten, worden gebruikt. Men gaat uit van het principe 
dat niets verloren gaat. Dus ofwel heeft het geen statuut en kan je het nog gebruiken, ofwel zeg je: die zijn 
in de vriezer, we kunnen die doneren voor wetenschappelijk onderzoek, dat kan, zeker voor 
wetenschappelijk onderzoek waar mensen mee gebaad zijn.  
 

 
 
 
Als je heel even kijkt naar een kleinschalig onderzoek, hier binnen de fertiliteitskliniek, vanaf het moment 
dat je terugkijkt naar wet medisch begeleide voortplanting waar je ook post mortem implantatie ziet, is dat 
de selectie van keuzes die ouders op dit moment maken. Men vraagt ook aan de meerderheid van 
toekomstige ouders en er zit niet zoveel verschil in de leeftijd. Men kiest eerst voor wetenschappelijk 
onderzoek, dan vernietiging en dan embryodonatie. Als men gaat kijken naar mogelijkheid van post 
mortem, kiest men nog steeds voor post mortem voor wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat 
mensen hun embryo’s als eigendom bekijken.  
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Als je over een groter geheel kijkt naar het statuut van het embryo, dan lijkt het erop dat er in verschillende 
landen men hoofdzakelijker uitgaat dat men een embryo beschermwaardig acht, dat wil zeggen wanneer 
spreekt men over een nieuw menselijk wezen, dat is vanaf het moment dat zaad- en eicel samenkomen. 
Dat is misschien wat verwonderlijk, maar je moet de slide duidelijk lezen. Als je alles gaat beginnen 
optellen, van alternatieve mogelijkheden, winnen de alternatieve mogelijkheden, kiest men eigenlijk in 
verschillende landen meer voor een ander moment dan vanaf het beginmoment. Nogmaals: het 
beginmoment is het biologisch meest correcte moment. Alle andere mogelijkheden zijn keuzes die gemaakt 
worden in functie van mogelijke onderzoeken en therapieën die kunnen voortvloeien uit onderzoek met 
menselijke embryo’s. 

 

9.4.3 Baby als therapie: niet levensvatbaar   

 
Een baby als therapie: misschien even kijken naar het beeld dat ook in literatuur naar voor komt. Je moet 
weten dat op een bepaald moment, als er een bepaald verbod is om onderzoek te doen op embryo’s, en je 
weet dat er veel mogelijkheden zijn, veel potentie is voor stamcelonderzoek, maar verbod is in sommige 
landen, dan kiest men voor alternatieven. En men heeft bijvoorbeeld alternatief gevonden in te gaan 
kijken, hoe kunnen we nu spreken van therapieën zonder gebruik te maken van embryo’s. dan heeft men 
een woorddiscussie gevoerd en men zegt: laat ons ervanuit gaan dat we iets creëren dat niet levensvatbaar 
is. Als het niet levensvatbaar is, noemen we het geen embryo, als het geen embryo is, dan is het niet 
beschermwaardig, dus dan kunnen we ermee doen wat we willen.  
 
•Grondhouding: “niet levensvatbaar, dus geen embryo, dus niet beschermwaardig” 

–Clonoten: zo was er mogelijkheid dat in sommige literatuur gesproken werd van clonoten, zeker in 
luik van therapeutisch klonen. Men zegt van kijk, wij creëren eigenlijk een embryo, maar dat 
embryo noemen we geen embryo, maar een soort clonoot. Waarom, omdat we op die manier geen 
discussie hebben over het statuut van het embryo, maar we creëren gewoon iets waarvan we op 
dit moment weten, volgens de huidige wetenschap dat de stand van zaken dat er een potentieel 
ziek mens is.  

•Probleem: is een potentieel ziek mens een andere dan een potentieel mens? We 
bespraken dat bij de discussie over het reproductief klonen ook, ook bij therapeutisch 
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klonen, wat is een groot probleem op dit ogenblik: dat er wetenschappelijke onzekerheid is 
over de risico’s op langere termijn die zich kunnen voordoen. Probleem is ook, als je het 
een clonoot noemt, los je het probleem in de grond niet op, want een potentieel ziek mens 
is niet anders dan een potentieel gezond mens. je zit nog altijd met een menselijk wezen. 
Maar men noemt dat clonoot, waarom? Vergeet niet dat bij wetenschappelijk onderzoek 
ook financiering gepaard gaat. 

 
–Cybriden 

•Probleem: is 99% menselijk DNA verschillend van 100% mens? bij een cybride maakt 
men een combinatie van mens-dier combinaties. Men noemt het dan een cybride, geen 
embryo. Je kan je natuurlijk de vraag stellen: als je een ontkernd eicel neemt van een dier 
en je voegt daar menselijk DNA toe, is dat dan zo een groot probleem en los je het 
probleem daar mee op? Nee. Uiteraard is het zo dat iets wat 99% menselijk DNA bevat, iets 
anders is dan iets dat 100% menselijk DNA bevat, maar het komt er gewoon op neer dat als 
je een combinatie doet, dat je nog steeds spreekt van menselijk materiaal.  
 

–Embryo-achtige artefacten (ANTity): is een andere mogelijkheid dat in de literatuur voorkomt. 
•Probleem: is een mens met een genetisch defect geen mens? wat doet men daar, daar 
creëert men gewoon embryo’s waarbij men een genetisch defect aan toevoegt. Men weet 
vooraf dat het embryo niet kan uitgroeien tot een levensvatbaar menselijk wezen. Dus 
vanuit dat perspectief, niet levensvatbaar, dus noemen we het geen embryo, dus is het niet 
beschermwaardig en kunnen we onderzoek daarop doen. Natuurlijk, een mens met een 
genetisch defect is ook een mens. Je lost er het fundamenteel probleem niet mee op. 
 

–Parthenoten: daar had men de ontdekking dat men via een bepaalde manipulatie van eicellen kan 
verder gaan en een soort embryo creëren waarbij men de stamcellen kan wegnemen en daar 
onderzoek op kan doen. 

•Probleem: vrouwonvriendelijk alternatief: nadeel daarvan is dat je een heel hoog aantal 
eicellen nodig hebt om dat onderzoek te doen. 

 
•Conclusie: alternatieven bieden geen oplossing voor rigoristische standpunt. Probleem wordt dus niet 
opgelost met deze alternatieven, omdat je nog altijd met een combinatie zit. Je hebt menselijk materiaal 
daar, je blijft die discussie houden. Dus we moeten gewoon eerlijk zijn: ofwel kiezen we vanaf het begin, 
samensmelten van zaad- en eicel, dan weten we, biologisch gezien is dat een mens. dan doe je er geen 
onderzoek op. Ofwel kiezen we voor een andere houding, beargumenteren we die en kunnen we er wel 
onderzoek op doen. Dus als we met de rigoristische gaat verder werken, is er geen mogelijkheid van 
biologische voortplanting, geen mogelijkheid, ten minste als je embryo’s gaat creëren in vitro en geen 
mogelijkheid van alle verder onderzoek. 
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10. Eiceldonatie  

10.1 Doelen van eiceldonatie 

Eiceldonatie voor andere doelen dan zwangerschap 
 
Ik heb daarnet al even gesproken over de partenoten, we kunnen onderzoek doen op eicellen. Belangrijker 
nog dan embryo’s zijn de eicellen. Als we eicellen hebben, kunnen we materiaal creëren waar we 
onderzoek op kunnen doen.  
 
•Beschermwaardigheid embryo: dit probleem heb je enerzijds, maar daar maken we een keuze. Als 
maatschappij. Maatschappij hier in België kiest voor het conventionalistisch standpunt, dat is duidelijk. 
Langs de andere kant is er ook de vraag naar de: 
•Autonomie van de vrouw want het moet natuurlijk van de vrouw komen als we eicellen willen gebruiken 
voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige zeggen gewoon standaard ‘we doen dat niet want’: 

“de vraag stellen is op de grens van het fatsoen”. Wie wil eicellen doneren voor wetenschappelijk 
onderzoek? Wie vindt dat op de grens van fatsoen? Ik denk dat persoonlijk ook niet want als jullie 
zelf de vraag stellen en alle informatie hebben om autonoom te beslissen of jullie die doneren ja of 
neen.  

 
 
Eiceldonatie 
•Doelen van eiceldonatie 

•Doen ontstaan van een zwangerschap voor een ander. Zouden jullie daar kandidaat voor zijn? 
Dus eigenlijk is dat een soort eiceladoptie. Wat minder mensen.  
•Kwaliteitsverzekering ICSI: omdat we dan standaard goeie jonge eicellen hebben. 
•Preklinisch onderzoek veiligheid nieuwe reproductieve technieken: waarom hebben we daar 
eicellen voor nodig en geen overtallige embryo’s? omdat we dan verschillende vormen / nieuwe 
materialen kunnen creëren via verschillende technieken. Dat is het grote voordeel daarvan. 
•(Onderzoek naar) stamceltherapie 

 

10.2 Risico’s  

•Risico’s 
–Ovarieel hyperstimulatiesyndroom?  
–Kanker? 
–Infertitiliteit na punctie? 
–Belangen van vrouwen uitspelen tegen belangen van anderen? Want ik heb jullie materiaal nodig 
maar ik kan heel veel andere mensen helpen, dus ik kan jullie daar mee overtuigen. 
–Maternalisme? Geef ik jullie niet te veel mogelijkheden om het wetenschappelijk onderzoek te 
gaan beïnvloeden? Kunnen jullie kiezen hoeveel geld ik ga vragen voor eiceldonatie? Daar komt het 
op neer.  
 
Dat is een korte richtlijn / samenvatting van de bijsluiter van de eiceldonatie. Weet wel dat dat in 
weinig gevallen, er zijn risico’s maar het wordt gecontroleerd en ze zijn niet zo groot. Maar dat zijn 
wel risico’s die erbij komen, naar mogelijkheden van eiceldonatie voor andere doeleinden dan het 
creëren van een kind om te voldoen aan jullie eigen kinderwens.  

10.3 Kost  

De juiste prijs? Dan komt de vraag, hoeveel geld willen jullie daarvoor hebben. Meer hoor ik jullie zeggen. 
Is het ethisch verantwoord om zoveel geld te geven aan jullie eicellen? Voor alle duidelijkheid, het meest 
logische, in wetenschappelijk onderzoek mag geen gewin zijn, dus 0 euro is het meest logische.  



 91 

•0 euro: voor alle duidelijkheid, als jullie met de wagen komen naar het ziekenhuis zou ik jullie 
parkeerticket betalen, een broodje geven, jullie kunnen iets drinken, de standaard zaken maar dat 
is eigenlijk het hele idee van wetenschappelijk onderzoek. Jullie krijgen de info, weten wat de 
gevolgen zijn, geven jullie toestemming en jullie weten dat het materiaal zal gebruikt worden om 
heel veel mensen potentieel te kunnen helpen. Verschillende deeldomeinen, van fertiliteit tot 
therapieën. Dat is de logische gang van zaken.  
•300 euro: als je kijkt waar het op neer komt, dat is de stand van zaken, dat men om en beide 300 
euro standaard voorziet. 
•750 euro: er zijn sommige klinieken die ook 750 euro geven.  
•900 euro: naarmate je naar het buitenland gaat, ga je meer over de duizenden euro’s spreken. 
•2000 euro 
•8000 euro 
•... ? 

 
“Ethiek kost geld, daar komt het op neer”, P. De Sutter, Kind op bestelling, Knack 9 (2015) 28-34. 
 
“2570 euro, los van werkverlet, loonverlies en zich dagenlang onwel voelen” 

 
Student … prof: op dit moment worden eicellen gedoneerd in het buitenland om hogere studies te betalen, 
dus dat gaat over andere bedragen dan 1000 euro. Voor zaadcellen wordt dat niet neergelegd, mocht het 
mensen op ideeën brengen. Dus eicellen zijn veel interessanter op dat punt. Maar vinden jullie het 
verantwoord om dat te doen? Nee. Zou het een impact hebben om te doneren? Zouden jullie de risico’s 
erbij nemen als het bedrag hoger wordt? In se, in België zou het niet mogen. Herinner u de wetgeving, 
commercialiseerbaarheid van cellen, zeker in kader van fertiliteit, is verboden. Uiteraard is het zo dat er 
een minimale vergoeding tegenover staat. Wat ik zei in het kader van elk wetenschappelijk 
onderzoeksproject.  
 
Wat is de juiste prijs wat het zou kosten aan diegene die het zou afstaan de eicellen: ongeveer kost dat 
realistisch voor de persoon in kwestie 2750 euro. En dat is dan los van werkverlet, loonverlies en mogelijks 
onwel voelen na de ingreep. Dat is het realistisch bedrag dat we zouden moeten kunnen betalen voor 
iemand die eicellen doneert. Maar dat compenseert enkel voor de gemaakte kosten, dus er is geen winst 
op. Voor alle duidelijkheid: je gaat dat niet krijgen.  

 

11. Uitdagingen voor stamcelonderzoek  

Uitdagingen voor het stamcelonderzoek (2010-2020) (los van het statuut van het embryo) 
 
•Commercialiseren van stamcellijnen: men gaat heel vaak combinaties aangaan binnen de exacte 
wetenschap en de biomedische wetenschappen. Ook door matrices te maken waarbij men probeert 
nieuwe cellen te kweken. Zeker naar beenmerg en het herstel, reparatie van breuken. 
 
•Stamcelbanken: is een mogelijkheid, namelijk het verzamelen van stamcellen om te gebruiken voor latere 
therapieën. De mogelijkheid om te vermijden dat je zogenaamde savior siblings moet creëren.  
 
•Stamceltoerisme: dankzij de hype binnen stamcellen is er nu ook nog sprake van stamceltoerisme 
 

[bron voor deze thema’s: S. Sterckx, stem cell research, continuing ethical challenges, Strokemap 
meeting, September 2009] 
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11.1 Commercialisering van stamcellijnen  

Casus 
 
•Voetballers in de Engelse Premier Division laten stamcellen van hun baby's invriezen zodat die gebruikt 
kunnen worden om kwetsuren te genezen die hun carrière bedreigen 
 
•De cellen worden gehaald uit het bloed van de navelstreng en worden ingevroren, zodat ze klaar zijn 
wanneer de speler problemen krijgt met zijn kraakbeen of zijn ligamenten. Omdat stamcellen de basis 
zijn van de cellen in het menselijk lichaam, kunnen ze dienen om de aangetaste lichaamsdelen bij de 
voetballer te vervangen. 
 
Tot die tijd liggen de cellen in een diepvriezer in Liverpools CryoGenesis International instituut, één van 
de zeven commerciële stamcelbanken in het Verenigd Koninkrijk. De directeur van het instituut, Paul 
Griffiths, voorspelt dat de stamceltechnologie binnenkort geavanceerd genoeg zal zijn om te kunnen 
worden gebruikt voor het vervangen van beschadigde voetballerscellen 
 
Zien jullie hier problemen? 
 
Prof: 
 

- Misschien heel even zeggen dat als je één keer uw stamcellen gebruikt, dat ze weg zijn. Dat wil 
zeggen dat als ze gebruikt worden om de carrière van de vader voort te helpen, dan zijn er geen 
meer mocht het nodig zijn voor het kind in kwestie. 

- Is er dan een probleem? Het kan hé, voor alle duidelijkheid.  
- Als je gaat kijken naar de principes autonomie, welzijn, rechtvaardigheid: zijn daar problemen bij? 

Voor wie doen we dit? Voor de voetballer zelf. Herinner u het basisprincipe waarmee we begonnen 
zijn: de doelstelling het genezen van ziekte. Is dat het genezen van ziekte? Je gaat wel iets genezen, 
maar niet in functie van een levensbedreigende ziekte. 

- Autonomie: van wie zijn die stamcellen? Van het kind.  
- Rechtvaardigheid: kan iedereen dat? Nee niet iedereen kan dat, maar we gaan daar ook voor gaan 

betalen.  
- Dus wat op het eerste zicht een doodeenvoudige ingreep lijkt, want het is voor alle duidelijkheid 

niet invasief, het is gewoon navelstrengbloed dat verzameld wordt na de geboorte, dat opgeslagen 
wordt, ingevroren wordt, wordt een klein bedrag voor neergeteld en dat kan later gebruikt worden 
voor de sportcarrière van een andere persoon, hier nu de vader in de casus. Dus in se helemaal niet 
invasief, maar er zijn toch een paar haken en ogen aan denk ik. 

 
 

 

11.2 Stamcelbanken 

11.2.1 Voorbeeld 1: Cryo-save  

Dat heeft te maken met stamcelbanken en een belangrijke stamcelbank is cryo-save.  

 

A. Wat is cryo-save?  
 
Voorbeeld 1: www.cryo-save.com 

–Bekendmaking van in gebruikname van grootste “vriezer” in Europa (provant) voor het bewaren 
van volwassen stamcellen (DS 16/09/2009) in de provincie Antwerpen 

•+ 200000 stalen (2012) was de doelstelling.  

http://www.cryo-save.com/
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•Somatische stamcellen geen ES-cellen“The cryo-save group preserves the youngest and 
most viable stem cells for therapeutic use” ze zeggen daar dus voor alle duidelijkheid bij 
‘wij gaan geen embryo’s gebruiken’, gewoon somatische cellen. Gewoon navelstrengbloed 
verzamelen, wat niet standaard gebeurt. Wij gaan dat voor jullie verzamelen en in een 
vriezer brengen.  

 
 
Afprint van site ‘Wie zijn we’ => Stond niet in slides  

 
 
Stamcelbanken: Verschillende sites waarnaar jullie kunnen kijken om stamceldonor te worden. Jullie 
kunnen ook stamcellen doneren net zoals jullie bloed kunnen doneren, dat is niet zo invasief. 
•http://www.uzleuven.be/navelstrengbloedbank 
•http://www.youtube.com/watch?v=bQuY-NJoEBU&feature=player_detailpage 
•www.stamceldonor.be 
 

B. Stamcelbanken en commerciële firma’s  
 
Stamcelbanken: wat interessant is: waarom springt een commerciële firma daarop?  
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• het gaat over stamcellen voor autoloog gebruik, dat wil zeggen, die je zelf kan gebruiken daarna. 

• 2145 euro voor : administratiekosten, afnameset, transport, bewerking, testen, cryopreservatie 
en opslag gedurende 25 jaar. Het is een heel transparant verhaal, waarvoor dat geld wordt 
gebruikt.  

• 40000 stalen/jaar gaan we invriezen.  
 
“Een terugkerende klant komt in aanmerking voor een loyaliteitskorting van EUR 250 op de 
servicekosten als de stamcellen van een volgend pasgeboren kind bij Cryo-Save worden opgeslagen. In 
het geval van een tweeling heeft de klant recht op 50% korting voor het tweede kind. Indien u door een 
vriend/kennis klant wordt bij Cryo-Save, ontvangt u een korting van EUR 50 op de servicekosten bij 
succesvolle opslag. Bovendien ontvangt uw vriend/kennis een waardebon t.w.v. EUR 50”. Je ontvangt 
kortingen bij een tweeling en bij mensen die je aanbrengt. Jullie lachen daarmee, maar dat is echt. Wie zou 
daar nu niet in meegaan? Veel handen. Prof: allee, je kan hier wel stamcellen opslaan. Het is voor jullie zelf, 
voor jullie kind, het is toch de beste verzekering die jullie voor jullie kind kunnen maken? Waarom ga je 
daar niet in mee? Oke, ik had misschien mijn verkoopspraatje iets anders moeten doen, maar waarom 
niet? Wat is hier in godsnaam mis mee? Zeg nu niet: het voelt niet goed, want dan hebben we de afgelopen 
4 lessen niets gedaan. 
 
Student … Prof: 
 

- Die keuze kan gebruikt worden, maar we kunnen dan zeggen ‘we gaan het gebruiken voor het 
kind’.  

- Dus wat je eigenlijk gaat doen is voor je eigen kind een soort biologische verzekering nemen. Dat is 
het idee dat erachter ligt. Kind wordt geboren, navelstrengbloed wordt verzameld en 25 jaar 
bewaard bij 2145 euro. Als je dat op maandbasis uitrekent is dat niet zoveel. Dat is eigenlijk 100 
euro per jaar om dat op te slaan en het geeft je de mogelijkheid om aandoeningen op te lossen. 
Dan moeten we niet gaan naar savior siblings. 

- Een heel goeie vraag, daar staat niks van op papier. Er staat niks bij hoeveel het gaat kosten om het 
langer te bewaren. Dat is een heel belangrijke vraag, want waarvoor wordt het specifiek gebruikt, 
navelstrengbloed, ofwel als je een oncologische aandoening hebt dan is het beter dat je geen 
autologe cellen hebt. Want die mogelijks ook de ziekte meedragen dus dan is het best allogeen van 
iemand anders. Dat kan niet hier, hier is het gewoon voor jezelf, echt individueel. Tweede punt is 
ook: als je gaat kijken naar toekomst van stamcelonderzoek en perspectieven: herinner u diabetes, 
al die zaken vervangen van defecte cellen en weefsels, hopelijk niet, er zijn uitzonderingen maar 
meestal is dat niet binnen de 1e 25 levensjaren, dat de grote aandoeningen waarvoor het gezien 
wordt, uiteraard kan het, bij diabetes zeker, dat het kan gebruikt worden. Ook daar is de vraag of 
we niet beter naar allogene cellen gaan kijken. Daar staat niks van bij, dus dat is een heel terechte 
opmerking.  

 
“Als behandeling vereist is, kan het vinden van een geschikte donor moeilijkheden opleveren. Elke 
vertraging kan tot een voortgang van de ziekte leiden. Bovendien kan het gebruik van allogene cellen een 
zeker risico inhouden. Lichaamseigen cellen zijn compatibel en worden niet afgestoten als ze op een later 
tijdstip worden gebruikt. Als stamcellen uit de navelstreng worden opgeslagen, zijn ze indien nodig 
onmiddellijk beschikbaar voor behandeling. Daarnaast kunnen de opgeslagen stamcellen van uw kind 
ook nuttig zijn voor naaste familieleden, zoals broers en zusters.” Zo wordt dat ook gewoon op de website 
voorgesteld.  
 

C. Getuigenissen 
 

• We zijn blij dat we in een ‘zorgverzekering’ geïnvesteerd hebben en onder de indruk van het 
hoge serviceniveau van Cryo-Save Bulgarije.“[Dani Eneva, Bulgarije] 
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• De gedachte dat Sophia zich op een dag zou omdraaien en tegen ons zou zeggen ‘Waarom 
hebben jullie mijn stamcellen niet laten opslaan?’ heeft ons hiertoe doen besluiten.[Rachel 
Kahlon, Verenigde Arabische Emiraten] 
 

• Die laatste is vooral interessant, als we daar mee confronteren, de gedachte dat Sophia zich ooit 
zou omdraaien en zou zeggen waarom hebben jullie mijn stamcellen niet laten opslaan. Jullie 
kunnen daar mee lachen maar het gaat over materiaal dat in de media komt waar ook heel veel 
potentieel in zit dat kan gebruikt worden, maar het is een commercieel gegeven.  

 
“De afname is eenvoudig, neemt slechts een paar minuten in beslag en is absoluut ongevaarlijk voor 
zowel moeder als kind. Het beïnvloedt het natuurlijke verloop van de geboorte totaal niet.” Ik geef 
gewoon bijkomende argumenten. Student.. Prof: dat is via transport he, het wordt bewaard en via 
transport naar cryosave gebracht gewoon. Het klopt inderdaad wat daarnet even aangehaald werd, dat het 
wat simplistisch wordt voorgesteld op die manier, want er is zelfs een advies gekomen:  

 

D. Contra cryo-save 
 
CONTRA: UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Scientific Advisory Committee, Opinion 
Paper “Umbilical Cord Blood Banking”(June 2006, 2nd ed.): moet je maar eens lezen, komt er gewoon op 
neer dat er zelfs een risico is bij de geboorte de aandacht te geven aan navelstrengbloed eerder dan de 
manier dat op een zorgvuldige manier gekeken wordt naar de bevalling zelf. Ik weet dat het misschien ver 
gezocht is, maar dat risico wordt expliciet aangehaald door deze groep. En dat is niet zomaar een groepje 
dat niet weet waarover het het heeft.  
 

”The collection procedure must be undertaken either during the third stage [of labour] (while the 
placenta remains in utero) or shortly thereafter, a time where there is a risk of post partum 
haemorrhage and when both mother and baby require one-to-one care. 
 
There is pressure to ensure a sufficiently large volume is collected, since the likelihood of 
successful transplantation of cord blood HSC is related to the volume and cell dose collected. [...] 
 
The use of midwifery or medical staff for cord blood collection may distract them from the care 
of other mothers and babies. [...] 
 
The logistic burden of collection inevitably interferes with the accoucheur’s attention, when it 
should be focused on minimising adverse neonatal outcome and postpartum haemorrhage. Some 
commercial banks suggest instead that no medical background is needed and that the birth 
partner can take the blood; this seems likely not only to jeopardise the adequacy of collection 
but also to lead to an infection risk from unskilled collection and blood dispersal.”(p. 5) 

 
 
there are cogent arguments against the necessity of private banking: bovendien, en dat is heel erg 
belangrijk, behalve het feit van wat gaat er gebeuren na die 25 jaar, wat gaat dat kosten, is het ook zo dat 
niet alleen de risico’s op aandoeningen onder de 20 jaar vrij laag zijn. Je ziet hier wat de mogelijkheden zijn 
van stamcellen gebruiken, 1/2700, je weet ook niet hoeveel van die overblijvende personen geholpen 
zouden kunnen worden als je navelstrengbloed niet alleen voor jezelf opslaat maar als we nu als 
maatschappij zouden beslissen van laat ons nu gewoon navelstrengbloed als maatschappij opslaan en dat 
doneren zoals we bloed doneren, allemaal gemeenschappelijk in een gemeenschappelijke stamcelbank, 
waardoor het eigendomsrecht weggaat van de persoon in kwestie en dat er gekeken wordt in die 
navelstrengbloedbank wie op dat moment meest gebaad is met dat navelstrengbloed en dan kan je de 
juiste match vinden. Betekent dat dan dat je eigen kind op termijn geen navelstrengbloed heeft, dat zou 
een mogelijkheid zijn, maar die mogelijkheid verkleint naarmate er meer mensen hun cellen gaan doneren. 
Bovendien is het ook niet zeker, je ziet wat de kleine kans is dat navelstrengbloed voor eigen gebruik kan 
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toegepast worden. Dat het misschien beter is dat je navelstrengbloed hebt van anderen en daar de 
stamcellen om behandeld te worden. Weet ook: de kostprijs, ook al lijkt dat laag, naar kwaliteitsbewaking 
enzo is dat drie keer zoveel dan dat het effectief kost. Dus het gewone opslaan, kwaliteitsbewaking 
minimaal is heel beperkt. Dus het is een heel interessant commercieel initiatief om dat op te slaan, want 
meer moet er niet gebeuren. Je merkt hier ook dat heel weinig mensen het nodig gaan hebben. Dus het is 
eigenlijk een beetje het idee van een illusie van een verzekering. Het is ook niet echt een verzekering, want 
bij een verzekering is het zo dat als je aan die voorwaarden voldoet, dat je ook terugbetaald wordt. Hier 
heb je geen zekerheid van het resultaat. Het kan gebruikt worden / niet gebruikt worden, maar als het 
gebruikt wordt, weet je niet of het succesvol is ja of nee. Dus in die zin is het geen echte verzekering. Ook 
dat klopt niet.  
 

The individual’s chances of using personal cord blood for haematopoietic disorders before the 
age of 20 years is low; estimates used vary from 1/20000 to 37/100000 (i.e. 1/2700). However, it 
is not clear how many of those 37 people’s needs could be met from allogeneic sources. 
 
There are alternatives to directed cord blood banking for those who require transplantation 
through international cord blood banking and bone marrow registries resources. 
 
Own cells may be inappropriate in conditions where the disease has a genetic origin, including 
some leukemias, and patients would be better served by a source other than their own-banked 
cells.” 
 
“The RCOG [...] remains unconvinced of the benefit of personal commercial banking for low-risk 
families.” 

 
 
CONTRA: European Group on Ethics in Science and New Technologies (Opinion 19, 2004): er komen nog 
andere negatieve zaken (overgeslaan).  
 

“The legitimacy of commercial cord blood banks for autologous use should be questioned as they 
sell a service, which has presently, no real use regarding therapeutic options. Thus they promise 
more than they can deliver. The activities of such banks raise serious ethical criticisms.” 
 
“any kind of advertising made by commercial cord blood banks in the media, including on the 
Internet, must be adequately controlled by public authorities.” 
 

[http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/docs/avis19_en.pdf] 
 

11.2.2 Voorbeeld 2: Virgin Health Bank 

Wat ik even wil zeggen is behalve crysosave heb je ook de Virgin Health Bank. Ook zij bieden een 
mogelijkheid maar ze doen de combinatie. Bij virgin health bank mag je kiezen. Ofwel doe je het voor jezelf, 
ofwel in een gemeenschap, maar je kan ook ontkoppelen: een gedeelte voor jezelf en een gedeelte publiek. 
Weet wel, dan moet het zo ver staan dat je een beperkt aantal cellen hebt of beperkte hoeveelheid 
navelstrengbloed en dat ga je nog eens verminderen.  
 

“Only Virgin Health Bank offers you the choice of dual banking -storing your baby's cord blood 
stem cells both privately and publicly [...] 
 
At Virgin Health Bank, the cord blood stem cells are divided into two units and stored 
cryogenically [...] We can do this because in practice cell expansion technology is likely to be 
required to provide a usable number of cells for regenerative medicine regardless of how many 
are in the original unit collected.” 
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“One part will be held in our private bank, for the sole use of you and your family. The chance of 
your child needing his or her own cord blood for any childhood condition [...] is extremely small. 
This unit will, however, provide you with a source of stem cells that could be used for 
regenerative medicine in the future. 
 
The other unit will be placed in our public bank. This is where we expect people to benefit most, 
because the vast majority of transplants are carried out using cells from another person [...] By 
contributing to the public bank as well as storing cells privately, you're helping to increase the 
number of stem cell units and the likelihood of a matched unit for you, your family and others.” 
 
The full amount is £1,695 or £1,795 if you opt for our payment plan: je ziet hier ook wat de 
kostprijs is en je kan ook een afbetalingsplan krijgen.  
 
Dat kan je daarna ook nog eens lezen: 
 
“I visited Virgin Health Bank's website and contacted the helpline as I had a few questions. I 
spoke to the Virgin staff who provided clear, concise answers to my queries. I was specifically 
anxious the cells may be used in testing on animals, cloning or something equally hideous. The 
team spent time talking me through exactly what would happen to the cells and how they would 
be kept and I felt completely happy. [...] 
 
As a marketing professional, I am often disappointed with services offered however when the 
documentation and collection kit arrived I was pleasantly surprised at the amount of thought 
that had gone into everything. [...] 
 
[...] when I understood about the public aspect of the bank, as well as the private split, it made 
me think how much it could potentially benefit others. I do hate waste!!”(Leanda G.) 

 
 
•Sinds 1 januari 2013: belangrijk is, op een bepaald moment in 2013 heeft men in België ervoor gekozen: 
 
–Navelstrengbloed mag slechts worden bewaard wanneer het op basis van solidariteit voor iedereen die 
er behoefte aan heeft, beschikbaar is. Op dat moment verdween ook de website cryosave.be, was 
cryosave niet langer in België actief. Er worden 2 uitzonderingen gemaakt in België: 
 
–2 uitzonderingen: 

•Indien persoon die lijdt aan ziekte die alleen behandeld kan worden met het bewaarde 
navelstrengbloed, dan heb je voorrang, dus dat wordt eigenlijk niet geanonimiseerd, men heeft 
voorrang op het gebruik. Dan mag het echt voor jezelf gebruiken, als je dat vooraf al weet. Heel 
vaak is dat niet zo.  
•Op voorwaarde dat een deel van het navelstrengbloed beschikbaar blijft voor gebruik bij andere 
patiënten, dus ze maken daar een combinatie van publiek-privaat, maar enkel vooraf moet 
duidelijk zijn dat je het individueel mag gebruiken als je weet dat de behandeling enkel kan 
gebeuren met die autologe stamcellen.  
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11.3 stamceltoerisme 

 

 
 
Luca’s mother -“I was told by my pediatrician my son Luca had Down’s Syndrome and that their was 
nothing that could be done. After his stem cell treatment a miracle occurred, he eventually became 
completely normal in appearance and his I.Q. actually tested higher than average for his age”.  

(Medra “The future is already here”www.medra.com) 
 
Jullie weten allemaal dat dit niet kan hé voor alle duidelijkheid. Maar weet wel dat zulke zaken naar boven 
komen vanuit commercieel perspectief omdat er zoveel mogelijkheden zijn met stamcellen. En weet ook 
dat in de beginjaren, toen het stamcelinstituut hier was en men zei dat zijn de mogelijkheden van 
ontwikkeling van stamcellen uit onderzoek naar behandeling met stamcellen. Er kwam bv uit dat nieuw 
onderzoek dat in de media kwam en ook al was dat op proefdieren, belde men naar het stamcelinstituut en 
zeiden we willen meewerken, we hebben daar nood aan. Mensen die in een situatie zitten dat er geen 
ander alternatief is, nemen elk greintje hoop de baat. Er wordt dus ook misbruik van gemaakt en zeker naar 
commercialisering.  
 
 
Beike Biotech 
Dr. Xiang Hu:  

“As of February 2009, Beike has treated over 5,087 patients with cord blood stem cell injections 
for diseases like ataxia, autism, ALS, brain trauma, cerebral infarction, cerebral hemorrhage, 
cerebral palsy, diabetics, Guillain-Barre, encephalatropy, and spinal cord injury –many of these 
are considered incurable diseases.” 
 
“[R]ight now, most of the treatments done in our clinics are holistic: they combine stem cell 
therapy with an injection of nerve growth factor, accupuncture, and rehabilitation therapy.” 

 
Dit is rond een bepaalde firma, kijk vooral naar de laatste paragraaf, waar gezegd wordt: wat doen we in 
ons ziekenhuizen, we gaan een holistische benadering hanteren. We gaan stamceltherapie combineren met 
groeifactoren, accupunctuur en rehabilitatie. Ik weet niet of die combinatie echt veel gaat helpen, maar je 
ziet duidelijk dat geen wetenschappelijk bewijs is voor die combinatie. Dat is eigenlijk gewoon een 
bloedtransfusie, men gaat groeifactoren toedienen, proberen mensen bereid te vinden om te betalen voor 
zogenaamd stamcelonderzoek en men geeft heel duidelijke aandoeningen die op dit moment heel moeilijk 
te behandelen zijn. Dat is het risico binnen stamceltoerisme. 
 
Hier zie je ook wat de reacties zijn op stamceltoerisme: 
 
• The International Society for Stem Cell Research (ISSCR) is concerned and saddened by the recent 
report of nervous system tumors that developed in a child who had previously received injections of cell 
preparations referred to as “neural stem cells.”This illustrates the concerns that prompted the ISSCR to 
develop Guidelines for the Clinical Translation of Stem Cells, released in December 2008.” 
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• Inaction and occasional complicity on the part of the government and medical establishment in some 
countries, however, have made enforcement, self-policing, and the maintenance of patient trust 
problematic.” 

[Policy Forum –Monitoring and Regulating Offshore Stem Cell Clinics, Science323 (20 March 
2009): 1564-65.] 

11.4 Wat is mogelijk?  

 
 
Wat niet mogelijk is op dit moment: het vervangen of creëren van nieuwe lichaamseigen materialen. Wat 
niet mogelijk is, is dat je cellen gaat opkweken en op een bepaald moment in de petrischaal een bot hebt 
liggen. Dat kan niet. Je kan wel natuurlijk via 3D-matrices een cultuur brengen waardoor de cellen zich gaan 
hechten en op die manier gaan implanteren zodat je terug gezond weefsel krijgt. Hier gaat dat dan over 
helen van breuken.  
 

11.4.1 Verder dan biologie – Ingenieur translatie  
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Het is echt een combinatie tussen engeneering en biomedische wetenschappen dat men gaat onderzoek 
doen.  

11.4.2 Gepersonaliseerde generatieve therapie  

 
 
Ik neem het er gewoon bij, het zijn gewoon onderzoeken die lopende zijn, bv hier in Leuven. Gewoon hoe 
je ziet dat stamcellen komen van het gebruik van een fertiliteitstechniek, het gebruik van embryo’s, naar 
mogelijke transplantatiedoeleinden waarbij je nog echt zit in het luik van de kliniek van de  biomedische 
wetenschappen, naar combinatie van verschillende wetenschappen die gaan samenkomen.  
 

11.4.3 Schaap als patiënt  

 
 
Je ziet hier ook dat men op dit moment werkzaam is met grote zoogdieren, dat wil zeggen dat men 
vergaand is in de hele ontwikkeling en dat is ook meer concreet. Dat zijn niet zo die grote zaken zoals savior 
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siblings en noem maar op. Het gaat over die heel concrete aandoeningen, heel concrete toepassingen die 
kunnen gebeuren en men zit eigenlijk vrij ver.  

11.4.4 Eerste toepassing op mens 

Van bank naar bedzijde  

 
Men zit in de eerste toepassing op mens, met een beperkt aantal proefpersonen dat men onderzoek kan 
doen. Dus voorbij de kleine zoogdieren, voorbij de grote zoogdieren, men heeft gekeken wat de 
mogelijkheden en risico’s zijn. Dit kan enkel door gebruik te maken van somatische stamcellen. Daarom 
plaats ik dat daar ook. Want als je gewoon embryonale stamcellen zou gebruiken en je zou die gewoon 
transplanteren, heb je het risico dat dat kankergezwellen worden. Dus ze moeten uitgezuiverd worden in 
een bepaalde richting, gecombineerd met een bepaalde matrix en zo kan je bepaalde aandoeningen die 
niet zo wereldschokkend zijn, maar wel die een groot voordeel hebben op het regenereren van weefsels. 
Een bijkomend voordeel is dat dat gepersonaliseerd is. Dus het is eigenlijk op maat, veel meer maatwerk 
dan vroeger. Ook naar medicatieontwikkeling. Je gaat cellen op maat creëren om je eigen aandoening te 
gaan genezen.  

11.4.5 Celtherapie  
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Multistem celtherapie is ook een mogelijkheid. Dat is via die mapc’s heel duidelijk een groot aantal banken 
aan te leggen met producten die gekomen zijn uit beenmerg. Mapc’s vind je niet zomaar voor alle 
duidelijkheid, die ga je niet uit het lichaam halen. Je gaat beenmerg uit lichaam halen, maar je gaat de 
stamcellen op kweken maar het is de cultuur die bepaalt waarin je het opkweekt die bepaalt of je de 
potentie hebt om die stamcellen te zijn. Dus je ziet hier ook: we hebben een groot aantal en dat is het groot 
voordeel, principe van banken van materiaal, dat je net zoals met bloedbanken een groot aantal materiaal 
ter beschikking hebt om te gebruiken in toepassingen. En weet wel: die toepassingen zijn veelzijdig, maar 
het gaat nooit het volledige effect hebben van de bron aan te pakken wat de voorspelling is. Men gaat de 
aandoening kunnen behandelen, maar men gaat nooit helemaal omkeerbaar kunnen maken op dit 
ogenblik.  
 

 
 
Maar men zit wel verder, want op de rekken heeft men materiaal liggen dat je kan gebruiken, wat eigen 
materiaal is om bepaalde defecten te gaan behandelen.  
 
Nu is stamcelonderzoek afgerond.  
 
Ik ga de achtergrondliteratuur op Toledo zetten.  
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12. Social feezing  

Excursus 
Invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen 
“social freezing”.  
 
 
“Social freezing” 
 
•Terugbetaling 

–Efficacy: resultaat van het succes van de techniek in experimentele omstandigheden 
–Overleving eicellen (< 35j): 90% 
–Bevruchting: 77,5% 
–Embryo (61%) 
–Zwangerschap (39j): 45% 

–Effectiveness: risico-batenverhouding op grote schaal, buiten studiecontext 
–Efficiëntie: kostprijs t.o.v. baten 

 
 
•Hoeveel vrouwen zijn bereid eicellen in te vriezen? 
•Op welke leeftijd? 
•Hoeveel vrouwen maken gebruik van die eicellen voor eigen zwangerschap? 
•Hoeveel % van die vrouwen wordt effectief zwanger? 
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LES 4: GESLACHTSKEUZE  
 

1. Inleiding  

Ik ga niet kijken en wil vragen achteraan te beginnen en de rij afgaan en je geeft aan aan hoeveel kinderen 
je denkt en of het een jongen of meisje is. En je moet kiezen, mag niet zeggen dat het niet uitmaakt. Het 
kan ook geen zijn. Resultaat: als jullie als populatie binnen deze maatschappij het geslacht zouden mogen 
bepalen van jullie kind, dan kom je in evenwicht ongeveer. 38 – 42, het varieert wat. Andere jaren zal het 
misschien wat meer bij jongens zijn, of bij meisjes. Je hoort ook dat heel veel mensen kiezen voor een 
combinatie. Heel weinig mensen kiezen voor één geslacht. Dus als we dat nemen, is mijn voorstel: we 
kunnen het, jullie kiezen, ik geef jullie vrije keuze, autonomie. Dus we gaan gewoon geslachtskeuze 
toelaten. Er is geen enkel probleem. Het grootste probleem is dat je een onevenwicht zou zien. En in 
andere landen gaat men een bepaalde keuze maken. Nee, we zijn hier bezig met deze problematiek en ik 
weet dat dat een risico is voor andere landen, maar dan moet dat op wereldschaal geregeld worden. Maar 
als we het in België zouden toelaten, net zoals IVF, dan kiezen we gewoon voor geslachtskeuze om niet-
medische redenen. Perfect naar jullie autonomie. Ik voldoe aan jullie autonomie, je kan er zelf voor kiezen. 
Kan soms zijn dat er discussie in de zaal ontstaat dat de ene zegt zoveel en de andere zoveel. Dat kan soms 
zijn, je moet nog altijd iemand anders erbij betrekken, maar als jullie zelf die keuze mogen hebben: 
evenwicht. Welzijn van het kind: ik denk dat het ook goed is voor het welzijn van het kind als je vooraf kan 
kiezen. En ik laat iedereen de mogelijkheid en geef toegang tot geslachtskeuze en het wordt terugbetaald. 
Gaan we het doen? Nee. Dan ga je toch argumenten moeten aanreiken. 
 
Student … Prof: ja, dus het voorstel is: kan je nog van gedacht veranderen? Ik kan ook een tegenvoorstel 
doen. Ik zou ook kunnen zeggen van om zeker te zijn dat je toch geen evenwicht krijgt, dan zeg ik van 
gezinnen in onevenwicht mogen het andere geslacht kiezen. Dus bv ander voorstel: je hebt 2 meisjes en wil 
nog een kind maar geen meisje meer. Dan mag je nog kiezen en mag je kiezen voor een jongen. Als je een 
jongen en een meisje hebt, dan heb je een evenwicht en je wil nog een kind, dan mag je het geslacht niet 
kiezen. Is dat beter? Dan behoud je wat het evenwicht. Je kan bv ook 4 kinderen hebben, maar je wil graag 
5e kind maar zou heel graag kind hebben van het andere geslacht.  
 
Student … Prof: omdat je het kind hebt van het geslacht dat je zelf wenst. Dus naar de opvoeder zou dat 
een voordeel kunnen zijn, omdat dat de gewenste keuze heeft en het dan ook een effect heeft op het 
toekomstige kind. 
 
Student … Prof: welk probleem van gender, naar opvoeding toe of gewoon biologisch evenwicht? Ja, 
bepaalde vooronderstellingen / ervaringen die er zijn. Er is literatuur verschenen waaruit blijkt één van de 
resultaten daarvan is dat blijkt dat het gezond is voor een heteroseksueel koppel dat ze een kind van beide 
geslachten kunnen opvoeden in de plaats van 1 van beide geslachten, dat dat verreikend is. Maar er is veel 
literatuur verschenen, ik geef het maar gewoon aan. 
 
Student … prof: nee, dat kan je blijven doen, maar als je honderd procent zekerheid wil hebben moet het 
via IVF. 
 
Student … Prof: dus je zegt ook van een bepaalde cultuur waar voordeel gegeven wordt aan bepaald 
geslacht, om welke reden dan ook die niet te verantwoorden is, kan je het risico lopen dat er een keuze 
gemaakt wordt voor een welbepaald geslacht. Nu, er is ook een soort economisch principe: daar geldt iets 
wat weinig ter beschikking heeft, krijgt steeds meer waarde. Dus de keuze die op een bepaald moment 
gemaakt wordt voor bv weinig meisjes, kom je met een overtal aan jongens. Dat betekent dat de waarde 
van een meisje stijgt. In culturen waar bv meer jongens gekozen worden. Maar dat is dus het economisch 
principe.  
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Student … Prof: dus je zegt eigenlijk is dat iets dat niet echt nodig is, dat is een luxeprobleem. Je gaat daar 
medische technologie inzetten die door de maatschappij betaald wordt. We kunnen daar 2 mogelijkheden 
tegenover zetten: ofwel: je blijft daar toch bij eigen keuze, we geven iedereen de mogelijkheid maar je 
betaalt daar zelf voor, dat is één keuze, dat sluit minder aan bij ons huidig gezondheidssysteem. 2e 
mogelijkheid: we laten dat enkel toe bij mensen die bijvoorbeeld sowieso al een IVF ingreep moeten 
ondergaan. Dan doen we dat gewoon als extra erbij, om niet-medische redenen. Voor alle duidelijkheid, 
geslachtsselectie om medische redenen is toegelaten. Als er namelijk een geslachtsgebonden aandoening is 
die je op die manier kan vermijden. Dus dat zou een alternatief zijn, dat we het enkel toelaten voor mensen 
die sowieso in een fertiliteitsbehandeling zitten. 
 
Student … Prof: ja, maar je ziet ook dat de waarde stijgt en dat er meer mogelijkheden zijn voor 2. Op dit 
moment is er wel een kantelpunt omdat de waarde wel wordt gezien en de problemen die zich stellen wel 
worden gezien, maar daar gaat natuurlijk wel wat tijd over. Dat klopt op wereldschaal, maar nogmaals, hier 
zijn we bezig met bepaalde technieken, fertiliteitstechnieken, stamcelonderzoek en therapie. Als je daar 
naar kijkt en je kijkt op wereldschaal, zou je zeggen we zouden beter eerst naar de basisbehoeften gaan 
kijken vooraleer. Dus ik volg het dat er problemen zijn als daar niet nauwgezet mee omgegaan wordt of 
niet verder over nagedacht wordt en dat dat risico’s met zich zou kunnen meebrengen. Maar als je dat nu 
toevoegt in België, zou je grote problemen hebben, of binnen Europa? Ik vermoed niet zo groot. Europese 
wetgeving, controle, kwaliteitscriteria in fertiliteitscentra, gekoppeld aan centra voor erfelijkheid, 
universitair, … je volgt alle gewone criteria die er zijn. Dus wat houdt dat nu nog tegen? Het enige dat ik tot 
nu toe hoorde naar argument: hoe worden de kinderen opgevoed? Want het biologisch aspect wil daarom 
niet zeggen dat het kind ook voldoet aan de verwachtingen die je hebt die gekoppeld zijn aan een bepaald 
geslacht. Ik denk dat de risico’s veel groter zijn naar de manier van opvoeden dan de keuze van het 
geslacht. 
 
Student … Prof: omdat je kan kiezen en dat oké vindt. Is het niet fijn dat we steeds meer vrijheid hebben 
om onze eigen voortplanting in handen te nemen? We kunnen kiezen wanneer, welke aandoeningen, met 
wie, … noem maar op. En dat is een bijkomend element naar vrijheid van de voortplanting. 
 
Student: … Prof: ja, maar er is wel een verschil. Wat is het verschil bv tussen bepaalde genetische (oogkleur, 
haarkleur, …), waarom kiezen voor geslacht? Verschil: bij geslacht is het altijd heel duidelijk: puur jongen of 
meisje. Wat anders bepaald wordt door de natuur, wat ongeveer in evenwicht is. Je hebt jongen of meisje 
en in de plaats van door natuur bepaald, door onszelf. En het netto resultaat is quasi hetzelfde. 
 
Student … Prof: onderzoek he, want dat kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan 
hebben we extra materiaal voor onderzoek naar stamcellen. En afhankelijk van leeftijd nemen we zo weinig 
mogelijk embryo’s. dus alle andere kwaliteitscriteria blijven gewoon. Het is dus niet zo dat we nu massaal 
veel embryo’s gaan creëren. Gewoon die embryo’s die nodig zijn. En als je het zou toepassen bij diegene 
die in fertiliteitsbehandeling zijn, dan heb je al overtallige embryo’s. 
 
Student … Prof: nee dat is waar. Ja, maar dan moet je dat zelf gaan betalen. Want dan gaat uw IVF-poging 
niet meer over uw fertiliteitsbehandeling maar over geslachtskeuze. 
 
Student … Prof: absoluut, maar nu zijn die er ook en jullie kiezen ook gelijk. Dus als jullie de keuze zouden 
hebben, zouden jullie ook niet discrimineren. Ik zie in deze zaal niet enige vorm van discriminatie. Ik vind 
het heel opvallend, jullie mogen kiezen en toch zeggen jullie van nee, gaan we niet doen. Ik kan u 
meegeven dat er een discussie geweest is naar aanleiding van de wet medisch begeleide voortplanting en 
ook de embryowetgeving, rond wat we gaan doen rond geslachtskeuze. Dan is een advies geformuleerd 
vanuit Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek. Er is één voorstel dat bijna een meerderheid gehaald 
had en dat was geslachtskeuze om niet-medische redenen maar enkel vanuit het idee van family balancing. 
Wil zeggen, je mag het geslacht kiezen om de geslachtsverhouding in je eigen gezin in balans te brengen. 
Vb 2 jongens, dan mag je kiezen, maar is je keuze dus een meisje. Als je niet kiest, is het wat er gebeurt en 
als je wil kiezen heb je maar 1 keuze-optie, nl dat geslacht dat het andere is dan de meerderheid van de 
kinderen die er reeds zijn. Dat is een voorstel dat op dat moment gegeven is en toch wel kans maakte om 
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te slagen binnen het comité. De meerwaarde daar was dat mensen inderdaad die kinderwens hadden, 
maar liever het ander geslacht. Precies een positief standpunt van we willen beide geslachten gaan 
opvoeden. Op die manier ben je ook niet discriminatoir, omdat je het andere geslacht kiest dan het 
geslacht dat er reeds is. Vanuit het idee ook van vrije keuze, maar met die inperking van enkel om de balans 
in evenwicht te brengen.  
 
Kinderwens  
• Wens je kinderen?   

– Ja:  
– Neen:  

  
• Hoeveel kinderen wens je?  
 
Geslachtsselectie in België?  
• Nederlandse koppels zakken naar Antwerpen af voor een behandeling om het geslacht van hun baby te 
kunnen bepalen. 
Het gebeurt hé, geslachtsselectie in België is gebeurd. Weet wel: dat was de pre-conceptionele methode.  

 

2. Wat kan   

• Geslachtskeuze  
  

– Pre-conceptioneel (spermaselectie): dat wil zeggen niet invasief. Op basis van de onderstaande 
drie zaken maakt men een kansberekening van hoeveel kans heb je op een jongen of een meisje.  

• Gewicht  
• Snelheid (Ericsson methode)  
• Fluorescerende kleuring  

  
Probleem: vals positief/negatief; maximaal slaagpercentage van 80% (natuurlijk: 50%). 
Echt maximaal 80%. Dat werd echt nooit gehaald, was meer vals positieve en vals 
negatieve. Je moet een beetje zitten in de lijn van 60-40, 50%. Dus die methode ben je 
nooit zeker mee. Als je echt zeker wil zijn, moet je naar de invasieve methode gaan. 

– Postconceptioneel: invasieve methode. 
• Prenatale diagnose: maar dat is wel erg invasief. Dat wil zeggen dat je gaat kijken of het 
een jongen of een meisje is en bij het geslacht dat niet gewenst is, is er een 
zwangerschapsafbreking 

Probleem: er kan niet altijd een onderscheid gemaakt worden tussen aangetaste 
en niet aangetaste foetus, enkel tussen jongen of meisje; invasief; 
zwangerschapsafbreking. Daarbij is het ook een risico dat je dus niet altijd tussen 
aangetast en niet aangetast kan onderscheid maken. Je kan een aantal 
aandoeningen detecteren, maar niet allemaal. Je ziet natuurlijk wel of het een 
jongen of een meisje is. Mensen gaan daar niet echt voor willen kiezen. 

  
• Pre-implantatie Genetische Diagnose: niet zo invasief, tenzij dat je IVF nodig hebt en ook 
uw aandoeningen zijn niet altijd gekend, maar wel het gevolg dat je geen 
zwangerschapsafbreking hebt. 

Probleem: idem als PND + noodzaak aan IVF 
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3. Wat mag?  

 • In de embryowet (11 mei 2003), art. 5, 5° wordt geslachtskeuze om niet-medische redenen verboden, 
ongeacht de techniek.  Maar nogmaals, er is een voorbereidend werk geweest, en: 
  
• Dit wordt herhaald in de wet medisch begeleide voortplanting (6 juli 2007) art. 52, 2° met specifieke 
verwijzing naar gameten. 
 

4. Wat is wenselijk?  

Dubbelzinnigheid geslachtskeuze 

 

 
Om medische redenen heb je dus ook altijd pre- en postconceptioneel. Weet hier wel bij: je gaat altijd 
postconceptioneel kijken om die zekerheid te hebben, geslachtskeuze om medische redenen is mogelijk 
om kinderen met geslachtsgebonden aandoening te vermijden. Om niet-medische redenen heb je family 
balancing als bijkomend punt. En daar was dan de discussie van wanneer zouden we dat dan doen, mag 
dat al na het 1e kind, of is het pas na 2 kinderen of vooraleer je kinderen hebt? Bij je eerste ook al, want 
dan weet je het toch nog niet? Dat waren de verschillende opties die open lagen. 

 

5. Ethiek in de kliniek   

5.1 In 10 stappen  

• Fase 1 – verkenning  
– beschikbare informatie meedelen  
– bijkomende vragen stellen over casus  

 
• Fase 2 – explicitering  

– wat zijn, tussen al de gestelde vragen, de morele vragen? 
 – welke handelingsmogelijkheden staan op het eerste zicht open?  
– welke feitelijke informatie ontbreekt op dit moment?  

 
• Fase 3 – analyse   
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– wie zijn er bij de morele vragen betrokken?  
– welke argumenten zijn relevant voor de beantwoording van de morele vraag?  

 
• Fase 4 – afweging 

 – wat is het gewicht van de morele argumenten die in deze concrete casus relevant zijn?  
– welke handelingsmogelijkheid verdient op grond van deze afweging de voorkeur?  

 
• Fase 5 – aanpak  

– welke concrete stappen vloeien hieruit voort? 

 

5.2 Contra Geslachtskeuze  

 

 
 

We hebben gekeken wat de argumenten zijn. Nu ga ik dat eens in dit schema proberen gieten en ik ga 
ervanuit dat de meerderheid hier ertegen is. Die indruk had ik op zijn minst. 
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(Prof wou eerst pro (hieronder) bekijken) 
 
Die argumenten heb ik gevonden in de literatuur die ertegen zijn. Heel belangrijk en daar zit het rond 
autonomie: geslacht is een vorm van gelijkheid met verwekkers en instrumentaliseringsrisico. Komt ook 
vaak terug. Bij instrumentalisering is het belangrijk van hoe kunnen we dat hier nu toepassen binnen 
geslachtskeuze. Stel jezelf de vraag: zouden jullie als je op dit moment toestemming kunnen geven, willen 
dat iemand anders jouw geslacht bepaalt. En ik denk dat daar het grote punt zit. Dus waarop lijkt wat ik 
jullie heb voorgesteld van het draait allemaal rond autonomie. Maar ik denk dat de autonomie van diegene 
waarover het gaat heel sterk gaat inperken. Want het gaat juist diegene zijn, als we dat nu aan jullie vragen, 
zou mijn man zijn, mijn vrouw zijn, hoe ik mij gedraag, hoe ik erbij loop, zou dat een impact hebben als ik 
die toestemming niet zou kunnen geven. Ik denk het wel. Dus het is de illusie van de autonomie. Dus het 
komt er niet op aan van hoeveel argumenten je hebt, maar de kracht van argumenten. En hoe ze gebruikt 
worden. 
 

5.3 Pro geslachtskeuze   

 
Wat zijn de pro-argumenten van geslachtskeuze om niet-medische redenen?  
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Voor autonomie van het kind is het geen probleem, want geslacht wordt altijd bepaald door de natuur, 
door iets, of door iemand anders, toeval of ouders. Dat is één van de twee opties. Belangrijk is, ook gezegd, 
seksepatronen in opvoeding zijn gevaarlijker dan geslachtskeuze op zichzelf. Er is een groot risico mogelijks 
dat eraan gepaard gaat.  
 
Bij het kind is een contra-argument dat psychische integriteit kan aangetast worden. Als iemand voor 
iemand anders het geslacht gaat kiezen. Maar men zegt ook dat psychische integriteit ook in het gedrang 
kan komen door natuurlijke voortplanting, afhankelijk van hoe je daar mee omgaat. En zegt men, vooral 
kinderen zonder het gewenste geslacht komen dan extra in het nadeel. Als je het geslacht kan kiezen, je 
hebt niet het gewenste geslacht, zijn diegenen die niet gewenste geslacht hebben nog eens extra in nadeel. 
Nogmaals gezegd, rechtvaardigheid, indien een geslacht schaars goed is, wordt interessanter. Bij koppel 
zelf / vrouw zeggen we: geslachtskeuze is logisch gevolg van keuzes als tijdstip, gezondheid. En het is geen 
enhancement, we gaan niet kiezen om verbeteringen aan te brengen. We gaan ervanuit dat geen van de 
twee (jongen of meisje) beter is dan de ander. Dus we maken geen verbeteringen in de menselijke soort. 
Dus daar trekken we ook de grens. 
 
Er is onderzoek waaruit blijkt dat beide geslachten opvoeden beter zou kunnen zijn voor ouders. Zou ook 
gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen als mensen de vrijheid hebben om te kiezen. Men draait het 
soms ook om, als er in een bepaalde maatschappij een negatief beeld is over een bepaald geslacht, zou je 
als je die mogelijkheid laat, die autonomie laat aan koppels en dat ze meer vrijheid hebben om te kiezen en 
in te gaan tegen die druk en toch voor het andere geslacht kiezen en het hoeft daarom geen druk te zijn op 
de vrouw om jongens te baren. 
 
Voor de arts maakt het op dat punt niet uit, men moet wel gaan kijken naar de counseling.  
 
Binnen de maatschappij, nogmaals: geslachtskeuze is geen eugenetica, geen verbetering van de menselijke 
soort. 
  
Scheeftrekken van de menselijke soort is enkel een argument als het wordt toegepast op grote schaal of 
indien systematisch de voorkeur van  1 geslacht. Maar als we die techniek zouden toelaten, gaan we 
ervanuit dat niet iedereen zou gebruik maken van die techniek. Als je er geen gebruik van wil maken, laat je 
gewoon toeval zijn werk doen. 
 
Soms zegt men ook naar maatschappij toe, als je zelf moet betalen, kunnen sommige mensen er geen 
gebruik van maken. Men zegt daarvan: dat klopt, maar wil niet zeggen dat als je de mogelijkheid toelaat 
van een privé-initiatief, dat dat immoreel is. Nee, het privé-initiatief op zichzelf is niet immoreel. De 
toegang naar die mogelijkheden is gewoon welk belang je daaraan hecht. Je kan het ook omdraaien: er 
wordt hier vaak gesproken over discriminatie, andere mensen zeggen van nee, we spreken niet van 
discriminatie, draaien dat positief, het is een keuze voor verscheidenheid van geslachten. Dat is gewoon 
binnen de literatuur, ik ga ook de achtergrondinformatie geven, dat is een samenvatting van alle 
argumenten in het schema dat we voorgesteld hebben pro geslachtskeuze. 
 
Ik denk dat geslacht zelf een heel duidelijke impact heeft, dat als je iemand anders gaat bepalen, dat dat 
ook een impact heeft op lichamelijke integriteit. Natuurlijk voel je er niets van omdat het vooraf bepaald 
wordt. Maar ook met je psychische integriteit. Weet ook dat bijvoorbeeld die vorm van gelijkheid met 
verwekkers is ook van zonder dat iemand er anders voor gekozen heeft, word jij op termijn een gelijke van 
je ouders. Want jullie zijn zelf op een bepaald moment in staat om moeder, vader enzovoort te worden. 
Jullie worden gelijk en niemand heeft dat voor jullie bepaald. Dat is gewoon natuurlijk ontstaan, dat jullie 
op hetzelfde niveau kunnen komen als jullie ouders. Dat fundamentele luik dat jullie hetzelfde kunnen zijn 
als jullie ouders, namelijk de mogelijkheid om ook ouders te zijn, dat gaat niemand voor jullie kiezen. Dat is 
een beetje het idee dat daar achter zit.  
 
Rond paar en vrouw heb je ook embryoselectie, dat is ook al aangekaart geweest. Met overtallige 
embryo’s. illusie van perfecte kind: wordt doorgedragen van we weten dat dat een illusie is maar ook van 
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welke vooroordelen zijn gekoppeld aan jongen of meisje zijn, is dat een gebrek aan verantwoord 
ouderschap? Ik vind daar een discussie de keuze op zich niet. Die opvoedingspatronen spelen volgens mij 
een grotere rol meer nog dan alleen het biologisch aspect dat eraan gekoppeld is. Alleen, het helpt 
natuurlijk niet de vooroordelen weg te nemen als je ook al het geslacht op zich kan bepalen. 
 
Bij family balancing een terechte opmerking: eigenlijk is family balancing geen echte keuze. Want je mag 
alleen maar kiezen wat het andere is. Dat is geen echte keuze als je dat wil houden.  
 
Vrijheid van voortplanting is niet de vrijheid om kenmerken te bepalen. Nogmaals, het kenmerk is man of 
vrouw. Je hebt geen andere mogelijkheid. Maar de andere kant is wel fundamenteel kenmerk, het bepaalt 
mee je identiteit.  
 
Het is invasief, sowieso. 
Het risico op discriminatie van de vrouw is ook aangehaald. Niet noodzakelijk in deze maatschappelijke 
context, maar zeker in andere maatschappelijke contexten. Het economisch principe: waarde die eraan 
gehecht wordt is meer dan het financiële luik voor de arts: is het iets nieuw, bijzonder, moet een arts dat, 
nee, het beperkt alle andere mogelijkheden van de arts niet.  
 
Binnen de maatschappij wordt soms gesproken dat geslachtskeuze een opstap is naar eugenetica. Dat volg 
ik niet omdat het niet op grote schaal is. Tenzij het op grote schaal is, maar dan is het geen verbetering, 
maar gewoon een keuze van al dan niet die persoon. En dan is het in die zin eugenetica waar we de 
voorgeschiedenis van hebben die we niet meer terugwillen. 
 
Het kan een scheeftrekking zijn van geslachtsverhouding, nogmaals ik denk niet dat iedereen daarin mee 
gaat. Op bepaald moment discriminatie van gezin dat niet in evenwicht is naar family balancing, wat als 
iemand gewoon 5 meisjes wil of 3 jongens, wordt dat dan terugbetaald ja dan neen.  
 

5.4 Voorstel raadgevend comité voor bio-ethiek  

Family balancing: wat was het voorstel van het raadgevend comité voor bio-ethiek:  
• Geslachtskeuze niet voor 1ste kind 
• Indien evenwicht, geen mogelijkheid tot geslachtskeuze, ongeacht het aantal kinderen in het gezin: dus 
als je 8 kinderen hebt, 4 jongens en 4 meisjes, dan mag je het volgende niet kiezen. 
• Enkel het geslacht dat in de minderheid is mag worden gekozen  
• Gezondheid, welzijn en geluk van toekomstig kind heeft voorrang op evenwicht binnen gezin: 
belangrijk. Dus men moet daarnaar eerst kijken. Vb IVF PGD, stel je hebt de keuze tussen jongen en meisje, 
maar je weet dat er mogelijks aandoening is bij een meisje maar je hebt graag een meisje, dan kan je niet 
kiezen voor een meisje. Dan wordt niet voor geslacht gekozen maar voor vermijden van de aandoening. Dat 
zit daarachter.  

 
 

6.  Wie betaalt?  

  
1) Geslachtskeuze = ‘luxeprobleem’?  
2) Indien positief ethisch advies: terugbetaling  Indien negatief ethisch advies: geen 
geslachtskeuze? Of geen terugbetaling? Dat is dan de discussie. Men heeft nu gekozen voor geen 
geslachtskeuze.  
3) Owv beperkte middelen in gezondheidszorg is rechtvaardigheid geen prioriteit, maar primeert 
autonomie? Dat is letterlijk aangehaald hier. Ik denk dat rechtvaardigheid dan een prioriteit is. 
Maar kunnen we dan niet: 
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4) Owv beperkte middelen in gezondheidszorg, keuze voor pre-conceptionele methode? Dat kan. 
Dat wil zeggen dat je gewoon via spermaselectie keuze maakt om toch die zaadcellen in te planten 
waarbij grotere kans is op één van beide geslachten. Weet dan dat je nooit een garantie gaat 
hebben. Ook dat is verboden. Dat is de reden waarom er een privé-kliniekje was in Antwerpen waar 
mensen uit verschillende landen naar België kwamen omdat die dat uitvoerden. Maar ook dat is 
verboden, precies omwille van dezelfde ethische elementen die net aangehaald werden. Dan komt 
het er niet op neer of dat nu via PGD gebeurd is of via de pre-conceptionele methode. 

 

7. consensus?  

 
• Geslachtskeuze enkel om medische redenen  
  
• Post-conceptioneel  

– Enkel indien het doel van het onderzoek niet kan worden bereikt met de pre-conceptionele 
methode dus dat geldt heel duidelijk ook bij de geslachtskeuze. Je moet altijd de minst invasieve 
methode gebruiken. 

  
• Geen recht op een kind: heel belangrijk luik. Als er geen recht is op een kind, kan je ook moeilijk de stap 
verder zetten en recht op een kind met een bepaald geslacht.  
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LES 5 EN 6: EUTHANASIE / LEVENSEINDE 
 

1. Inleiding  

We zagen de vorige lessen het begin van leven, nu de thematiek rond einde van leven. Dat zijn de twee 

belangrijkste als het gaat over ethiek, zeker bij medische ethiek. Dus dossier euthanasie ligt voor. Het zal 

ook gaan over belang van de terminologie, gebruik ervan, verschillende mogelijkheden aan het 

levenseinde. 

 

Nieuws 2018-2019: gewoon even een overzicht van wat je daarover terugvindt in het nieuws rond 

levenseinde. 

 

• Wie wil sterven moet daarvoor kunnen kiezen  

• Euthanasie bij kinderen, een wettelijk vacuüm 

• Geen straf voor hulp bij zelfdoding stiefmoeder 

• 'Wie kiest voor euthanasie, kan hart niet doneren’ (eentje van drie dagen geleden) 

• Record aantal wilsverklaringen euthanasie 

• Euthanasiewet is geen dwangbuis 

• Naar een menselijk afscheid 

• Ziekteverzekering betaalt straks tweede consult 

• Moeder is zo mooi gestorven (dankzij euthanasie) 

• Geneeskunde zal nooit alle lijden wegnemen 

• Eerste maar niet laatste euthanasie bij transgenders 

 

De maakbare mens is een website waar je bijkomende informatie kan vinden rond de thema’s die we in de 
lessen bespreken.  
 

 
 
Dit was een kop in een krant waarover het gaat rond ‘drijven we het niet te ver in de zorg’. Men noemt dat 
therapeutische hardnekkigheid / therapeutische verbetenheid en dat sluit aan bij het thema van vandaag. 
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2. Patiëntenrechten en wetgeving  

Rechten van de patiënt? Wetgevend kader: belangrijk is dat er drie initiatieven geweest zijn begin 2000. 

Dat zijn wetgevingen die als achtergrond en als kader dienen van de lessen die nu komen. 

2.1 Belgische wetgeving  

Belangrijke Belgische wetgevende initiatieven rond de eeuwwisseling 

 

• Euthanasiewet 2002: die is enkel toepasbaar als het gaat rond euthanasie. Belangrijk hierbij is in 

het achterhoofd te houden dat euthanasie geen patiëntenrecht is, daar is een aparte wetgeving 

rond. Dat betekent ook dat euthanasie geen recht is. 

 

• Wet Patiëntenrechten 2002 : deze wet geldt voor ieder van ons. Dat wil zeggen vanaf het moment 

dat we patiënt zijn. 

 

• Wet Palliatieve Zorg 2002: die wet is heel specifiek en heel toegepast op palliatieve zorg. 

 

2.2 Artikels patiëntenrechten  

• Wat is belangrijk als het gaat over patiëntenrechten artikels:  

o Recht op correcte informatie over zijn toestand: soms wordt in de praktijk gevraagd door 

familieleden om bepaalde info niet door te geven, ‘de patiënt in kwestie zal er moeilijk mee 

om kunnen of kan de info niet aan’ is het idee daarachter. Dus we gaan hier niet uit van 

‘geen nieuws is goed nieuws’. 
 

▪ “geen nieuws is niet goed nieuws: het is een reden om je ongerust te maken”: als 

je die info niet krijgt, is het een reden om je ongerust te maken. 
 

▪ Recht behandeling te weigeren: ook belangrijk, iedereen heeft dat recht. Ik neem 

vaak het vb. van naar de tandarts gaan. Als je bij een tandarts komt en hij zegt ‘doe 

je mond open’ en je doet dat niet, dan gaat die arts je niet forceren om je mond 

open te doen. Dat betekent heel concreet recht op behandeling weigeren. Dat 

geldt voor alles. Ook al blijkt dat de behandeling aangeboden door de artsen heel 

veel kans op slagen heeft, dat het best is dat je dat zou doen, het laatste woord ligt 

altijd bij de patiënt. De arts moet dat dan volgen. We gaan het erover hebben, wat 

je nu al kan doen, op schrift kan stellen om behandelingen te weigeren voor het 

moment dat je niet meer in staat zou zijn om te zeggen dat je iets niet wil. 

• Voorwaarde: patiënt moet beslissing zelfstandig kunnen nemen. 
 

▪ Recht op best mogelijke zorg: dat is duidelijk. 

 

2.3 Euthanasie is geen recht  

• Maar … euthanasie is geen recht: misschien verbaast jullie dat, maar het is niet omdat er een 

wetgeving is rond euthanasie, dat euthanasie wordt uitgevoerd in België. Het is geen recht. Dat zou 

betekenen dat er een plicht tegenover staat, dat een arts euthanasie moet uitvoeren. Niemand 

anders kan euthanasie uitvoeren, maar een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren.  
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Ik geef even mee wat perceptie van woorden kan doen. Er is een presentatie geweest al het ging over 

levensbeëindiging op verzoek. Hier als grote titel ‘love’. Je kan daaruit interpreteren dat levensbeëindiging 

op verzoek een vorm van begaan zijn met de medemens is. ik heb nu eens geprobeerd deze les aan groep 

Engelstalige studenten te geven. Als je dat vertaalt, krijg je het volgende: 

 
 

Hoe wordt er gespeeld, hoe wordt er naar gekeken, en beide posities komen voor. Enerzijds het positief 

beeld, dat het een vorm is van naastenliefde voor een persoon die dat autonoom vraagt. Anderzijds in vele 

landen behalve Nederland en België die een euthanasiewet hebben, worden wij omschreven als zijnde te 

verregaand. Namelijk dat wij levensbeëindiging op verzoek gaan toepassen. 

 

2.4. Wensen van de patiënt  
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Even in herinnering brengen. Weet nog ‘ik wil een gezond kind’, dit is het luik van menswaardig 

levenseinde. Wat bedoelen we met ik (nogmaals), wil, … 

 

Menswaardig: bepalen we dat zelf of mogen we dat ook bepalen voor iemand anders? En wat is lijden? Ook 

dat is een kwestie die alleen de patiënt in achting kan nemen, je kan dat invoelbaar maken, je kan daar 

empathisch voor zijn, maar uiteindelijk is het enkel de persoon die tegenover je staat die beslist van lijd ik 

of lijd ik niet.  

 

Levenseinde: is dat doden of laten sterven? Het natuurlijk stervensproces met de nodige zorg en 

comfortzorg zijn gang laten gaan? 

 

Er zijn dus verschillende mogelijkheden. 

 

2.5 Wilsverklaring: discussie en voorbeelden   

Voor ik naar de cijfers ga, wil ik even met jullie een test doen. Ik spreek over weigeren van behandeling, ik 

geef het voorbeeld van de tandarts, maar hebben jullie enig idee wie voor jullie gaat beslissen of een 

behandeling moet stoppen of niet? Ik denk dat jullie zelf een idee hebben van op bepaalde momenten wil 

ik niet meer dat ze gaan behandelen want wie weet wat de gevolgen zijn. Hebben jullie enig idee wie voor 

jullie beslist, als jullie niet meer in staat zijn zelf te beslissen? Ouders. Iedereen akkoord? Ja. Andere 

voorbeelden? Student … Prof: maar moet je die machtigen? Is wel belangrijk, want als je in ziekenhuis komt 

en er gebeurt iets met jou, is het belangrijk om te weten wie er gaat beslissen wat er moet gebeuren al dan 

niet. Als je zegt van maakt mij niet uit, dan is het de arts dan ter plaatse die beslist. Dat heb ik hier niet 

gehoord. Ik hoor hier zeggen ouders in eerste instantie, ofwel heel voorzichtig partner. Belangrijk op dat 

punt: ik wil even meegeven, de eerste die beslist, als er niets afgesproken is, als er geen mandaat gegeven 

is, want dan spreken we over vertegenwoordigers. Maar als er niks beslist is, is het in 1e instantie de 

samenwonende partner. Oke, jullie vinden dat allemaal evident. Zijn er al mensen die samenwonen op dit 

ogenblik? Ik heb niet gezegd gehuwd, gewoon samenwonend. Domicilie op dezelfde plek bedoel ik 

daarmee. Student: kamergenoot.. Prof: heel goed dat jullie ongerust beginnen te worden, want als er een 

les is die ik jullie wil meegeven, is het dat je goed moet nadenken met welke partner je gaat samenwonen. 

Maar je geeft het vb aan van mijn kamergenoot, als die geen partner is, dan is dat geen probleem. Het gaat 

om de samenwonende partner. Als het nu toevallig is, dat er verschillende samenwonende partners zijn, 

hoe je het ook gaat invullen, dan is er een hiërarchie. Als er een discussie is in de hiërarchie, dan beslist 

uiteindelijk de arts in het belang van de patiënt. Probleem opgelost. Student … Prof: uiteraard, dat is de 

theorie. Uiteindelijk moet nagekeken worden, men gaat niet zomaar aan de eerste de beste gaat vragen 

hoe dan ook. Maar je gaat wel zien dat er een referentiepersoon die de partner is die beslist. In de meeste 

gevallen gaat het sowieso naar de ouders gaan omdat wij gelukkig nog niet bezig zijn met wat gaat er 

gebeuren als ik zelf niet meer in staat ben om te beslissen. Maar het is wel belangrijk om dat in de praktijk 

te zetten, want heel veel mensen vullen nu een wilsverklaring in dat ze niet meer gereanimeerd willen 

worden op het moment dat ze buiten bewustzijn zijn. Vanuit idee van hoe kom je daar uit, wat zijn de 

gevolgen daarvan enzovoort. Er zijn heel veel mensen die zo een verklaring invullen. Ook heel veel mensen 

die een euthanasieverklaring invullen, ik denk meer dan 30.000 op dit moment in Vlaanderen alleen.  

 

Om nu een voorbeeld te geven wat dat concreet betekent, om even te denken van, ik heb een 

wilsverklaring en in die wilsverklaring staat dat ik niet wil gereanimeerd worden als ik buiten bewustzijn 

ben. Ik zeg dat tegen jullie, belangrijk op voorhand is dat je ervanuit moet gaan dat ik wilsbekwaam ben op 

dit ogenblik. En ik heb een wilsverklaring, die zit hier in mijn portefeuille. Daarin staat dat ik niet wil 
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gereanimeerd worden als ik buiten bewustzijn ben. Ik ga er vanuit dat jullie allemaal voorstander zijn van 

de rechten van de patiënt. Namelijk zoals ik in het begin zei, als ik mijn mond dichthou bij de tandarts, dan 

gaat die tandarts dat ook niet mogen opendoen. Dat wil ook zeggen, als ik op papier schrijf dat ik niet wil 

gereanimeerd worden, het is een patiëntenrecht, dan gaat er ook geen reanimatie zijn. Is iedereen 

voorstander van de rechten van de patiënt? Ja. Dus die wilsverklaring zit in deze portefeuille. Die leg ik hier, 

op bureau, heel duidelijk zichtbaar. Moet je je voorstellen, ik struikel en ik val hier bewusteloos, bloedend 

op de grond. Wat gaan jullie doen? Alles wordt opgenomen op camera. Diegene die hier vooraan zitten, 

kunnen dus niet stiekem achteraan buiten gaan en doen alsof niets gebeurd is. Wat gaan jullie doen? 

Student… Prof: is dat niet schuldig verzuim? Binnenkant van portefeuille, veel succes met zoeken, en die zit 

nog niet eens in een tas hé. Je moet eens denken hoe lang je soms naar een sleutel zoekt in een grote tas. 

Student: ik denk niet dat je mag zeggen niet reanimeren gewoon op basis van dat blaadje papier. Prof: 

maar wat is dan de zinvolheid van zulke wilsverklaring waar iedereen zegt van je moet dat registreren en 

we houden rekening met de rechten, dat is allemaal mooi hé, maar wat is dan de zinvolheid ervan. 

Student… Prof: dus eigenlijk zeg je de boom in met de rechten van de patiënt, ik kom naar beneden en ik 

begin te reanimeren. Dat vind ik tof hé, voor alle duidelijkheid, tenzij ik een wilsverklaring heb. Dan vind ik 

dat niet zo tof, om die reden die je net aangeeft, belang van snel handelen. Want het gevolg daarvan, als je 

niet snel handelt, bij de minste twijfel.. Student … Prof: ja, dus moet iedereen zich daaraan houden. Is dat 

niet geldig want dat wou ik nu net zeggen: ik heb dus ook een tattoo voor diegenen die mij wel willen 

reanimeren, ‘ik wil niet gereanimeerd worden’. Ik heb gezegd dat bijna alles wat ik zeg in de les waar is, dit 

is dus niet waar. Maar stel dat ik dat zou hebben.  

 

Stel nu, technologie vordert, we vinden innovatie goed, ik heb een chip. We gaan erover en zien 

onmiddellijk dat zijn de rechten, geen discussie meer over handtassen en portefeuilles. Op de chip staat 

heel duidelijk ‘deze persoon wil niet meer gereanimeerd worden’. Student: … Prof: je moet de nodige hulp 

aanbieden wat in uw mogelijkheden is en dat geldt voor iedereen. En zelfs mensen die bv een medische 

opleiding gehad hebben of wat dan ook, waarom, omdat dat een spoedeisende situatie is. Er is 

onvoldoende informatie als ik jullie dit geef en jullie kunnen die inschatting niet maken, met alle respect, 

maar er is gewoon geen arts-patiëntrelatie op dat punt. Dat kan niet nagekeken  worden. Is wel belangrijk 

dat het meegegeven wordt. Maar een spoedeisende situatie, als jullie eerste reactie is van onmiddellijk 

handelen, dat is eigenlijk wat verwacht wordt. Als je niet kan reanimeren en een ongeval ziet op straat, ook 

al kan je niet de eerste hulp toedienen, dat je op zijn minst stopt, een telefoontje doet. Dat zijn zaken die 

binnen de mogelijkheden liggen. Naarmate je medische expertise hoger ligt, heb je meer mogelijkheden, 

dus de facto ook meer plichten op dat punt. Maar basisprincipe is gewoon van spoedeisende situaties. 

Waarom zeg ik dit, omdat heel veel mensen bepaalde documenten invullen, en dat zijn documenten dat ze 

willen euthanasie hebben, dat ze zelfs niet weigeren, en op basis van dat formuliertje ervanuit gaan dat dat 

ook zal gevolgd worden. Zijn er niet mee bezig dat artsen, verpleegkundigen, … tijd moeten gaan steken in 

mensen uitleggen dat de mogelijkheden zijn dat in de praktijk toch moeilijker is. Document die je gaat 

invullen, die wilsverklaring, is ook geen document waar aan de achterkant grijze lichtgedrukte tekst is zoals 

je contracten hebt, waar de voorwaarden van het contract in zitten. Er zijn voorbeeldformulieren, maar het 

is niet dat dat contractueel vastligt. Ook belangrijk is, stel nu dat je een wilsverklaring hebt, want in een 

wilsverklaring kan je niet alleen aangeven van behandelingen te weigeren, je kan daar ook in aangeven dat 

je expliciet orgaandonor wil zijn. Komen we later nog op terug, wat op zich een beetje bizar is, want 

iedereen is de facto orgaandonor in België. Tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je geen orgaandonor 

bent. In Nederland is het omgekeerd, daar krijg je op een bepaald moment, ik denk 18 jaar, allemaal een 

document waar je moet aangeven of je orgaandonor wil zijn. Dat is het opting out principe. Maar dat kan je 

ook in België doen, je kan expliciet aangeven dat je orgaandonor wil zijn. Je kan ook aangeven dat je 
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lichaam mag gebruikt worden na je overlijden. Deze zaken kunnen allemaal aangegeven worden. Ook hoe 

je wil begraven worden. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn. 

 

Student … Prof: ook opting out in Nederland? Dat is heel recent dan. Dus iedereen is ook daar 

orgaandonor, oké. Dan gaan er normalerwijze meer organen ter beschikking komen. Dat is het idee 

erachter, solidariteit.  

 

Dus, mensen registreren dat en mensen gaan dat bewaren. Waar bewaren mensen zulke documenten? En 

weet dat zulke documenten levenstestamenten worden genoemd. Meestal als die documenten opgesteld 

worden, zijn het mensen die wat op leeftijd zijn die die documenten opstellen, gewoon omwille van het feit 

dat er meerdere dingen kunnen gebeuren. Wat er vaak gebeurt, is dat mensen die goed gaan bewaren, 

zoals een testament. Vandaar het belang, ik wil het nu even niet over euthanasie maar gewoon over de 

terminologie, als dat gaat rond levenseinde, als je spreekt van levenstestament gaan mensen de link maken 

met testament. Dat wordt ergens goed opgeborgen. Maar wat gebeurt er met een testament, dat wordt 

opengemaakt en gelezen na het overlijden. Het hele idee van een wilsverklaring is dat je natuurlijk gaat 

bekijken om ervoor te zorgen dat je goed gaat sterven, zoveel mogelijk volgens jouw eigen wens. Vandaar 

ook het idee om niet te spreken over levenstestamenten, maar over wilsverklaringen. 
 

3. Definitie en cijfers  

3.1 Definitie  

Hoeveel aangiften zijn er gebeurd? Weten jullie trouwens wat euthanasie is? letterlijke definitie: opzettelijk 

levensbeëindigend handelen van een persoon door een arts op verzoek van die persoon. Dat is de definitie. 

Er staat door een ander dan de persoon, maar de ander kan niemand anders zijn dan de arts zelf. Niemand 

anders mag euthanasie uitvoeren. Als dat niet volgens de wettelijke voorwaarden uitgevoerd wordt, staat 

euthanasie gelijk aan moord.  

3.2 Cijfers  

 

 
Als we gaan kijken naar het aantal aangiften, maakt niet uit want de stijging is stabiel gebleven sinds 2013. 

Ik zal ook het  document met de meest recente beschikbare cijfers erbij nemen. Het zijn 2-jaarlijkse cijfers, 

ik zal ze als bijlage toevoegen op toledo. Je ziet hier dat er een goeie 3000 aangiften geweest zijn. En de 

verhouding Nederlandstalig en Franstalig België is 2600 ten opzichte van 600.  

 



 119 

Als je ziet, wat is de te verwachten termijn van het overlijden van de patiënt, dan zie je binnen afzienbare 

termijn is een grote meerderheid, niet binnen afzienbare termijn is een minderheid. Wie kijkt er allemaal 

naar, wat zijn bepaalde opvallende gegevens hier. Dat is een rapport dat jullie kunnen krijgen als het gaat 

over euthanasie, zijn er bepaalde opvallende gegevens? Student.. Prof: ja, waarom zou dat zijn? Wetgeving 

is Belgisch normaalgezien. Oke, dus je gaat gewoon naar een betere manier van aangifte of sneller goed 

gekeurd.  

De federale commissie zoals de term het zegt, het is federaal. Dat wil zeggen, het is niet een aparte 

commissie in Vlaanderen en geen aparte commissie in Wallonië. Het is een federale commissie, dus het ligt 

niet aan de snellere goedkeuring daarvoor omdat het gewoon een federaal gegeven is. ook belangrijk is, die 

commissie evalueert achteraf, nadat de euthanasie is uitgevoerd, of de euthanasie goed is uitgevoerd. Er 

zijn dus weinig mogelijkheden om het ongedaan te maken.  

Het grote verschil tussen dat, want dat is heel opvallend, heeft gewoon te maken met de hele discussie 

rond euthanasie is gegroeid vanuit de wetgeving in Nederland. Op bepaald moment zijn in Vlaanderen een 

aantal artsen geweest die mee wilden streven naar een wetgeving euthanasie. Dat waren Vlaamse artsen, 

dat wil zeggen dat er een bepaalde cultuur was, ook naar autonomie toe, om daar verder over na te 

denken. Op zich is het gewoon van op die manier is dat maatschappelijk aanvaardbaar geworden, heeft dat 

een maatschappelijke intrede gedaan, zijn artsen zekerder geworden, ook rechtzekerheid gekregen om 

daar mee om te gaan en daar ligt het verschil eigenlijk tussen Nederlandstalig en Franstalig België op dat 

punt. Gewoon omdat er meer aandacht is voor en meer vertrouwdheid is, zowel maatschappelijk door de 

mensen zelf, de patiënt of toekomstige patiënt en de artsen om op die vraag in te gaan. Want langs beide 

kanten mag men erop in gaan. 

 

 

 

 

Hier zie je sinds de wetgeving de 

stijging van het aantal 

geregistreerde 

euthanasiegevallen in België. Je 

ziet hier duidelijk een sterke 

toename sowieso. 

 
 
 
 

 

 

 

 

4. Vraag naar euthanasie  

4.1 Discussie  

Een andere vraag: wat is afzienbare termijn en wat is niet afzienbare termijn? Als het gaat rond euthanasie, 

want dat is een bepaalde terminologie, ik sta voor jullie en zeg beste mensen ik wil euthanasie. Welke 

vragen ga je dan moeten stellen om te weten of je hierop gaat verder gaan en dat het geen moord is. Want 

wat jullie dan uiteindelijk gaan doen, is medicatie toedienen waardoor ik zal sterven. Jullie gaan dat niet 
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doen, maar welke vragen denk je dat gesteld zouden moeten worden op dat punt. Zou ik op dit moment 

denken jullie in aanmerking komen voor euthanasie volgens de wetgeving?  

 

Student … Prof: er wordt gezegd van oké, we kunnen niet inschatten, misschien zit jij psychisch in een 

situatie van ondraaglijk lijden. Dan ga ik ervanuit dat één van de mogelijkheden om euthanasie uit te 

voeren ondraaglijk psychisch lijden is. ik hoor jou ook zeggen: fysiek misschien niet, dus in eerste instantie 

zeg je: ondraaglijk fysiek lijden zit er ook bij. Beide mogelijkheden.  

 

Student: … Prof: ja, dus ondraaglijk lijden in de zin van ‘mijn toestand kan niet verbeteren’. We noemen dat 

uitzichtloosheid van de situatie. En is het OF dit OF uitzichtloos? Of zeg je EN, EN? Je moet lijden en het 

moet uitzichtloos zijn? Fysiek moet het uitzichtloos zijn? 

 

Student … Prof: moet door verschillende artsen bevestigd worden. Verschillende is zo een algemene term. 

Door hoeveel artsen moet bevestigd worden? Dat is wel belangrijk dat je genoeg artsen vindt. In totaal zijn 

3 artsen nodig en één van die moet een psychiater zijn? Sowieso? Student … Prof: ja… we gaan eerst 

beginnen met aantal artsen. Jullie zeggen drie artsen: is dat voldoende voor de rest of te veel voor de rest? 

Is er maar één nodig? Je moet weten dat je er ook 3 moet vinden hé. En bovendien zeg je, van die drie 

moet er minstens één expert zijn in de aandoening.  

 

Student … Prof: nu zeg je heel veel dingen in 1 zin. Je zegt: als er dan een gesprek plaatsvindt tussen arts en 

familie. Dus dan ga je ervanuit dat de familie er ook moet bijzijn. Oké, dus onafhankelijk persoon he, dat is 

breed. Zo is het officieel.  

4.2 Samenvatting discussie  

Voorwaarden bij brainstorm studenten:  

- Fysiek ondraaglijk lijden 

- Psychisch ondraaglijk lijden 

- Uitzichtloosheid  

- Drie artsen waarvan 1 expert in de aandoening 

- Onafhankelijk persoon 

 

4.3 Enkele bedenkingen  

4.3.1 Familie informeren?   

Moet de familie geïnformeerd worden? Het hele idee bij euthanasie is dat je autonoom, (denk aan de 

principes) dat je autonoom kan kiezen of kan vragen dat iemand anders nl. een arts jouw leven kan 

beëindigen op jouw verzoek. Dat is het concept. Dus betekent dat dat er familie moet bijgehaald worden? 

Neen. Absoluut niet. Zeker niet door bv. de arts. Jij als persoon kan vragen om familie erbij te nemen, dat 

kan dan een autonome beslissing zijn, maar wettelijk gezien moet dat niet. Is het aan te raden? Ik denk dat 

dat niet slecht is om familie erbij te betrekken op bepaalde punten. Dat het zeker te verantwoorden valt. 

Want uiteindelijk gaat het ook over een proces dat moet gegaan worden. Moet het? Absoluut niet. kan het 

helpen in sommige gevallen? Ja. Kan het ook helpen om achteraf problemen te vermijden? Ja. Want er is 

op dit moment een rechtzaak aangespannen door familieleden die vinden dat ze te weinig betrokken zijn 

en dat het fout is uitgevoerd. Ze moeten natuurlijk niet betrokken zijn, maar het geeft je wel een breder 

perspectief. Moet zeker niet, want het is een autonome keuze van de patiënt zelf.  

Bepaalde dingen die we er even gaan bijnemen die belangrijk zijn: 
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4.3.2 Persoon wilsbekwaam?  

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: is deze persoon wilsbekwaam of niet? Kan deze persoon een 

beslissing nemen met zulke verrijkende gevolgen? Dat is de eerste vraag. Dat betekent dus dat alle 

personen die wilsbekwaam zijn tout court niét in aanmerking komen voor euthanasie. Dat betekent dat alle 

personen die wilsonbekwaam beschouwd worden met een beperking, vb een mentale beperking, nooit in 

aanmerking komen voor euthanasie. Let wel, het is de wilsonbekwaamheid, het is niet de beperking. Ik zeg 

dus bv niet, wat je in de media ook vaak hoort, we willen euthanasie uitbreiden tot personen met 

dementie, dat hoor je ook heel vaak. Nu, euthanasie kan uitgevoerd worden bij personen met dementie,  

op voorwaarde dat die personen wilsbekwaam zijn. Het is niet omdat je beginnende dementie hebt, dat je 

ook al onmiddellijk wilsonbekwaam bent. Er is niet zo een vast punt van wilsbekwaam / wilsonbekwaam. 

Tenzij de situatie dat je valt, je bent buiten bewustzijn. Dan kan je erbovenop komen maar dat wil nog altijd 

niet zeggen wilsbekwaam of wilsonbekwaam. De enige die bepaalt of iemand wilsbekwaam is of 

wilsonbekwaam is, is de arts. Weet dan ook dat als er gezegd wordt van het kan zijn dat het gaat omwille 

van psychisch ondraaglijk lijden, dat als er sprake is van euthanasie bij een psychiatrische aandoening, waar 

vaak ook de referentie wordt gemaakt van wilsbekwaamheid, dat het geen evidente beslissing is om die te 

nemen.  

4.3.3 Persoon in staat om het te zeggen?  

Ander punt dat ik heel duidelijk wil maken is: er moet gekeken worden of je in staat bent om het te zeggen. 

Dat wil zeggen: je moet niet alleen wilsbekwaam zijn, je moet ook alert zijn. Op papier kan ik je nu al 

meegeven dat dat hoofdzakelijk symbolisch is. mensen die op papier zeggen dat ze euthanasie willen, er 

staat letterlijk wanneer je dat kan doen: als je in een toestand bent van onomkeerbaar buitenbewustzijn. 

Concreet betekent dat dat je in een persistent vegetatieve toestand bent. In de volksmond: enkel nog leven 

als een plant. Dat wil zeggen dat je zelfstandig omwille van de basis die er nog is, kan ademen, maar dat je 

nooit meer bij bewustzijn zal komen, dus een onomkeerbaar coma. Enkel in die situatie kan er beroep 

gedaan worden op een wilsverklaring die je vooraf hebt ingediend en waar je aangeeft dat je euthanasie wil 

hebben, dat iemand dat kan uitvoeren. En die iemand is dan de arts. Dat is de enige manier. Waarom 

dienen mensen een wilsverklaring in? Dat is meestal in concrete situaties als mensen verglijden in een 

verregaande vorm van dementie. Op die manier denkt men dat men via dat document ervoor kan zorgen 

bij een verregaande vorm van bewustzijnsverlies of andere personen niet meer kennen, dat men dan toch 

in aanmerking komt voor euthanasie. Dat is niét het geval. Enkel onomkeerbaar coma. Dus je moet de 

vraag letterlijk stellen aan de persoon zelf.  

4.3.4 Oordelen over het lijden?  

Is er een onderscheid tussen, het gaat over ondraaglijk lijden inderdaad. En het gaat over fysiek OF 

psychisch. Maar het is niet het lijden dat fysiek of psychisch moet zijn. We kunnen niet oordelen over het 

lijden. Daar beslist de patiënt zelf over. Wij = artsen. We kunnen wel referentiekaders hebben en we 

kunnen wel invullen van als je dit  meemaakt, deze situatie en deze aandoening, dat moet heel erg pijnlijk 

zijn. Of je moet heel erg lijden als het gaat over een psychiatrische aandoening. Maar het lijden zelf wordt 

ingeschat door de patiënt zelf. De arts kan wel over de uitzichtloosheid, vandaar ook de medische 

uitzichtloosheid van de situatie oordelen. Ik ben daarom nogal huiverachtig om te spreken over en dat zie 

je ook vaak als kop staan ‘euthanasie bij psychisch lijden’ bijvoorbeeld. Waarom, omdat op dit moment, als 

je dadelijk gaat kijken naar de cijfers, ga je heel duidelijk merken dat mensen die registratie aangeven als 

diegene die euthanasie wensen, dat die zowel altijd of veelal zowel fysiek als psychisch lijden. Ook al is de 

aandoening waarover het gaat een somatische aandoening OF een psychiatrische aandoening, in beide 

gevallen is dat zo. Als het gaat over bv een oncologisch probleem, een somatische aandoening, geven 
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mensen aan dat ze daardoor ook psychisch lijden. Omgekeerd, mensen met een psychiatrische aandoening, 

langdurige behandeling en weinig effect, geven aan dat ze omwille van die psychiatrische aandoening ook 

fysiek lijden. Dus beide zijn aan mekaar verbonden en dat beslist de patiënt zelf. En dat is invoelbaar, maar 

uiteindelijk is dat een heel moeilijk beoordelingscriterium, omdat het ook zo individueel is. De 

uitzichtloosheid, wil zeggen van wat zijn de behandelmogelijkheden nog en is er nog iets aan te doen, 

daarover beslist de arts.  

4.3.5 Hoeveel artsen?  

Hoeveel artsen moeten er zijn? Dat hangt af van afzienbare termijn of niet-afzienbare termijn. Ofwel zijn er 

2 artsen ofwel zijn er 3 artsen. Er moeten altijd 2 artsen zijn en dat moet gaan in die situaties als het 

overlijden binnen afzienbare termijn is. Dan heb je 1 arts die het uitvoert en 1 arts aan wie je advies moet 

vragen. Er moet een advies zijn, er staat nergens in de wet dat dat een positief advies moet zijn. Er moet 

gewoon EEN advies zijn. Ik denk dat het best is dat dat een positief is, maar er staat gewoon dat het een 

advies moet zijn. Indien het niét binnen afzienbare termijn is, zijn er 2 artsen in de plaats van 1 die hun 

advies moeten geven en van die 2 artsen moet er één ofwel psychiater zijn ofwel expert in de aandoening. 

En het is eigenlijk heel duidelijk: binnen afzienbare termijn is gewoon terminaal, binnen niet-afzienbare 

termijn is niet terminaal.  

 

5. Cijfers euthanasieverzoeken  

5.1 Euthanasieaanvraag met wilsverklaring  
 

 
Wie van de mensen die euthanasie hebben aangevraagd, hebben een wilsverklaring? Je ziet hier het 

onderscheid tussen verzoek en wilsverklaring. Ook dat is heel duidelijk: verzoek betekent gewoon dat de 

persoon dat expliciet gevraagd heeft. Dus als iemand euthanasie vraagt, moet die gewoon op schrift stellen 

‘ik wil euthanasie’. Dat noemt men een verzoek. Een wilsverklaring wil zeggen van: ‘ik ga dat nu op schrift 

stellen, zodat dat uitgevoerd wordt als ik zelf mijn verzoek niet meer kan doen’. Een verzoek is altijd als je 

bij bewustzijn bent, wilsbekwaam bent, dat je dat kan uitvoeren. Het grote verschil tussen beide: bij het 

ene ben je op dat moment al patiënt en vraag je het. En bij de wilsverklaring ben je nog geen patiënt en ga 

je het indienen voor het geval je patiënt bent en je het dan niet meer zelf kan vragen. Dat is het idee.  
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5.2 Diagnoses bij euthanasieaanvragen  

5.2.1 Algemeen  

 
Hier zie je de diagnose. Hoofdzakelijk zijn het oncologische problemen als je kijkt naar de uitvoering. En je 

ziet hier, als het gaat over zogenaamde psychiatrische problematieken, staat hier neuro-psychologische 

aandoeningen, dat kan heel breed gaan. Neuro-psychologische aandoeningen kan bv. Ook zijn dat men 

gaat kijken naar ziekte van huntington enzovoort. Of verschillende aandoeningen. Verschillende 

aandoeningen is ook een interessante, ook daarover is op een bepaald moment een reportage geweest op 

tv en media-aandacht over geweest, en het ging over een oudere dame. En de reden voor de uitvoering van 

euthanasie rond de uitzichtloosheid was een combinatie van aandoeningen. Ik denk als je bij de 

gemiddelde 85-jarige gaat vragen of er een combinatie van aandoeningen is, dat je er wel komt. Maar wat 

is het idee erachter? Uiteraard, het was een schrijnende situatie van een persoon die zei ‘ik heb geen reden 

meer om te leven’, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet natuurlijk die medische uitzichtloosheid hebben. En 

dan werd er gekeken naar wat zijn de combinaties van aandoeningen die er zijn.  
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5.2.2 Verschil afzienbare en niet afzienbare termijn  

 

 
Als je kijkt: niet binnen afzienbare termijn, dan zie je heel andere diagnoses. Dan zie je daar evolutieve 

neuromusculaire aandoeningen. Dat wil zeggen dat je weet dat je bepaalde periode, je moet dan denken 

dat het gaat over bepaalde perioden dat je weet dat je nog goed bent. Goed is relatief, maar laat ons 

zeggen dat je objectief algemeen kan functioneren, maar weet dat als de diagnose gesteld is, als de 

aftakeling op een bepaald moment begonnen is, dat die aftakeling verder gaat. Dat kunnen spierziektes 

zijn, ziekte van huntington zijn, … en dat is binnen niet-afzienbare termijn. Ook daar zie je de verhouding 

dat die neuropsychologische aandoeningen veel hoger worden.  

 

5.3 Opgegeven lijden  
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Als je gaat kijken wat de redenen zijn van fysiek lijden en psychisch lijden, moet je vooral kijken naar de 

opmerkingen: namelijk, vaak worden verschillende oorzaken van fysiek lijden samen vermeld. Dat is wat 

mensen aangeven. Dat wil zeggen ofwel heel sterk vermageren, pijn, problemen met ademhaling, … die 

zaken komen allemaal voor maar het is vaak een combinatie van aandoeningen die aan de grondslag 

daarvan liggen. Als je gaat kijken naar psychisch lijden is het afhankelijkheid, wanhoop, verlies van 

waardigheid dat wordt aangegeven. Maar hou in rekening dat mensen zélf aangeven wat hun oorzaak is 

van lijden. Dat zijn geen bij wijze van spreken vaststaande diagnoses, dat is wat mensen zélf aangeven. Dus 

heel vaak worden oorzaken van fysiek en psychisch lijden samen vermeld.  

 

6. Medische beslissingen rondom het levenseinde: 

6.1 Niet reanimeren is niet gelijk aan euthanasie  

1. Als men besluit dat een patiënt niet meer te reanimeren is, pleegt men dan euthanasie? JA/NEE. 
Uiteraard niet, want euthanasie is een heel specifieke term en heeft niets te maken met 
reanimatie. 

 

6.2 Wanneer is iemand terminaal?  

2. Jan is een 72-jarige man die zeer moeilijk loopt ten gevolge van een ondraaglijke pijn en meldt 
zich aan op de consultatie. Diagnose : gemetastaseerd prostaatcarcinoom; niet curatief 
behandelbaar. Jan wordt geopereerd, en hij krijgt ook een hormonale behandeling en 
pijnbehandeling. Jan heeft na zijn diagnosestelling nog 3 jaar een kwalitatief goed leven geleid. 
Op het einde van zijn leven gaat hij plots zeer snel achteruit en hij overlijdt op 1 week. Is Jan op 
het ogenblik van diagnosestelling terminaal? Herinner u in het begin van als er specifieke vragen 
zijn vooraleer je een casus bespreekt, als er bepaalde zaken niet duidelijk zijn. Vb afzienbare 
termijn / niet-afzienbare termijn is terminaal of niet terminaal, ik ben eens benieuwd of jullie één 
stap verder staan als ik zeg terminaal of niet-terminaal. Dus: is Jan op het ogenblik van 
diagnosestelling terminaal? Wie zegt ja? Een aantal mensen. Waarom denken jullie dat Jan op het 
moment van diagnosestelling terminaal is? Student… Prof: ja, dus dat wil zeggen: vanaf het 
moment dat er staat niet curatief behandelbaar ben je terminaal? Oké. Student… Prof: ja, maar dat 
is één van de redenen dat het dus ‘niet curatief’ is. Student… Prof: de combinatie ook van 
gemetastaseerd omdat dat blijkt dat dat dan steeds uitbreidt en dat ook in combinatie van niet 
curatief. Ik ga een ander vb geven: stel dat hier bv een andere aandoening is, ALS, spierziekte die 
niet curatief is. dus je weet dat het blijft doorgaan. Waarbij een langere periode is. Is dat dan ook 
terminaal op moment dat de diagnose gesteld wordt? Of ik geef nog een ander vb, de ziekte van 
huntington. Dat je vanaf begin weet, maar waarvan je weet dat je toch een kwaliteitsvol leven kan 
hebben de 1e 40 jaar, ben je dan vanaf het moment van je geboorte terminaal? Want dat is niet 
curatief. Dat is dan de reden die je zou kunnen toepassen. Dus in die zin is bij het moment van de 
diagnosestelling de persoon in kwestie niet terminaal, maar zal die wel palliatief behandeld worden 
en dat is een verschil. Waarom is dat terminaal zijn zo belangrijk? Omdat al dan niet terminaal zijn 
of binnen afzienbare tijd sterven heeft een impact op niet alleen het aantal artsen, maar ook op de 
uitvoeringstermijn. Als je niet terminaal bent, is een wachttijd voorzien van minimaal 1 maand 
vanaf het moment van de aanvraag van euthanasie tot de uitvoering. Bij terminale patiënten 
waarbij mensen verwachten dat men binnen afzienbare termijn komt te overlijden, dan is het 
sneller mogelijk. Dan moet het nog zorgvuldig gebeuren, maar dan moet je niet minimaal 1 maand 
wachten vanaf moment van verzoek tot effectieve uitvoering. Student … Prof: ja dus binnen 
afzienbare termijn, maar dat zegt nog niet veel. Wat men nu zegt is dat men kijkt dat de te 
verwachten levensduur om en beide 3 maand is. Dat is eigenlijk gemeenschappelijk om iemand te 
beoordelen als terminaal. Dat is ook een beetje het idee bv. dat je palliatief verlof kan nemen. Dus 
concept van palliatief verlof, je kan dat enkel nemen bij de laatste maanden. Dus eigenlijk is dat 
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een situatie van terminaal. Dus dat klopt niet op dat punt, want palliatief kan je een veel langere 
periode zijn. Palliatief wil zeggen dat je niet curatief nog kan behandeld worden, maar dat er wel de 
nodige zorgen zullen gegeven worden. Dus je kan een hele periode palliatief zijn. Als je het heel cru 
zegt, ik heb het ook al gezegd van bijvoorbeeld IVF, dat klopt niet helemaal want natuurlijk 
palliatieve zorgen heeft een bepaalde idee. Ook dat is soms niet curatief. Het resultaat kan wel zijn 
dat je een kind kan hebben, maar dat maakt jou niet meer fertiel bijvoorbeeld. Dus het is op dat 
moment niet curatief maar je mag dat natuurlijk niet palliatief noemen. Maar gewoon om een idee 
te geven van dat je een lange periode palliatief kan zijn, maar palliatief heeft nog altijd een 
negatieve setting namelijk het levenseinde komt erbij. Op zich: de letterlijke vertaling van palliatief 
is de comfortzorgen geven, vanuit het idee van de palliatieve mantelzorg die wordt gegeven. Dus in 
deze situatie is op het moment van de diagnosestelling Jan niet terminaal, maar is hij palliatief. Zal 
hij ook palliatief behandeld worden en betekent dat ook aan die voorwaarde zal moeten voldaan 
worden van die bijkomende arts, expert in de aandoening of psychiater en minimaal 1 maand 
wachttijd. Ik zeg ook uitdrukkelijk ‘minimaal’ want het staat zo in de wetgeving. Weet wel als 
mensen een verzoek doen naar euthanasie en het is in een situatie dat mensen niet terminaal zijn, 
dat mensen ook beginnen aftellen en expliciet ook datum prikken net een maand later. In 
wetgeving staat ‘een maand later’. Mensen gaan ervanuit kan het binnen een maand. Dat is ook de 
moeilijkheid om bepaalde criteria duidelijk te krijgen, we komen daar later ook op terug, als het 
specifiek gaat over personen met een psychiatrische aandoening, kan je binnen een maand een 
duidelijk beeld krijgen of de psychiatrische aandoening in die mate is dat je kan spreken van een 
uitzichtloze situatie waarin geen enkele behandeling meer mogelijk is. dan is die periode van een 
maand wel heel kort. Nu nogmaals, de wetgeving, is terecht opgemerkt, er wordt geen onderscheid 
gemaakt. Er staat fysiek of psychisch. Het is niet dat één van beide uitgesloten wordt, maar weet 
wel dat in de ontstaansgeschiedenis van de wetgeving vooral in ogenschouw werd genomen de 
somatische aandoeningen zoals oncologische aandoeningen en het leed dat daarmee gepaard gaat. 

 

6.3 Euthanasie enkel bij terminale patiënten?  

3. Is euthanasie enkel bij terminale patiënten mogelijk? JA/NEE. Dus bij deze moet dat een heel 
duidelijke zijn. Dat is neen. 
 

6.4 Onderscheid euthanasie en palliatieve sedatie  

 
4. Is palliatieve sedatie (sedatie = middelen die het bewustzijn verlagen) gelijk aan langzaam 

euthanaserend handelen? JA/NEE. We noemen palliatieve sedatie ook gecontroleerde sedatie. Is 
dat dan gelijk aan langzaam euthanaserend handelen? Nee. Dat wordt soms wel eens gezegd, dat 
dat nodeloos het leven rekken is, maar dat is totaal verschillend. Sedatie en euthanasie zijn totaal 
verschillend. 
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Dit is heel duidelijk het grote verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie. De doelstelling van 

palliatieve sedatie is de pijn wegnemen van de patiënt. En je kan dat niet via de reguliere behandeling, dus 

de uiteindelijke stap is mensen buiten bewustzijn brengen via sederende middelen. De doelstelling bij 

euthanasie is levensbeëindiging. Dus op zich, het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie is 

gewoon: bij palliatieve sedatie ga je mensen buiten bewustzijn brengen en het levenseinde voltrekt zich op 

natuurlijke wijze, alleen doe je dat door de maximale pijnbestrijding te geven. Maximale pijnbestrijding is in 

dit geval echt maximaal, namelijk mensen buiten bewustzijn brengen. Voor de rest ga je niet iets toedienen 

waarmee het levenseinde versneld wordt. Want dat doe je wel natuurlijk bij euthanasie. Palliatieve sedatie 

is geen langzaam euthanaserend handelen, maar euthanasie is wel versneld levensbeëindigend handelen. 

Dat is het verschil tussen beide. Dus wijze waarop is bij palliatieve sedatie ‘het verlagen van bewustzijn’ en 

bij euthanasie is dat ‘dodelijke medicatie toedienen’.  

 

Palliatieve sedatie kan enkel uitgevoerd worden in de laatste levensfase. Men gaat daar in de procedures 

echt naar enkele dagen voor het overlijden. Want je brengt iemand buiten bewustzijn en daardoor kan die 

niet meer eten noch drinken. Je gaat die dan tegelijk niet nodeloos sondevoeding blijven geven, want dan 

ga je gewoon dat stervensproces rekken. Dus op dat punt ga je dat niet nodeloos lange tijd vooraf gaan 

doen. Bij euthanasie weet je dat je dat ook in niet-terminale situaties kan doen.  

 

Toestemming patiënt bij palliatieve sedatie als dat nog mogelijk is en anders kan dat een act zijn van de arts 

die dat zelf beslist, natuurlijk naar multidisciplinair overleg, maar hou er rekening mee, dat beslist de arts. 

 

Bij euthanasie gaat besluitvorming vooral rond arts-patiënt. Het gaat vooral over de autonomie van de 

patiënt. Uiteraard is het zo dat je altijd met de patiënt eerst gaat praten in elke andere situatie. We moeten 

wel vermijden dat we gaan vragen aan familieleden wat er best gaat gebeuren voor de patiënt. Dan kom je 

tot heel merkwaardige situaties.  
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Uitvoering: zowel arts als verpleegkundige kan de medicatie toedienen bij palliatieve sedatie. Bij euthanasie 

mag het enkel een arts zijn.  

 

Gecontroleerde sedatie is op zich mogelijks omkeerbaar. Men dient die middelen toe, maar het is 

gecontroleerd. Dus afhankelijk van de situatie van de patiënt is het mogelijk dat die terug bij bewustzijn 

gebracht wordt. Men doet dat soms ook tussentijds, omdat sommige mensen nog afscheid willen nemen 

van familieleden. Maar omdat het zo een ondraaglijk lijden is, dat men mensen buiten bewustzijn brengt, 

die toch op een bepaald moment nog wakker kunnen worden, dat die afscheid kunnen nemen en terug 

buiten bewustzijn gebracht worden. Dat is intermittente sedatie. 

 

Verkort het het leven, in die zin verkort palliatieve sedatie het leven niet. Het is gewoon een stervensproces 

dat aan de gang is en in de tussentijd ga je erbovenop iemand buiten bewustzijn brengen zodat die het 

lijden niet moet meemaken. Dat is ook het hele idee van vb. toedienen van morfine. Dat is ook zoiets. Dat 

gaat het leven op zich niet verkorten. Je moet dat niet blijven toedienen, maar in se het toedienen van 

morfine alleen gaat het leven niet verkorten. Bij euthanasie is dat evident wel zo. 

 

Palliatieve sedatie is gewoon een natuurlijk stervensproces. Euthanasie niet. Maar het wordt wél erkend als 

een natuurlijke doodsoorzaak. Heel belangrijk, want als het niet als natuurlijke doodsoorzaak wordt erkend, 

dan heb je een discussie mogelijks met levensverzekering.  

 

Student … Prof: ja maar bij euthanasie ga je eigenlijk gewoon iemand doden. Waarom moet dat gezien 

worden als natuurlijke doodsoorzaak, omdat je anders problemen kan krijgen met bv levensverzekering. 

Want suïcide wordt daarin uitgesloten. Dus in die zin moet het erkend worden als natuurlijke 

doodsoorzaak, omdat je daar anders problemen mee hebt en dan zijn er ook gevolgen voor de 

nabestaanden. Is het natuurlijk, nee euthanasie is nooit natuurlijk, want je dient dodelijke medicatie toe 

om iemand te laten sterven. En bij palliatieve sedatie is het wel natuurlijk overlijden. Iemand zit in een 

natuurlijk stervensproces en het enige wat je doet is dat pijnvrij proberen maken.  

 

Student… Prof: regelgeving zoals elk medisch handelen, dat wil zeggen zit ook binnen de wetgeving 

palliatieve zorgen. Euthanasie heeft nog een aparte wetgeving. Bij palliatieve sedatie moeten geen 

meldingen gebeuren. Terwijl bij elke euthanasie moet dat gemeld worden aan de federale commissie ter 

controle of ter evaluatie. 

 

6.5 Euthanasie bij aanreiken dodelijk product, patiënt neemt zelf in?  

5. Als een arts een patiënt een dodelijk product aanreikt dat de patiënt vervolgens zelf inneemt, 
spreekt men dan van euthanasie? JA/NEE 
Dus dat wil zeggen de arts is daar, alleen de arts mag het uitvoeren hebben we gezegd, maar je de 
arts is daar, maar in plaats van dat die dat doet, geeft die de medicatie aan de patiënt. Patiënt 
neemt dat zelf in. Wie zegt nee? Is dat een euthanasie? In Nederland wel. Maar in België niet. Het 
is eigenlijk hulp bij zelfdoding, dus het klopt niet wat ik zeg, het is geen euthanasie. Waarom, 
omdat de letterlijke definitie is dat de uitvoering gebeurt door een andere dan de betrokkene. Dus 
het is in dit geval NOOIT euthanasie. Je zou het wel kunnen omschrijven als hulp bij zelfdoding. 
Hulp bij zelfdoding zit expliciet vermeld in de Nederlandse wetgeving euthanasie, maar niet in de 
Belgische.  
 
Student… Prof: nee, en dan kan het beschouwd worden als moord. Nu wat zegt de 
evaluatiecommissie: die geeft een rapport door dat we ook kunnen inkijken. Bij de toelichting bij 
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het rapport staat heel uitdrukkelijk dat als de evaluatiecommissie aanvaardt dat alle andere 
wettelijke voorwaarden voldaan zijn van hulp bij zelfdoding, dus alle andere wettelijke 
voorwaarden die bij euthanasie horen, maar dat het uiteindelijk de patiënt is, want concreet komt 
het erop neer dat de patiënt zelf het kraantje opendraait van het infuus in de plaats van de arts, dat 
men aanvaardt en dat positief gaat evalueren. Dat staat daarin, als dus aan alle andere 
voorwaarden voldaan is. Puur juridisch kan je daar bedenkingen bij stellen. Het is niet sluitend. 
Sommige hebben zoiets van ja maar zelfdoding is ook niet verboden. Dus als het echt tot een 
juridische zaak moet komen, je hebt wel de gevolgen van het erkennen van een natuurlijke 
doodsoorzaak. Dat zou je kunnen doen, aan de andere kant kan je zeggen: je kan ook hulp bij 
zelfdoding het omgekeerde zien en zoals we daarstraks zeiden beschouwen als schuldig verzuim. 
Dat je zelfs actief meewerkt aan iemands dood. Dat zijn de twee mogelijkheden. Weet als de 
evaluatiecommissie zegt dat als aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen wij dat beschouwen als 
een positief advies. Student … Prof: dat is België wat ik nu bespreek. Door de evaluatiecommissie. 
Maar je hebt natuurlijk de wetgeving en die staat daar steeds boven. Dus als er klachten komen, 
zoals er nu gebeurd is van familieleden, kan dat wel een ernstig gevolg hebben. In Nederland staat 
dat mee ingeschreven letterlijk ‘hulp bij zelfdoding’ in de wetgeving euthanasie. Voor alle 
duidelijkheid: hulp bij zelfdoding, als het gaat over mensen met een psychiatrische aandoening, kan 
dat wel een hulp zijn voor artsen. Vanuit het idee dat je ervanuit gaat dat de patiënt autonoom 
moet beslissen tot op het laatste, dat die eigenlijk wil sterven. Dus het beste bewijs om daar 
autonoom over te beslissen, is dat je de act zelf uitvoert. Zeker bij een moeilijke situatie of 
beoordeling die soms moet gebeuren als het gaat om mensen met een psychiatrische aandoening. 
Dus op dat punt zou het wel helpen mocht het goed geregeld zijn. Omdat je daar ook die 
autonomie effectief kan zien gebeuren.  

 

7. Patiëntcategorieën bij euthanasie   

Euthanasie: voor wie? Drie categorieën van patiënten  
1. Wilsbekwame terminaal zieke patiënt 
2. Wilsbekwame niet-terminaal zieke patiënt 
3. Wilsonbekwame niet-terminaal zieke patiënt 

 

8. Euthanasie en psychiatrische aandoeningen  

8.1 Specifieke aspecten  

Specifieke aspecten bij psychiatrische aandoeningen: wat zijn daar moeilijkheden bij? Jullie weten dat 
jullie wilsbekwaam moeten zijn. Wat is de moeilijkheid bij psychiatrische aandoeningen: 

1. Mogelijk verminderde beslissingsbekwaamheid: je moet je voorstellen, als iemand zit met een 
ernstige depressie, dat doodsgedachten daar soms gepaard mee gaan en dan is het natuurlijk 
moeilijk van waar zit nu die vraag naar euthanasie. Hangt die gedachte samen met de aandoening 
zelf of is dat toch een bewust beslissingsproces. Dat maakt het soms moeilijk. 

2. Medische uitzichtloosheid: onzekere evolutie en prognose van psychiatrische aandoeningen: dat 
maakt het ook moeilijk. 

3. Dynamiek van proces na euthanasieverzoek interfereert met verloop aandoening, doodswens en 
houding van patiënt: opnieuw voorbeeld van persoon met vb een ernstige depressie. Omgekeerd 
kan het ook helpen, uit praktijk blijkt wel dat als het gesprek aangegaan wordt bij mensen met 
psychiatrische aandoening bij mensen die euthanasie vragen, want weet dat artsen geen 
euthanasie moeten uitvoeren. En soms wordt de grens gesteld voor sommige artsen om niet in te 
gaan op een vraag van patiënten met een psychiatrische aandoening. Dat zou een keuze kunnen 
zijn van de arts omwille van de moeilijkheid die ermee gepaard gaat. Maar weet wel dat als je 
ingaat op de vraag, het beluisteren van de vraag, dat wil niet zeggen ingaan op de vraag als in we 



 130 

voeren het ook uit, dat het voor sommige mensen een hulp kan zijn wetende dat er mee nagedacht 
wordt ook in die periode met die aandoening. Dus dat geldt langs twee kanten.  

4. Mogelijk belangrijke impliciete betekenissen en boodschappen van euthanasie-verzoek (‘vraag 
achter vraag’): soms heb je dat. Dat gaat niet alleen over psychiatrische aandoeningen, soms heb je 
ook mensen die zeggen ‘ik wil niet meer leven omdat mijn leven geen zin meer heeft’. Bv. ‘ik heb 
geen familie meer, ik heb geen omgeving meer die naar mij omkijkt’. Op zich valt dat niet onder de 
wettelijke definitie van euthanasie. Het is geen medisch uitzichtloze situatie, maar je kan je wel de 
schrijnende situatie voorstellen waarin mensen zich bevinden. 

5. Veranderende autonomie (identiteit en persoonlijkheid): kom je ook soms tegen. Op dat moment 
kan je dan nog spreken van net dezelfde persoon? Die discussie komt ook voor bij dementie. Men 
spreekt soms van een persoon in verregaande vorm van dementie, kan je dan nog spreken van 
dezelfde persoon als daarvoor. Dat is dan ook heel vaak de discussie. Kan je vooraf een 
wilsverklaring indienen voor het geval dat je dement bent. Want het kan zijn dat je dat absoluut 
nooit zou willen daarvoor, maar dat op het moment dat je in die situatie zit, niet ongelukkig bent. 
Maar wie kan dat beoordelen? Is het dan nog dezelfde persoon of niet? in se is het gewoon iemand 
die in een situatie zit die die daarvoor niet wilde, maar die zit er wel in. Maar op dat moment als je 
dat aan die persoon gaat vragen, merk je niet dat die persoon ongelukkig is of die vraag nog zou 
stellen, als dat al zou kunnen wettelijk gezien. Dus daar zit je met die discussie. 

 

8.2 Euthanasie en psychisch lijden  

Bedenkelijke term ‘euthanasie owv psychisch lijden’: dus belangrijk ook, waarom heb ik al gesproken dat 
ik niet zo hou van euthanasie van psychisch lijden maar eerder van euthanasie van psychiatrische 
aandoening: omdat je dan ook de aandoening bespreekt en uitzichtloosheid en niet het lijden wat 
individueel is.  

- Psychisch lijden ≠ pathologie: omdat psychisch lijden geen pathologie is. Psychisch lijden is geen 
aandoening op zich. 

- Bij ‘somatische’ aandoeningen is psychisch lijden vaak belangrijker dan fysiek lijden 
- Bij ‘psychiatrische’ aandoeningen is er vaak psychisch én fysiek lijden 
- Achterhaald dualisme – elk lijden (bv. pijn) is psychisch én fysiek: misschien moeten we dat 

gewoon zo zien.  
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Dat geef ik jullie ook mee, dat er jaarlijks 50 keer euthanasie gebeurt om psychiatrische redenen. We gaan 

er even door gewoon om even te kijken welke situaties geschetst worden. 

 

 
Dus kleine groep is relatief, en als je kijkt naar het aantal aanvragen en effectieve uitvoeringen zie je daar 

toch een groot verschil. Dus mensen die het ook effectief vragen, gewoon om een beeld te geven van wat 

zijn zo een beetje redenen dat mensen de vraag stellen daarnaar.  

 

9. Beslissingsbekwaamheid 

 
• Begrijpt patiënt verstrekte informatie? 
• Inzicht heeft in aard van de situatie, verschillende opties en in gevolgen van zijn beslissing? 
• Komt hij/zij op weloverwogen wijze tot zijn beslissing? 

o In staat informatie toe te passen op zijn situatie, afwegingen te maken, daarover te 
redeneren. 

o Veronderstelt cognitieve capaciteiten en intacte realiteitszin: vandaar ook dat je dat moet 
nagaan in de zin van wilsbekwaamheid. Het is niet zomaar iets dat je makkelijk kan 
beoordelen, want je kan geen kleine speekseltest doen naar wilsbekwaamheid. 

• Niet uit test af te leiden 
• Enkel uit een grondige, zorgvuldige en herhaalde klinische inschatting door een ter zake ervaren 

(neuro)psychiater 
• Beoordeling van deze beslissingsbekwaamheid vraagt tijd, grote zorgvuldigheid en specifieke 

expertise: als je dat combineert met minimaal een maand wachttijd en je zet het woord ‘minimaal’ 
ervoor, dan kan dat. Als je het interpreteert als er moet ‘maar’ een maand tussenzitten, dan is dat 
denk ik heel erg kort voor een persoon die euthanasie vraagt. 
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10. Medische uitzichtloosheid 

 
• Medische uitzichtloosheid =  

o ongeneeslijkheid van de psychiatrische aandoening  
o + onlenigbaarheid van het lijden  
o ~ ‘onbehandelbaar’ of ‘therapieresistent’: dat is nog altijd een moeilijke. 

• Medische beoordeling 
• Medisch-curatief model herstel-denken (recovery): dat mensen soms moeten wat een bepaalde 

idee is binnen geestelijke gezondheidszorg is mensen leren leven met de aandoening zelf. Dat moet 
ook meegenomen worden. 

• Bv dementie en kanker: verloop meer voorspelbaar:  
• Grootste probleem voor psychiatrische aandoeningen! 
• Recht om behandelingen te weigeren: naar leren leven, soms is het moeilijk om een onderscheid 

te maken. Wat doe je bv met iemand, en dat is altijd een interessante casus. Je weet: dat we 
behandelingen mogen weigeren. Stel nu dat je in een situatie zit waarin iemand wat noodzakelijk is 
met een problematiek weigert om een teenamputatie te ondergaan. Stel, die weigert dat. Iedereen 
mag een behandeling weigeren. En die weigert elke zorg daaromtrent. Nadat die dat geweigerd 
heeft, zegt die ‘ik wil euthanasie’. Is dat dan niet behandelbaar? Want we hebben rekening 
gehouden met de wensen, rechten van de patiënt. Als we dat zouden zeggen, dan wordt 
euthanasie wel weer in de richting getrokken van de patiënt op dat punt. Dus in die zin, er is zeker 
een behandeling mogelijk. Je mag elke behandeling weigeren, maar het is niet omdat je een 
behandeling weigert, dat dat het logische effect heeft dat je dan in aanmerking komt voor 
euthanasie. Want het niet willen behandeld worden, betekent niet dat het niet behandelbaar is.  

• Bereidheid van patiënt: medisch uitzichtloos als psychiater nog behandelmogelijkheden ziet, 
maar patiënt niet meer bereidheid, moed of motivatie heeft? Betekent dat dat dan eerst alle 
mogelijke voorradige behandelopties moeten genomen worden?  Dat zou betekenen dat als het 
gaat over euthanasie bij depressie, dat eerst ook deep brain stimulation moet gebeurd zijn 
vooraleer mensen in aanmerking zouden komen voor euthanasie. Als je dat ziet, deep brain 
stimulation, dat zijn strengere voorwaarden dan de voorwaarden voor euthanasie. Dus zo ver gaat 
men ook niet. maar alle beschikbare behandelmogelijkheden zouden best eerst geprobeerd zijn. 
Student: betekent het gewoon als iemand ondraaglijk uitzichtloos is dat ze het gevoel hebben dat 
het uitzichtloos is? Want in de terminologie betekent medische uitzichtloos, betekent het dan dat 
er altijd een psychiatrische aandoening moet zijn? Prof: Nee, bij wijze van spreken het gevoel 
hebben van ondraaglijk te lijden, naar aanleiding van somatische aandoening. Of zelfs zonder het 
idee te hebben. Dat kan allemaal, maar dat op zich is onvoldoende reden om over te gaan naar 
uitvoering van euthanasie. Er moet altijd een koppeling zijn van medisch uitzichtloze toestand, 
welke toestand dat ook is. Als ze daar een verklaring voor hebben, dat dat medisch uitzichtloos is, 
de situatie die daar aan de grondslag ligt, dan kan dat. Maar daar beoordeelt de patiënt niet over, 
terwijl over dat ondraaglijk lijden beoordeelt de patiënt zelf. In sommige gevallen is dat wel in te 
schatten, maar in sommige gevallen is dat gewoon een beoordeling van de patiënt zelf. 

• Paradox  
• Nood aan evidence-based lijst van behandelingen en interventies die voor de betreffende 

psychiatrische aandoening moeten geprobeerd zijn: dat heb je ook makkelijker in de somatische 
problematiek, namelijk dat je kan aantonen van ‘we hebben alle behandelmogelijkheden uitgeput’. 
Dat is moeilijker in een psychiatrische setting. 

• Herstel: herwinnen van hoop en perspectief op een bevredigend leven, met en ondanks de 
psychiatrische aandoening 

• Proces van herstel = greep krijgen op zijn – vaak ernstige en ongeneeslijke - aandoening, 
waardoor deze zijn dagelijks leven minder beheerst. 

• Eigen kracht en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en leren hierop te vertrouwen.  
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11. Schema euthanasiebeslissing  

 

 
 

Dit is eigenlijk het enige schema dat jullie moeten kunnen onthouden en dat is heel simpel als iemand een 

vraag stelt naar euthanasie. Elk krantenartikel kunnen jullie gewoon doorlopen en zeggen van ‘dit is terecht 

of niet terecht’. En dan weet je ook onmiddellijk welk antwoord je kan bieden aan een patiënt. Namelijk 

kunnen we erop in gaan of kunnen we er niet op in gaan. Eerste vraag die je moet bekijken is: is die patiënt 

bewust? Als je al weet dat die patiënt niet bewust is, moet je kijken: heeft die patiënt een wilsverklaring 

geschreven waarin die patiënt euthanasie vraagt. Is dat neen, dus die patiënt is niet bewust en je vindt 

geen wilsverklaring, dan is het heel simpel, dan moeten we niet gaan discussiëren over euthanasie. Is die 

patiënt niet bewust, maar is er wel een wilsverklaring, dan moet je gaan kijken: is die wilsverklaring 

toereikend? Dat wil zeggen als er de situatie is dat patiënt in onomkeerbaar coma is én dat de 

wilsverklaring 5 jaar geldig is, is belangrijk bij euthanasie. Dus als de wilsverklaring ouder is dan 5 jaar als 

iemand euthanasie wil, dan zal het niet doorgaan. Waarom schrijf ik hier palliatieve filter commissie ethiek 

tussen haken: in sommige settings gaat men dat nagaan, die wilsverklaring en in discussie gaan door een 

team, multidisciplinair team is vaak een palliatief zorgteam in een ziekenhuis en soms komt er een 

commissie ethiek tussen. Dat varieert. Maar daarom zet ik tussen haken, want dat is niet verplicht. Maar 

dat moet je gewoon nagaan. Dus wat tussen haken staat is niet verplicht. Stel dat de patiënt wél bij 

bewustzijn is, dan is de volgende vraag die je moet stellen: oké, deze patiënt is bij bewustzijn, is deze 

patiënt wilsbekwaam, als het antwoord daarop neen is, is het heel duidelijk: geen euthanasie mogelijk. Is 

die wél wilsbekwaam, dan moeten we gaan kijken is die terminaal of niet terminaal. Dan zijn er 

verschillende mogelijkheden. En verschillende voorwaarden afhankelijk van terminaal zijn. Is die terminaal, 

ja, dan kan euthanasie uitgevoerd worden, ook daar kan dat eventueel via de commissie ethiek of de 

zogenaamde palliatieve filter in ziekenhuizen. Is sterven niet nabij, dan ook palliatieve filter of commissie 

ethiek. Meestal zie je ook in ziekenhuizen dat die palliatieve zorgequipe, men noemt dat palliatieve filter 

die daar eigenlijk ook een zeggenschap heeft, dat die meer ter sprake komt als de patiënt niét terminaal is. 
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Gewoon omdat je daar bijkomende expertise kan aan de dag leggen en die brengt men zo op die manier 

binnen, binnen dat team. Maar dat zijn de enige vragen die je je moet stellen om duidelijk tot een beeld te 

komen binnen euthanasie. 

 

 

Casus 
 

- Vrouw, 79 jaar. 
- Sinds 14 maanden in WZC. 
- Beginnende dementie sinds zestal maand. 
- Opname in ziekenhuis omwille van blijvende maagpijn. 
- Diagnose maagtumor waar patiënte voorlopig geen hinder van ondervindt. 
- Patiënte wil zich niet laten behandelen noch opereren. 
- Familie wil wel dat ze zich laat behandelen en zegt dat omwille van haar beginnende dementie 

de patiënte zich niet wil laten behandelen en de implicaties niet volledig meer vat. 
 

- VRAAG: ziekenhuisopname?  
 

WZC staat voor woonzorgcentrum. Vroeger heette dat rusthuis, en eigenlijk is WZC ook niet meer juist, 

tegenwoordig is het woonzorghuis. Wat doen we hier? De vraag is: gaan we ze laten opnemen / 

behandelen of niet? Het kan niet in de thuissituatie, vandaar dat er staat ziekenhuisopname ja of nee. Wie 

zegt ja, we gaan die laten behandelen? Niemand. Omwille van het feit dat de patiënt toch zelf mag 

beslissen. En de patiënt geeft aan dat die beslist. Beginnende dementie, is dat wilsonbekwaamheid, nee 

absoluut niet. Maar het is wel de familie die het zegt. Dus puur wettelijk zou je kunnen zeggen van je kan 

hier niet overgaan tot behandelen. In de praktijk ga je vaak zien dat er een ziekenhuisopname gebeurt. 

Zeker in een bepaalde fase. Student.. Prof: ja maar hier was op dat punt in deze situatie geen 

samenwonende partner meer. Was de familie de kinderen die dat beslisten. Maar waarom zou een 

samenwonende partner mogen beslissen als je zelf nog wilsbekwaam bent? Stel dat ze tegen u zeggen ‘uw 

partner denkt van goh, hij beseft het allemaal niet meer zo goed’, maar jij beseft het wel nog, want er is 

geen arts geweest die dat uitdrukkelijk gestaafd heeft, dat betekent dan eigenlijk dat iemand anders voor u 

gaat beslissen of dat kan of niet kan. Maar het is een heel terechte vraag, soms wordt gedacht van ah ik 

heb een vertegenwoordiger aangeduid, dus die beslist voor mij. Nee. Een vertegenwoordiger of 

wilsverklaring komt enkel ter sprake of in beeld vanaf het moment dat de persoon in kwestie zelf niet meer 

in staat is om te beslissen. Dus de vraag moet altijd, ook al is er een vertegenwoordiger aangeduid, ook al 

is er een wilsverklaring, de vraag moet altijd aan de patiënt zelf gesteld worden. Op het niveau van de 

patiënt. Dus zo lang die nog wilsbekwaam is, bij beginnende dementie, moet die op het niveau van de 

patiënt die vragen gaan stellen.  

 

 

12. Zorg in latere levensfase  

 
Zorg in de latere levensfase: wat jullie misschien als achtergrond moeten hebben als informatie is dat als 
het gaat rond zorgverlening in de laatste levensfase, dat dat niet enkel gaat over euthanasie, in tegendeel, 
dat is maar een beperkt aandeel rond euthanasie, zeker in de woon- en zorghuizen. Het is maar een goeie 
10%-15% van alle euthanasiegevallen dat plaatsvindt in de WZH. Meerderheid vindt plaats in de algemene 
ziekenhuizen en thuissituatie. Gewoon wat informatie, cijfergegevens. Vanaf het moment dat er natuurlijk 
onderzoek is, en dat onderzoek is van start gegaan ook verder via stamceltechnologie en de ziekte van 
Alzheimer, zie je welke mogelijke resultaten er zouden kunnen verwacht worden. 
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• Grote groep ouderen brengt laatste levensfase door in het WZH 
o Per jaar sterft ¼ van WZH-bewoners 
o Gemiddelde leeftijd in WZH: tussen 85 en 90 jaar 
o Gemiddelde verblijfsduur in WZH: 2 à 3 jaar: sluit op dit moment eerder aan bij de 2 jaar 

dan bij de 3 jaar. 
o Gemiddeld 2 overlijdens per maand in WZH 
o 23% van sterfgevallen in Vlaanderen 
o 72% van WZH-bewoners lijdt aan dementie 

 

12.1 Beslissingen in laatste levensfase  

• Beslissingen in de laatste levensfase.. ook misschien wat confronterend: 
o Bij 54% van 80-plussers bij wie sterven wordt verwacht (alle zorgsettings). 

▪ Intensivering van pijn- en symptoombestrijding (27%) 
▪ Stopzetting van behandeling (25%) 
▪ Gecontroleerde sedatie (7%) 
▪ Die drie thema’s samen zijn gewoon ‘palliatieve zorgen’.  
▪ In 15% wordt deze beslissing besproken met oudere persoon (De Gendt et al. 

2008): dat is een belangrijk cijfer. Hele idee is natuurlijk patiëntenrechten, dat de 
info wordt besproken met de patiënt. Als je weet dat 72% van alle bewoners van 
de WZH heel duidelijk lijdt aan dementie, zou het best zijn dat er daarover 
gesproken wordt vooraleer je in een WZH terecht komt.  

 

12.2 Palliatieve zorgen 

12.2.1 Wat is palliatieve zorg?  

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten 
die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van 
lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere 
problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (WHO) 
 
Daar komt dan de zogenaamde nieuwe term, die je misschien in de media ook hoort, voorafgaande 
zorgplanning, advance care planning, maar eigenlijk is dat niets nieuws. Als het gaat rond bespreekbaar 
maken van palliatieve zorgen, is dat door vroegtijdige signalering en informatieverstrekking. En dit is nu 
door het modewoord voorafgaande zorgplanning of advance care planning.  
 

12.2.2 Knelpunten in praktijk 

• ‘Palliatieve zorgcultuur’ die in een voorziening wordt uitgedragen vormt randvoorwaarde voor 
het nemen van goede beslissing maar … en dat dat niet als een taboe wordt gezien, want wat zie 
je: 

o Negatieve beeldvorming rond palliatieve zorg (als ‘beperken’ van zorg): in de zin van ja ze 
doen niets meer voor u 

o Deskundigheid medewerkers inzake communicatie (begripsverwarring – ‘beperken’ van 
zorg als ‘taboe’ – angst om over de dood te spreken). De meeste mensen die terecht 
komen in een WZH, weten dat dat meestal de laatste plek is waar ze terecht komen. Dus 
het is een beetje flauw om te denken dat daar niet over kan gesproken worden. Mensen 
hebben het eigenlijk wel graag dat erover gesproken wordt. Ik kan wel zeggen: vanaf het 
moment dat je het thema aanhaalt, gaat de eerste reactie nog heel vaak zijn over wat er 
moet gebeuren met de financiën, dat het gaat over het testament of over hoe de mensen 
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willen begraven / gecremeerd worden. Maar dat geeft wel ruimte om die zaken die heel 
belangrijk zijn naar de voorwaarde van herinner u wat is een menswaardig levenseinde, om 
daarover te praten. En eigenlijk hoeft dat niet zo moeilijk te zijn als je gewoon opent met 
de vraag bij de mensen ‘waarover maak je u zorgen’, dan krijg je die antwoorden en heb je 
een toegangspoort. 
 

• Overleg over zorgen in latere levensfase … 
o Soms (vaak?) te laat (nl. op crisismomenten): heel vaak gebeurt die dialoog daarover te 

laat, namelijk op crisismomenten. Vorige keer hebben we het voorbeeld aangehaald van 
‘wat als je niet wenst gereanimeerd te worden’. Je hebt dat nooit ergens vastgelegd, je 
hebt daar nooit over gesproken en het gebeurt ineens. Op zulke crisismomenten, weet dan 
dat de hulpverleners standaard gaan reageren, dus dan is het eigenlijk te laat. 

o Soms op het ogenblik dat de patiënt eigen wensen niet meer kan uiten (cf. angst): dus 
men wacht gewoon te lang, tot men het niet meer kan.  

o Wie neemt initiatief?  Ook belangrijk. Laat het niet afhangen van de patiënten zelf. Begin 
er gewoon zelf over als hulpverlener. 

o Wat wordt er genoteerd? Ook belangrijk. Want nogmaals: als je het gaat laten afhangen 
van wat mensen zelf op papier gezet hebben, daar heerst heel wat onduidelijkheid over. 
Mensen denken dat dat een soort contract is en dat is niet het geval. Dus het is best dat dat 
gewoon genoteerd wordt. Dus in gesprekken met huisartsen is onvoldoende.  

 

12.3 Voorafgaande zorgplanning  

12.3.1 Wat is dat?  

Voorafgaande Zorgplanning: Advance Care Planning (ACP) en niet ‘advanced’ zoals dat soms genoemd 
wordt.  
 

• … is het voorafgaande overleg met 
o Patiënt/bewoner Heel belangrijk: ga eerst altijd het gesprek aan met de patiënt. Ga niet af 

op een document dat toevallig is ingeschreven. Maar ga het gesprek aan. Dat document 
heeft geen enkele waarde zolang de patiënt zelf nog in staat is om beslissingen te nemen. 
Nogmaals, mensen zijn (meestal toch) niet wilsonbekwaam vanaf de ene dag op de ander, 
tenzij er natuurlijk een acute situatie heeft plaatsgehad.  

o Artsen/vpk 
o Familie 

• … over de doelen en de gewenste richting van de zorg bij het naderende levenseinde 

• … in geval de patiënt/bewoner niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen (Caplan et al., 
2006).  
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Welke zaken moeten samengenomen worden bij vroegtijdige / voorafgaande zorgplanning? Enerzijds heb 
je een arts en verpleegkundige. Die kunnen een therapiebeperking invoeren. Men noemt dat een DNR-
code, daar komen we ook op terug. Dat is puur een beslissing van de hulpverleners. Elke patiënt/ bewoner 
kan een wilsverklaring invullen. Die kan zelf zeggen dat wil ik of dat wil ik niet. wat kan er gebeuren: een 
patiënt kan bv zeggen ‘ik wil een bepaalde behandeling niet meer’. Maar een arts wil dat niet opschrijven 
op een DNR-code. Bv ik kan zeggen ‘ik wil niet gereanimeerd worden’. Die arts waar ik mee spreek vindt 
zelf van er zijn geen indicaties waarom ik jou niet meer ga reanimeren. Is het heel duidelijk, dan kan het 
document gevolgd worden. Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten of de twee hoeven niet 
gelijklopend te zijn. Familie komt erbij, maar bij voorkeur is dat een vertegenwoordiger of een 
vertrouwenspersoon. Daar komen we later ook op terug.  
 
Student … Prof: de vraag is van ‘moet een DNR code besproken worden met de patiënt?’. Ja. Want dat is 
recht op informatie. Dat hoort bij de patiëntenrechten. Er moet geen toestemming gekregen worden van 
de patiënt. Dus dat is het andere uiterste, soms worden DNR-codes ook voorgelegd aan patiënten of 
familieleden om te bevestigen. Men heeft geen toestemming nodig omdat het een individuele beslissing is 
van de arts, na multidisciplinair overleg. Maar in se is het de bedoeling dat de patiënt geïnformeerd wordt. 
Soms zegt men, en dat kan ik mij voorstellen, dat het confronterend is voor een patiënt, dat de 
familieleden aangeven van ‘ja als je dit nu gaat zeggen, kan de persoon in kwestie dat niet aan’. Dat is heel 
begrijpelijk, maar dat geeft geen vrijbrief om dat helemaal niét te zeggen. Dan moet je naar een model 
gaan, dat kan tijdelijk zo zijn, onder juiste voorwaarden, maar dan moet je wel op een bepaald moment wel 
die informatie geven. Beste wat ik daarvan ga zeggen, je moet je zelf voorstellen dat je zelf patiënt bent. 
Dat is niet leuk dat je die boodschap krijgt. Sommige mensen zeggen van ‘geef het niet door aan de patiënt 
in kwestie’. Maar soms wil de persoon in kwestie zelf nog zijn dingen regelen. Omdat je weet dat het niet 
goed is en als je de informatie niet geeft, kan dat ook niet geregeld worden. Iets anders is, en dat is 
natuurlijk het recht op niet weten, als een patiënt in het verleden heeft aangegeven ‘als ik zoiets voor heb, 
dan wil ik het niet weten’. Dat is iets anders. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Het gaat meestal rond de 
familieleden.  
 
Dus dat is één van de zaken, alles wat hier staat rond code van therapiebeperking, dat valt onder de 
voorwaarden van patiëntenrechtenwetgeving. Euthanasie niet. Dat is een aparte regelgeving.  
 

  



 138 

12.3.2 Doelstellingen  

• Doelstellingen van ACP: 
o Respecteren van de persoonlijke keuze van de patiënt/bewoner 
o Controle geven over de latere levensfase, dus die autonomie 
o Bespreekbaarheid bevorderen binnen de familie 
o Kwaliteit van arts-patiënt-relatie verbeteren, want op die manier krijg je ook geen 

discussies achteraf, maar kan je dat vooraf al gaan bespreken 
o Belissingsproces over gezondheidszorgen verbeteren, want als je weet wat mensen hun 

visie is, wordt het beslissingsproces sowieso beter 
o Ervoor zorgen dat de vertegenwoordiger in naam van de patiënt kan spreken, waarom 

blijf ik hier hameren op vertegenwoordiger? De meeste mensen die een wilsverklaring 
hebben ingevuld, zijn wat van een oudere leeftijd en hebben meestal kinderen. Als de 
kinderen moeten meebeslissen en er is meer dan één kind, dan kan er discussie ontstaan. 
En daarom is het belangrijk dat de persoon de mogelijkheid heeft om een 
vertegenwoordiger aan te duiden. En dan is het ook die persoon die dat beslist. Dat hoeft 
geen familielid te zijn, dat kan eender wie zijn, maar de persoon beslist dat zelf. En die 
spreekt in naam van de patiënt. Wat niet evident is, want dat betekent ook, als de patiënt 
niet meer wilsbekwaam is, en er moet een voorstel gedaan worden naar een bepaalde 
behandeling, dat die vertegenwoordiger dan moet de keuze maken op basis van de 
informatie die die kreeg van de patiënt, ja of neen. En eigenlijk mag die zelf daar geen 
keuze in maken, maar moet die gewoon volgen wat de patiënt heeft opgedragen.  

 

12.3.3 Vertegenwoordiger aanstellen  

Vertegenwoordiger 

• Louis (77j) is de vroegere buurman en goede vriend van Mia 

• Sinds enkele weken is Mia ernstig ziek 

• Op een dag wordt Mia gereanimeerd en overgebracht naar het ZH 

• Louis komt op bezoek en vraagt een gesprek met de arts 

• Op afdeling IZ (intensieve zorgen) lezen artsen op een document dat Louis de vertegenwoordiger 
is van Mia 

• Louis zegt tegen de artsen dat Mia nooit meer reanimatie gewild zou hebben  

• Mogen de artsen Mia verder behandelen? 
- Student …  
- Prof: over de andere behandelingen staat daar niets nee, maar nu terug naar de reanimatie, men 

kan dat niet weten. Wat men nu kan doen is, als er nu op dat moment verder behandelingen 
mogelijk zijn, prima. Er staat daar niets over in. Maar men kan wel wijzen naar een wilsverklaring, 
want daar staat ook de vertegenwoordiger op. Kan die meenemen, en daar meer informatie zien 
naar behandelingen toe. Dus het klopt dat je geen beslissing kan nemen naar verdere 
behandelingen toe zonder terug te grijpen naar een wilsverklaring. Maar wat je nu wel weet is dat 
die persoon, ook al is het geen familielid, de vertegenwoordiger is, dat staat genoteerd. En je weet 
nu ook, als er tijdens die volgende behandeling daar niets duidelijk van is, nog een keuze moet 
gemaakt worden naar reanimatie of niet, dat je eigenlijk niet meer mag reanimeren. Geen 
evidentie, zeker niet als daar bijvoorbeeld nog kinderen bij betrokken zijn. Als die zeggen van ‘dat 
maakt niet uit, wij beslissen daarover’. Neen, hier is er de keuze en dat is het hele concept van 
autonomie dat erachter zit, de persoon in kwestie kiest zelf wie de vertegenwoordiger is. 
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Wat zijn de mogelijkheden: je hebt een zelf aangewezen vertegenwoordiger en een niet zelf aangewezen 
vertegenwoordiger. Dus jullie hebben allemaal normalerwijze, als je niemand hebt aangeduid, een niet zelf 
aangewezen vertegenwoordiger. Je moet niet ongerust zijn, je wordt niet in de steek gelaten. Normaal 
gezien heeft niemand van jullie een bewindvoerder hier, omdat jullie in staat zijn jullie eigen beslissingen te 
nemen. Maar de eerste als er niet iemand is aangeduid, is de samenwonende partner, mochten er 
meerderjarige kinderen zijn, dan de kinderen, anders de ouder, meerderjarige broer of zus. Dat is eigenlijk 
gewoon een cascadesysteem. In geval van conflict / als er geen vertegenwoordiger is, dan beslist altijd de 
arts zelf. Heel belangrijk is: een vertegenwoordiger die niet is aangeduid, die kan geen weigering 
afdwingen. Dus als die niet specifiek is aangeduid, dan gaat het in dialoog. Dus uiteindelijk moet de arts 
altijd beslissen in het belang van de patiënt. Dus als de keuzes van een niet-aangewezen 
vertegenwoordiger indruisen, kan de arts altijd zelf beslissen. En een vertegenwoordiger kan nooit iets te 
zeggen hebben over euthanasie. Heel belangrijk. Bij euthanasie is dat trouwens geen vertegenwoordiger, 
dan is enkel de rechten van de patiënt het geval. Gaat het over een vertrouwenspersoon. En een 
vertrouwenspersoon heeft geen impact op de beslissing. Dus als iemand aangeduid is als 
vertrouwenspersoon, die persoon kan wel bijvoorbeeld een wilsverklaring voorleggen bij de arts. Maar die 
zal nooit kunnen zeggen ‘het moet uitgevoerd worden’. 2 redenen: 

1. Euthanasie moét nooit uitgevoerd worden 
2. Het moet gaan over de autonomie van de patiënt zelf 

 
Als je iemand zelf aanwijst, moet dat op papier staan, gehandtekend worden door patiënt én 
vertegenwoordiger. Die kan dat wél afdwingen. Dus dat wil zeggen: als je een vertegenwoordiger aanduidt, 
dat staat op papier, die specifieke handelingen die niet willen gebeuren, dan spreekt die 
vertegenwoordiger in naam van de patiënt. Dat is dus letterlijk de spreekbuis van de patiënt die zélf niet 
meer in staat is. Let wel:  als de patiënt wel nog in staat is, moet je hem niet overrulen om een 
vertegenwoordiger aan te praten omdat die misschien wat makkelijker is. opnieuw ook: kan geen 
euthanasie afdwingen. Een vertrouwenspersoon, daar heeft ook iedereen recht op, die staat bij maar heeft 
geen enkele juridische bevoegdheid en kan gewoon de arts op de hoogte brengen. Een 
vertrouwenspersoon is bij wijze van spreken diegene die de brievenbus leegmaakt als je op vakantie bent. 
Onthou het zo. Een vertegenwoordiger is iemand anders. 
 

- Student … 
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- Prof: het is nooit euthanasie, het is altijd weigeren van een behandeling dan.  
- Er moet altijd rekening gehouden worden met gesprek van de patiënt. Ongeacht de 

wilsbekwaamheid, maar aangezien een persoon met een beperking, ookal is die communicatief 
vaardig maar wordt gezien als wilsonbekwaam, dus in die zin niet die eigen beslissing te nemen, 
kan nooit in aanmerking komen om die keuze zelf te maken. Maar het is best wel dat je daar 
rekening mee houdt. Maar zolang die persoon wilsbekwaam is beslist die zelf. Dus het gaat niet 
over beperking, het gaat niet over dementie. Het gaan gewoon over de beoordeling van 
wilsbekwaamheid. En die beoordeling gebeurt door de arts. Maar het communicatieve is 
onvoldoende. Mensen kunnen ook tijdelijk wilsonbekwaam zijn, bijvoorbeeld omwille van een heel 
specifieke psychiatrische aandoening, kan dat tijdelijk dat een persoon niet in staat is om de 
gevolgen te overzien en die keuze te maken. Dus het is niet altijd zo. Maar het belangrijkste is: 
herinner u dat schema: eerst kijken naar bewustzijn, dan naar de wilsbekwaamheid en niet puur 
kijken naar de aandoening. 

- De vraag die hier gesteld is: wat als iemand in een traject zit bv aanvraag euthanasie en datum is 
geprikt en 2 uur ervoor gaat de patiënt buiten bewustzijn. Kan het dan verder gezet worden? In se, 
puur wettelijk gezien staat er dat de patiënt ten allen tijde de mogelijkheid moet hebben om de 
toestemming te geven tot euthanasie. Dus eigenlijk moet dat kunnen tot op het laatste moment. 
Maar dat zijn van die grijze zones. Omdat je natuurlijk een heel traject gaat. Je weet het, alles is 
besproken geweest. Puur juridisch gezien moet een patiënt tot op het laatste moment zijn 
autonomie kunnen waarborgen. En op dat moment is er ook geen sprake van een onomkeerbaar 
buitenbewustzijn, want het is niet persistent vegetatief. Maar ik snap wel dat er dan toch wel de 
keuze gemaakt wordt. Ik moet wel zeggen, puur juridisch kan dat problemen opleveren. Dus dit is 
een grijze zone. 

 

• Vrouw 80 j 

• Wilde thuis geen hulp aanvaarden 

• WZH 

• Gaf te kennen dat ze over euthanasie wilde praten 

• Stelde gesprek uit 

• Verdere gezondheidsproblemen Gisteren vroeg ze: “waarom komen mijn ouders mij hier nooit 
opzoeken?” 

• Dit is bv. Een heel duidelijke en ook wel schrijnende situatie van net te lang te wachten. Vanaf het 
moment dat je dat hoort, weet je van: hoe kan je dan nog de discussie aangaan van iets dat nog 
met autonomie te maken heeft? Is dat blijvend, niet noodzakelijk. Maar je weet dat als zulke 
uitspraken gebeuren, dat het moeilijk is om daar nog verder op in te gaan. Dus in die zin gewoon 
van durf dat taboe doorbreken en praat over die situaties tijdig. En ik weet dat het bij jullie allemaal 
heel veraf is, maar dat gaat ook over orgaandonatie. We komen daar later op terug. Gaat over al 
die zaken op wilsverklaring, durf daar gewoon over te spreken. Dat maakt het achteraf veel 
makkelijker voor personen die anders een beslissing moeten nemen, om daar over te praten en 
daar vrede mee te nemen.  

 

13 Wilsverklaring  

13.1 Terminologie  

Wilsverklaringen (Bron: Nys & Hansen, ethische perspectieven, 2009) 

• Uniforme terminologie nodig : wilsverklaring: dat is een belangrijke noodzaak als het gaat over 
wilsverklaringen. 

o Wilsbeschikking synoniem van wilsverklaring maar wordt voornamelijk voor testament 
(“laatste wilsbeschikking”) gebruikt. Ook wilsuiting en wilsbesluit zijn synoniem. 

o Levenstestament ( “living will”). Niet bruikbaar. Testament regelt bestemming goederen 
NA het overlijden. Levenstestament regelt bestemming persoon VOOR het overlijden. 

▪ Cfr. Recht op waardig sterven, Leifblad, www.palliatief.be 

http://www.palliatief.be/
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o Nogmaals: testament is NA het overlijden en gaat over GOEDEREN. Wilsverklaring gaat 
over wat je zelf wilt in verband met je overlijden en over de manier van het overlijden. 

 

 
Je hebt dus 2 soorten wilsverklaringen: een negatieve en een positieve. Positief betekent gewoon: ‘ik wil 
iets’. En de enige wilsverklaring waarin je kan zeggen dat je iets wil is gewoon de wilsverklaring van 
euthanasie. Dus onthou: een positieve wilskverklaring is een wilsverklaring van euthanasie. Namelijk, 
waarin iemand gaat stellen, als hij nog in staat is om een beslissing te nemen, op papier te zetten van ‘ik wil 
euthanasie’. Herinner u dat dat op dit moment hoofdzakelijk symbolische waarde heeft omwille van de 
heel strikte voorwaarde om daar achteraf aan tegemoed te komen. Een negatieve wilsverklaring is 
omgekeerd: dat wil zeggen van ‘ik zeg dat ik iets niet wil’, valt onder de patiëntenrechten, is juridisch 
bindend en is iets dat je nu op papier kan zetten voor het geval dat je niét meer in staat bent een beslissing 
te nemen. Dus dat wil zeggen: ik wil vb. niet gereanimeerd worden, ik wil niet verder behandeld worden.  
 
Student… 
Prof:  

- Omdat het nooit verplicht is voor een arts om euthanasie uit te voeren, ook al heb je de papieren. 
Bij een wilsverklaring euthanasie is het zo dat je kan doen, is 5 jaar geldig, enkel in persistent 
vegetatieve toestand. Dus zelfs als aan al die voorwaarden voldaan is, kan een arts nog altijd 
zeggen ‘ik voer geen euthanasie uit’, omdat het geen verplichting is. En in die zin kan je ook niet 
zeggen dat het juridisch bindend is.  

 

13.2 Problemen  

• Hoe moment van uitvoering bepalen? Wat ik nu denk over mijn toekomst, denk ik daar later ook 
nog zo over? Wat als iemand bv niet gereanimeerd wil worden en daar een tattoo van heeft gezet, 
komt dan de liefde van haar / zijn leven tegen, geldt dat dan nog? Dus is heel moeilijk. Maar dat 
gaat nog verder: vb personen met dementie. Misschien zijn dat andere personen en kunnen die wel 
nog genieten van zaken, maar men beweert ook soms en daar is onderzoek naar: is dat misschien 
een andere persoon die andere keuzemogelijkheden heeft en andere keuzes maakt? Misschien niet 
zo bewust als daarvoor, maar dan wel nog een kwaliteit van leven heeft voor de persoon zelf. En 
het is natuurlijk de moeilijkheid dat je het niet meer kan vragen. Als dat op papier staat, dat is 
onbeperkt, de negatieve wilsverklaring. Betekent natuurlijk ook ‘dan kunnen we niet meer terug’, 
als eenmaal die beslissing genomen is. je moet je baseren op wat de documenten zeggen.  

o Waarheidsgetrouwe omschrijving van toestand in toekomst? 
o Onherroepbaarheid van de vraag 
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o Stel dat je een wilsverklaring hebt ‘ik wil niet meer reanimeren’. Er staat enkel bij ‘als je 
niet meer in staat bent je wil uit te drukken. Lijkt allemaal evident maar ik ga met jullie de 
test doen van officiële wilsverklaring. Je moet je verwachten dat op dit moment 
voorgehouden wordt voor wat oudere mensen bv bij voorafgaande zorgplanning dat je dan 
samen een wilsverklaring invult. Als je dat niet samen doet, ga je zien, als dat document wil 
vinden online, dat dat niet makkelijk is om het officiële document te vinden.  

 
 

13.3 Medische beslissingen o.b.v. wilsverklaringen 

• Moet een arts euthanasie uitvoeren op basis van een wilsverklaring als de patiënt zijn wil niet 
meer kan uiten? JA/NEE 

• Dat is duidelijk: neen. 

 
 
Er is een organisatie die werkzaam is rond levenseinde: Leif: levenseinde informatieforum. Oorspronkelijk 
ontstaan vanuit palliatieve zorgen. Hebben een leifkaart dat zichtbaar is.  
 
Binnen de organisaties zijn ook voorbeelden van wilsverklaringen.  
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Dit is een voorbeeld van een wilsverklaring inzake gezondheid en levenseinde. Gewoon even mee opvatten: 
dit is een poging om alles wat mensen zelf kunnen kiezen en op papier zetten, om dat samen te bundelen. 
Dat document bestaat uit 4 bladzijden.  
 
Eerste blad: is heel duidelijk. Je kan je persoonlijke opvattingen geven en ten tweede kan je daar al 
onmiddellijk een vertegenwoordiger aanduiden. Waarom? Als er vragen zijn dat ze onmiddellijk de juiste 
persoon kunnen contacteren. Moet ondertekend worden.  
 

 
 
Dat luik is negatieve wilsverklaring. Dus voor het geval ik mijn wil niet meer kan uiten. Je gaat zien dat 
bepaalde thema’s ook terug komen in een DNR-formulier, ik ga jullie ook laten zien hoe je dat doet binnen 
een ziekenhuis. Dat is wel heel vaak elektronisch. Waarin men zegt: bepaalde handelingen gaan we niet 
uitvoeren. Men heeft daar bepaalde thema’s terug opgehaald wat jullie zelf kunnen beslissen. Maar ik ga 
nu eens het eerste luik: stel dat je geen enkele info krijgt en de eerste vraag dat je moet doen is ‘dit gaat 
over mijn wil in de volgende omstandigheden’. En je moet kiezen tussen die vier punten. Nog mee? Dus het 
voorbeeld dat ik zou gegeven hebben, wat ik hier vorige keer gedaan heb: ik val hier, heb gezegd dat ik niet 
meer gereanimeerd wil worden, dat document ligt hier, dan moet ik aangeduid hebben ‘elk geval waarin ik 
mijn wil niet meer kan uiten’. Op die manier moet dan gehandeld worden. Nogmaals, je weet onvoldoende 
van mij dus: helpen. Maar dat is die laatste situatie. Ik overloop echt de hele concrete situatie, enkel indien 
ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben, dit is gekozen voor de wilsverklaring euthanasie, dit is persistent 
vegetatief. Geen mogelijkheid meer om terug bij bewustzijn te raken. Dus rond dementie is dat niet. dan is 
dat enkel in die situatie. Als je 2e punt kiest: dan wil dat zeggen iemand die wilsonbekwaam is. vb personen 
met dementie die wilsonbekwaam zijn. Vooral om de wilsonbekwaamheid gaat het dan en niet om de 
dementie, maar bijkomend staat daarbij: ik moet ook een aandoening hebben waarbij ik terminaal ben. 
Herinner u algemeen is dat een beetje gezien als nog een drietal maanden te leven. Enkel indien ik 
onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten = wilsonbekwaam zijn. Dus dat wil zeggen dat kan je wel doen 
als je in een situatie van dementie bent maar niet meer wilsbekwaam bent, dat men er dan rekening mee 
moet houden. 
 



 144 

Student … 
Prof:  

- Dat kan zijn als de eindtermijn voorzien is door artsen met die aandoening dat je een termijn hebt 
van drie maanden. Dus het perspectief van de aandoening maakt wel wat de termijn is. en het een 
kan afhankelijk zijn van het ander. Als je op een bepaald moment in een situatie bent waar heel 
weinig verbetering mogelijk is en men gaat toch nog behandelen om bv het proces wat langer te 
laten, dus dat je nog afscheid kan nemen / comfort kan hebben. Vanaf het moment dat je daar mee 
stopt dan kom je binnen de termijn van in afzienbare tijd te sterven.  

 
Het laatste punt ‘elk geval waarin ik mijn wil niet meer kan uiten’: dat gaat heel breed. Je moet je 
voorstellen als je het gesprek aangaat met bewoners in WZH, moet je toch iets meer info geven dan 
gewoon aan iedereen die binnen komt dat blad af te geven, dat kan vrij confronterend zijn. 
 
Je kan ook aanduiden wát je niet meer wil.  

- Niet meer naar ziekenhuis worden gevoerd: dat is ook iets wat eigen is aan een WZH, dat je weet 
dat als er iets gebeurt, gaan we natuurlijk ook niet meer de mug bellen, want dan wordt het een 
spoedeisende situatie en moet er gehandeld worden 

- Niet meer op intensieve zorgen: omdat je daar letterlijk heel intensieve zorgen krijgt. Wil je dat nog 
ja of neen 

- …  
- Met bepaalde behandelingen wordt verlengd: bv ook antibiotica hoort daar ook bij, mensen die bv 

herhaaldelijk longontstekingen krijgen, zeggen op bepaald moment goed moeten we hier nog 
blijven behandelen ja of nee. En je weet als je dan stopt met behandelen, dat de gevolgen nefast 
kunnen zijn. Maar dat kan je dus zelf kiezen, wil je dat nog of wil je dat niet op een bepaald 
moment. 

- Geen pijnbestrijding die mijn bewustzijn ernstig beperkt: kan soms zijn dat mensen zoiets hebben 
van ik wil niet buiten bewustzijn, ik wil zelf mijn keuzes kunnen maken dus ik wil die pijnbestrijding 
niet hebben 

- Experimentele behandelingen: ook wel belangrijk. 
- Je kan ook zeggen ik wil beëindiging van mijn leven. Hier zie je de overgang van een negatieve 

wilsverklaring naar een positieve wilsverklaring, van euthanasie. Maar dan moet je een ander 
document invullen. 

 
Ook belangrijk: hier kan je aanduiden organen, lichaam afstaan en uitvaart bepalen. Dus dat is gewoon een 
samenraapsel van keuzes die wij allen kunnen maken, wat voor veel mensen niet altijd duidelijk is. 
Wanneer wordt dat wel duidelijk? Dit jaar zijn het weer verkiezingen: toen in België kreeg je de 
mogelijkheid om je expliciet te registreren als orgaandonor. Komen we later op terug. Trouwens, in 
Nederland is er nog geen opting out systeem. Het is pas in de zomer van 2020. 
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Dit maakt het heel duidelijk. Hierop ga je aanduiden rond euthanasie. Dat is officieel, dat moet er op staan 
als je die wilsverklaring hebt om het effectief te laten registreren bij de gemeente. Ook een herbevestiging, 
want deze wilsverklaring is maar 5 jaar geldig. Ook altijd de mogelijkheid dat je die kan herzien en ook dat 
je die kan intrekken. Het zijn geen contracten. Je moet het handtekenen. Je ziet ook dat er handtekening 
moet zijn van 2 getuigen waarvan 1 getuige geen materieel belang mag hebben.  
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Dit kan ook gekozen worden. Dat zijn allemaal mogelijkheden die aangeboden worden waar je zelf kan voor 
kiezen. Ook wel goed dat als je spreekt over wilsverklaringen dat je niet direct pagina 4 laat zien. Dan maak 
je het taboe niet makkelijker om levenseinde beslissingen te doen. Het kan ook zijn dat je fysiek niet in 
staat bent om een wilsverklaring in te vullen, ook daar is de mogelijkheid voor voorzien. Dus het gaat over 
die wilsbekwaamheid die heel belangrijk is. weet dat je veel beslissingsbevoegdheid hebt op dat punt.  
 
 

13.4 Wilsverklaringen in 7 punten  

• Zeg steeds wilsverklaring 

• Een voorafgaande wilsverklaring wordt maar geldig vanaf de wilsonbekwaamheid van de 
opsteller ervan, daarvoor moet je er niet naar kijken 

• Enkel negatieve wilsverklaringen zijn voor de arts bindend, voor zover er een vertegenwoordiger 
is aangeduid 

• Benoem steeds zelf een vertegenwoordiger om discussies zoveel mogelijk te vermijden 

• Het voorafgaand verzoek om euthanasie een zeer beperkt toepassingsgebied heeft, heb ik ook al 
gezegd, eerder symbolische waarde 

• Een toename aan informatie is niet steeds een toename aan kennis, want media staan bol van die 
zaken maar veel mensen weten niet wat de mogelijkheden zijn 

• Wilsverklaring is geen contract 
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13.5 Wilsverklaring als startpunt 

• geen oplossing, wel startpunt om de info op gang te trekken 
o Veel informatie, gebrek aan kennis 

▪ Fgov, Leifblad, Federatie palliatieve zorgen 
o Nadelen contractdenken 

▪ Specifieke behandeling kan soms wel en soms niet nuttig/zinvol zijn 
▪ Valse illusie van nauwkeurigheid: Lijst van aanvaardbare en niet aanvaardbare 

behandelingen zijn zelden voldoende voor de complexe medische beslissingen 
▪ Niet patiënt alleen, maar de familie of grotere groep is de eenheid van zorg 

• Van document naar proces, eigenlijk moeten we niet naar het document kijken maar naar het 
proces van dialoog, zelfs al wordt er geen document ingevuld. Maar je gaat de dialoog aangaan met 
je eigen arts, huisarts, wordt genoteerd in het medisch dossier. Dat is eigenlijk veel meer waar dan 
gewoon een document in te vullen. 

o Positief beeld op welke zorg we wel nog kunnen bieden 
 

13.6 Beperkingen voor therapie  

Beperking therapie: bij ons vooral bekend als DNR (Do Not Reanimate). Er zijn verschillende codes, dat is 
een beetje in de achtergrond van de ziekenhuizen.  
 
NTR 

• NTBR (not to be reanimated) 

• NCPR (no Cardiopulmonary resuscitation) 

• DNR (do not reanimate/resuscitate) 

• AND (allowed natural death) 

• BPC (best palliative care) 

• PME (pas moyens extraordinaires) 
 

• code 0: geen beperking van therapie: waarom staat dat erbij, dat heeft te maken met alle 
accrediteringsvoorwaarden waarin men verplicht wordt in ziekenhuizen om een registratie te 
hebben van wat men al dan niet van behandelingen doet. Dus standaard, normalerwijze komen 
jullie binnen als jullie op consultatie gaan in een ziekenhuis en hebben jullie een code 0. Je kan 
sowieso niet starten met code 3. Logische gang van zake is starten met code 1, dan moet er een 
verantwoording zijn, dan naar code 2 en dan pas naar code 3. 

• code 1: niet reanimeren 

• code 2: therapie niet uitbreiden (met uitdrukkelijke vermelding van de therapieën waarmee niet 
meer mag gestart worden om een escalatie van therapieën te vermijden): dan moet je ook 
uitdrukkelijk vermelden welke therapieën dat zijn. 

• code 3: therapie afbouwen (met vermelding van de behandelingen die dienen gestopt te worden)  
 
om een voorbeeld te geven: is er een ethisch verschil tussen kunstmatige voedseltoediening vb 
voedingssonde, is het hetzelfde om niet te starten of om te stoppen denken jullie? Als aan alle 
voorwaarden voldaan is. als we nu een zelfde situatie, we maken de keuze we starten niet met 
sondevoeding of we stoppen sondevoeding. Is daar een verschil tussen?  
 
Student … 
Prof: 

- ja en dan moet het via code drie dus afhankelijk moet er wel een code zijn, dat klopt. Maar als je 
kijkt naar familieleden vinden ze stoppen moeilijker dan niet starten, terwijl er geen verschil is. dus 
denk goed na vooraleer je start met sondevoeding. Want als je eenmaal start is het psychologisch 
veel moeilijker om te stoppen en je moet daar bovenop ook stappen voor ondernemen om te 
stoppen.  
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Bespreking DNR-beslissing door geriater: je ziet hier met wie het besproken wordt, dat geeft beetje bewijs 
van het moet met patiënt zelf besproken worden ook. In praktijk in heel beperkte mate! 

• met de hoofdverpleegkundige (72,2%) 

• met een naaste van de patiënt (61,9%) 

• met de huisarts (22,6%) 

• met de patiënt zelf (15,7%) (!)  
 
De redenen om tot een DNR-beslissing over te gaan: 

• prognose (68,1%), nogmaals: binnen afzienbare termijn speelt zeker een rol 

• fysieke situatie (62,2%) 

• leeftijd (21,1%): heel belangrijk. Blijkbaar is het makkelijker ongeacht prognose en fysieke situatie 
toch tot DNR over te gaan op hogere leeftijd dan op jongere leeftijd 

 
DNR ≠ ACP ; DNR < ACP: wat is dat? : 

• Standaardformulier 

• In patiëntendossier 

• Over beslissing van artsen 

• In overleg met team 

• Na informatie aan patiënt of wettelijke vertegenwoordiger 

• Om therapeutische hardnekkigheid te vermijden: dat is doelbewust weten dat de behandeling die 
je gaat uitvoeren geen positief resultaat meer heeft voor de patiënt in kwestie 
 

 
 
Voorbeeld van elektronisch medisch dossier. Er bestaan er verschillende. Er kan in aangeduid worden. Als 
dossier open gaat komt ook heel duidelijk of er een DNR code is ja of nee. Je ziet heer wat allemaal 
mogelijk s, een code 1, een code 2.  
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Heel veel zaken kunnen ingevuld worden. Dat is een grote verbetering. 10 jaar geleden was dat nog heel  
vaak zo dat op bepaald momenten in het rood geschreven werd DNR 1, 2 of 3. Dus hier zie je eigenlijk de 
vooruitgang van patiëntenrechten. 
 
Is het makkelijk om een beslissing te nemen naar DNR-code toe? Nee. Ik geef jullie volgende situatie: 
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Casus 
 
Een vrouw van 80 jaar. Nog zeer actief, gezond. Fietst nog, woont alleen, kan zichzelf goed redden, heeft 
nog vrienden die ze regelmatig bezoekt. 
Op de avond dat ze binnengebracht werd was zo op een familiediner. Tijdens de maaltijd voelde ze zich 
plots wat onwel en even later zakte ze in elkaar aan tafel. 
De ambulance werd gebeld, een mug werd opgeroepen en enige tijd later werd mevrouw 
binnengebracht op spoedgevallen. Ze gaf geen enkele reactie. Glasgow coma scale 0/15. Pupilreflexen 
waren abnormaal. 
De neurologe werd erbij gehaald, deze vroeg een CT schedel aan ter visualisatie van het CVA. Toen de 
beelden binnenkwamen bleek het te gaan om een enorme hersenbloeding met verschuiving van de 
middellijn. 
Gezien de quasi blanco voorgeschiedenis van de patiënte en haar goede gezondheid voor het CVA wou 
de neurologe alles op alles zetten om de patiënte nog een kans te geven en haar erbovenop te helpen. 
“Zo’n gezonde en sterke vrouw maakt toch nog kans om hier goed door te komen, we kunnen het niet 
maken om haar te laten sterven, stel dat ze er goed uit zou komen” De neurochirurg werd er bijgehaald. 
Na het bekijken van de CT-scan was hij echter niet enthousiast om bij deze dame een trepanatie te doen. 
“Zo’n grote bloeding heeft bitter weinig kans dat de patiënte er goed uitkomt. Hoe erg zou het niet zijn 
moest ze er maar half uitkomen, en haar verdere leven moeten doorbrengen in vegetatieve status. Hoe 
schrijnend zou dit niet zijn voor de familie.”  
Maria, een vrouw van 77 jaar met een uitbehandeld borstcarcinoom verbleef reeds enkele weken op de 
dienst oncologie. Zij kreeg nog éénmaal per week palliatieve radiotherapie. Maria was aan haar bed 
gekluisterd, kon amper eten zonder te braken. Toen zij op een dag haar nek quasi niet meer kon 
bewegen van de pijn werd het voor haar teveel. Zij vroeg om euthanasie omwille van haar voortdurend 
lijden maar vooral omwille van het lijden van haar familie. Zij wou dat er aan dat alles een einde kwam. 
De oncoloog ontweek haar vraag en sprak haar wel over die andere optie namelijk palliatieve zorgen. Zij 
stond daar erg weigerachtig tegenover. Tegelijkertijd lichtte de arts ook haar familie in over de vraag. In 
overleg met de familie werd beslist om Maria met de nodige zorgen van de familie naar huis te sturen. 
Drie weken later verscheen Maria terug op de afdeling met acute ademsnood. Uiteindelijk stierf ze twee 
dagen later. 
 
Hier zie je dezelfde patiënt, 2 artsen met expertise, wat doe je nu? De ene vanuit de interpretatie vanuit de 
autonomie van de patiënt zegt ‘we gaan het niet meer doen’, want ze zou nooit meer in die situatie komen 
dat het nog goed zou zijn. De andere zegt ‘misschien toch proberen omdat ze zo goed was daarvoor’. Weet 
wel als je heel eerlijk bent met die voorgeschiedenis en met 0/15 op de Glasgow coma scale moet je heel 
goed nadenken vooraleer je dit nog zou doen. Maar om een vb te geven dat je discussies kan hebben 
tussen verschillende artsen met kennis van zaken en interpretatie. Dat is een bewijs dat het belangrijk is 
dat je zaken op papier zet wat je al dan niet wil maakt het beslissingsproces, ook voor professionals die er 
dag in dag uit mee geconfronteerd worden, makkelijker. Dus het gaat hier niet over artsen of wat dan ook, 
het gaat over zaken van patiëntenrechten met mogelijkheden die mensen zelf kunnen doen en zaken die 
bespreekbaar kunnen gesteld worden.  
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LES 6 EN 7: ORGAAN- EN WEEFSELTRANSPLANTATIE 
 

1. Inleiding: “Van wie wil je een orgaan?” 

 
Even een overzicht van de stand van zaken rond orgaandonatie: wat is de link met de voorgaande les? De 
link is tweevoudig: enerzijds een keuze die zelf kan gemaakt worden vanuit de autonomie. Een tweede 
punt is de hele discussie die terug opgerakeld is twee weken geleden rond ‘mogen mensen die euthanasie 
krijgen ook een orgaan doneren?’. Op die manier heb je de link tussen beide. Een andere link is dat er voor 
de mogelijkheid van stamcellen enkel de mogelijkheid van orgaandonatie was. Op dit moment kunnen we 
cellen en weefsels zelf kweken. Weet als jullie orgaandonor zijn dat jullie ook weefseldonor zijn. Dus er kan 
veel meer gebruikt worden dan louter jullie organen. Natuurlijk enkel die zaken die nuttig zijn om te 
gebruiken. Maar het is een interessante piste bv het wegnemen van gehoorbeentjes in confronterend, 
want er staat bij dat een lichaam intact gehouden moet worden. Maar wegnemen van gehoorbeentjes 
betekent dat schedel opengesneden moet worden, de hersenen eruit gehaald moeten worden en de 
gehoorbeentjes moeten weggenomen worden. Dat betekent ook dat als er dan een groeting is van de 
familie, dat dat confronterend kan zijn. Dus best dat die info vooraf gegeven wordt. We hebben ook een 
discussie gehad van is het dan noodzakelijk als we mogen experimenteren, het zou goed zijn als we zouden 
mogen experimenteren op verschillende lichaamsdelen. Er is een discussie geweest tussen artsen van 
‘eigenlijk is alleen het bovenste deel zichtbaar bij groeting’, mogen we dan experimenteren naar amputatie 
enzovoort overgaan om te experimenteren op ledematen. Ik wil hier niet gruwelijk zijn maar gewoon een 
discussie meegeven die soms wel gevoerd wordt. Het kan niet voor alle duidelijkheid. 
 

 
 
 
Van wie zouden jullie een orgaan willen als jullie het nodig hadden?  

- Heer met overgewicht 
- Foetus na zwangerschapsafbreking 
- Bejaarde vrouw: maakt het uit dat deze dame Marie Cury is?  
- Cellen in embryo 
- Varken  

 
Student: als het over leven en dood gaat zou dat mij niet zoveel uitmaakt zolang het voldoende 
functioneert, … 
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Prof:  
- Ja het moet voldoende functioneren, maar de kwaliteitseisen zijn veel verminderd. Vroeger waren 

het veel striktere regels. Nu bv leeftijd enzo is geen specifieke regel meer. Er vanuit gaande van wat 
is het beste: geen orgaan of wel een orgaan? Uiteraard gaat men naar de kwaliteit kijken en niet 
zomaar. Het gaat zeker kwalitatief zijn maar de criteria zijn veel minder strikt geworden 

- De individuele ontvanger heeft nooit de keuze van wie hij een orgaan is 
- Heel lange wachtlijsten, liggen zeker niet voor het rapen 

 
Xenotransplantatie (Xenotransplantatie is het transplanteren van organen of weefsels tussen verschillende 
soorten (meestal tussen mens en dier)) gebeurt voor alle duidelijkheid niet. Gewoon rond embryonale 
stamcellen kan het gebruikt worden als het opgekweekt wordt, maar het embryo zelf niet. 
 

2. Types van donoren 

 

 
 
Types van donoren: je hebt twee soorten. Levende en overleden donoren. Bij overleden donoren heb je 
diegene die hersendood zijn en diegene die een hartstilstand gekregen hebben. Dus als we spreken over 
orgaantransplantatie na euthanasie, dan gaat het over een overleden donor met een hartstilstand. Dus bij 
nonheartbeating kan je het hart niet gebruiken, voor alle duidelijkheid.  
 
Types van donoren: 

• Heartbeating 
o Hersendood: weet dat die criteria voor hersendood pas in de jaren ’60-’70 er geweest zijn. 

Daarvoor had dat te maken met specifiek het hart nog kloppen ja of neen. De hersendood-
criteria hebben geleid tot meer organen. 

• Nonheartbeating 
o Reanimatie gefaald 
o Laten sterven 

• Levende donoren 
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3. Orgaandonatie in de praktijk  

3.1 Procedure 

• Drie artsen stellen dood vast 
o Mogen geen deel uitmaken van het transplantatieteam 

• Aanmelding bij eurotransplant: dat is een onafhankelijke groep die organen toewijst. In 
verschillende landen heb je verschillende regels om aan organen te geraken.  

o Onafhankelijk, internationaal (Be, Lux, Ned, Oostenrijk, Slovevië, Kroatië, Duitsland) 
allocatie-organisme dat organen toewijst. 80% van de Be organen blijft intern. Weet ook 
dat België samen met Spanje koploper zijn in het aantal beschikbare organen. Dat heeft 
gewoon te maken met hetgene wat hierachter zit: dat is het opting out systeem.  

• Verwijdering van organen en weefsels 
o Elk orgaan heeft max. bewaartijd dus men moet snel handelen als de keuze gemaakt is.  

▪ Hart (4u); longen (8-10u) lever/pancreas (12 u) 
▪ Ook weefselenten (bot, kraakbeen, pezen, huid, …+/-300) er zijn ongeveer 300 

weefsels die we kunnen gebruiken 
▪ Ook voor wetenschappelijk onderzoek 

 
Student … Prof: wat niet in België blijft gaat naar andere landen die deel uit maken van Eurotransplant. 
Men gaat kijken van ‘wie heeft meest nodig’. Men heeft een grote pool dus de keuze van Eurotransplant 
maakt dat je je pool verbreedt, maar natuurlijk afhankelijk van waar de meeste organen zijn zou je kunnen 
denken van ‘dan heeft diegene die meeste organen ter beschikking heeft in eigen land vb. minder kans om 
een orgaan te krijgen, dat klopt niet. Dus er zit wel een systeem achter dat de meerderheid nog wel in 
eigen land blijft.  
 
Belangrijk probleem bij orgaantransplantatie = meer vraag dan aanbod! 
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3.2 Wachtlijsten 

Wachtlijst: duur 

• Nieren – 4 j: de reden daarachter (lang) moet ik u schuldig blijven, ik weet wel dat het een van de 
zaken is die bij levende donoren wordt gezocht. Omdat meestal ze waarschijnlijk niet meer 
voldoende kwalitatief zijn na overlijden om te transplanteren. 

• Hart – 2 à 3 m 

• Longen - 7 m 

• Lever – 6 maanden 
o Vgl. Nederland X2 (orgaantoerisme?) want daar heeft men een ander systeem.  
o In de tussentijd moet je natuurlijk wel zorgen voor die persoon in kwestie. 

• Overlevingsgraad (harttransplant): 
o 50% na 17 jaar (België): dat lijkt misschien maar de helft, maar dat is een heel hoog 

percentage.  
o 30% na 17 jaar (int): als je internationaal vergelijkt scoort België dus heel goed 

• Vandaag is 10 jaar na de transplantatie 75% van de pat. nog in leven: dat is een heel hoog 
percentage. Dat is positief nieuws. 

 
Student: … Prof: gewoon aan de manier waarop de transplantatie en opvolging gebeuren. Het is natuurlijk 
een combinatie van factoren, maar het heeft ook te maken met de kwaliteit, de manier waarop het gebeurt 
en hoe het plaatsvindt.  
 

4. Feiten en cijfers 

Wachtlijst 1/09/2008: de wachtlijsten dalen niet in die mate. Ik ga jullie ook een document geven 
waarbij je evoluties gaat zien, maar ik neem dit omdat dat eigenlijk de eerste plek is waar men 
bekeken heeft. Ik ga je wel wat systemen laten zien en je krijgt altijd de meest accurate informatie. 
Dus je ziet hier ook hoeveel mensen wachten op bepaalde organen. 

Nier: 766 
Lever: 175 
Hart: 37 
Pancreas: 30 
Longen: 61 

Kans dat je een orgaan nodig hebt is 6X groter dan de kans dat je ooit zelf kan doneren: dat is het 
belangrijkste dat je moet weten. 

 
Post mortem donors 2010 (2009) (2008) (2007) (2006): hier zie je een hele evolutie van post mortem 
donors in de verschillende landen.  

• Oostenrijk: 189 (212) (168) (181) (201) 

• België: 263 (276) (265) (291) (273) 

• Duitsland: 1271 (1196) (1184) (1285) (1227) 

• Luxemburg: 3 (geen gegevens) (9) (1) (6) 

• Nederland: 216 (215) (201) (257) (200) 

• Slovenia: 40 (33) (36) (22) (30) 

• Non ET 78 (65) (61) (69) (84) 

• Kroatië: nieuw: 127 (77) (79) (33: 2007) 

• Totaal: 2187 (2074) (2003) (2139) (2021)  
 
 
Typen van donoren (totaal 3587) 

• Overleden: 2187 (61,3%) 

• Levenden: 1394 (38,9%): hierin zie je ook weer een verschil tussen verschillende landen. 
o In Nederland: 68,7% levende donoren 



 155 

o In België: 23,8% levende donoren 
o In Duitsland: 37,2% levende donoren 

 
 
Belangrijk probleem bij orgaantransplantatie = Tekort aan geschikte organen! 
 
Dubbelzinnigheid orgaantransplantatie… 

• Slachtoffer van eigen succes: dat is een beetje luguber.  
o Minder CVA’s: op zich zijn er minder beroertes, dus dat wil zeggen dat er op die manier 

minder organen ter beschikking komen.  
o Minder verkeersslachtoffers: dat was vroeger de grootste pool omwille van onveiligheid, 

veel jonge verkeersslachtoffers, veel beschikbare organen 
 

5. Kwaliteit van orgaandonatie 

 

 
 
Traumaslachtoffers: denk aan accute situaties, verkeersslachtoffers, …  
Verschil tussen nu en vroeger. De leeftijd wordt ouder dus automatisch is de kwaliteit vaak minder. De 
kwaliteit moet nog wel bruikbaar zijn. 
 
 
Kwaliteit van orgaandonatie: Relatieve contra-indicaties donatie bij leven (dus niet post-mortem voor alle 
duidelijkheid) 

• BMI tussen 30 en 35 

• Roken 

• Jonge vrouw met kinderwens 

• Hypertensie = hoge bloeddruk 

• Psychiatrische aandoening 

• Infectie of kwaadaardige aandoening 
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Student… Prof: omdat dat implicaties kan hebben op de zwangerschap als je gedoneerd hebt bij leven. 
Toch gaat men dat dan als contra-indicatie zien op dit moment. Want je zou hetzelfde kunnen zeggen bij 
roken ‘ja als ik het weet…’. Het heeft een impact op de autonomie, maar nogmaals, iemand anders, dat is 
juist het idee: je hebt andere mensen nodig om over te gaan tot orgaandonatie, namelijk de artsen en die 
moeten de risico-inschattingen maken, van wat zijn de mogelijke consequenties. Eigenlijk is dat hetzelfde 
als IVF. Je mag ook bepaalde zaken weigeren vanuit een inschatting die je zelf maakt. Waarom? Je hebt 
iemand nodig.  
 
 

6. Ethiek 

6.1 Inleiding: balans vinden 

• Adequaat toepassen van orgaandonatie kan de levenskwaliteit van honderden mensen 
verbeteren: wat is nu het opvallende als je je het schema herinnert van de verschillende principes: 
autonomie, rechtvaardigheid, welzijn? Als je kiest als maatschappij voor een opting out systeem, 
dan kan je eigenlijk zeggen dat je solidariteitluik rond rechtvaardigheid boven autonomie zegt. 
Klopt niet helemaal omdat je in België ook de mogelijkheid hebt om te zeggen ‘ik wil géén 
orgaandonor zijn’, maar je bent automatisch orgaandonor. Dus op dat punt is het een verschil als je 
expliciet toestemming moet geven als je zegt ‘je bent automatisch orgaandonor, tenzij’. Dus je hebt 
nog steeds de autonome keuze, maar het is veel minder gericht op het individu. Het individu moet 
zélf het initiatief nemen om geen orgaandonor te zijn en dat is een drempel.  
 

• Afwegen van waarden, normen en principes: welzijn van 
o Donor 
o Ontvanger 
o Familieleden 
o medisch/vpk team 
o samenleving 
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(TX: transplantatie) 
 
Die balans moeten we vinden. Je kan niet zomaar kiezen vanwaar je organen vandaan haalt. Heel belangrijk 
is: je zit in een context van het verliezen van een patiënt. Hoe ver ga je? Ga je al rekening houden met de 
mogelijke transplantatie? Vandaar dat een transplantatieteam niet vroeger of mag mee interferen met de 
discussie over orgaantransplantatie. En ook heel belangrijk: wat bij de familieleden speelt, zijn opvattingen 
over de dood. Dat kunnen levensbeschouwelijke opvattingen zijn, dat kunnen visies zijn van ‘hoe kijken we 
naar hersendood’, noem maar op. Maar ook rouw. Dus op het moment dat het gevraagd wordt en er is 
nooit over gesproken geweest en er is een overlijden van een familielid en dan moet de vraag gesteld 
worden van orgaandonor ja of neen, weet dat dat dan niet de meest evidentie momenten zijn om gesprek 
te gaan voeren. Het is goed dat daar vooraf over nagedacht wordt.  
 

 
 
Dus kijken naar hoe media en overheid daar mee omgaan, behandelend team en ook naar wat je 
persoonlijke waarden en overtuigingen daarrond zijn. 
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Dus de wetgeving zit daarbij, beeldvorming ook. Ziekenhuizen, behandelend team, transplantatieteam: 
weet dat er een heel goed systeem is, sowieso, zeker binnen de landen van Eurotransplant, rond 
donormanagement. Dus dat wordt zeer goed opgevolgd. Ook persoonlijke overtuigingen, 
kennisbespreekbaarheid, … 
 

6.2 Rol van de overheid 

• Wetgeving: als je wil kijken naar de wetgeving en algemeen kan je gewoon gaan naar beldonor.be. 
Dan kom je terecht op de site met de algemene info van de federale overheid.  

• Beleidsoptie 
o Implementatie van wetgeving 
o Informatiecampages ondersteunen 
o Positieve beeldvorming in media ondersteunen: dat wil men zeker stimuleren. 
o Financiering van transplantatiecentra 
o Financiering van onderzoek 
o … 

 
 

6.2.1 Valkuilen/ barrières 

• Inadequate wetgeving 

• Geen/gebrekkig donatiebeleid 

• Negatieve beeldvorming in de media 



 159 

 
Als je in de media te zien krijgt dat iemand die dood was verklaard en een orgaan zou afstaan en plots uit 
een coma ontwaakt, dat helpt niet. 

6.2.2 Mogelijke oplossingen/interventies 

• Efficiënt en effectief beleid en wetgeving 

• Positieve beeldvorming in de media  
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Anderzijds is dat ook een beeld. Ik geef nu gewoon mee hoe media het beeld naar orgaandonatie kan 
beïnvloeden. 

6.2.3 Wetgeving 

1. Criteria voor wijze van vaststellen van de dood: belangrijk is: iemand moet dood zijn. Het kan gek 
zijn maar er moet een dead donor rule zijn. 

a. Dead donor rule: dat wil zeggen je mag niet beginnen met het wegnemen van organen en 
dat het gevolg daarvan is dat iemand gaat overlijden. Dat wil ik toch even heel helder 
stellen. 

i. Orgaanprelevatie ≠ oorzaak van overlijden 
ii. Diagnose van overlijden onafhankelijk van beslissing over orgaandonatie: hier zit 

je vaak met een moeilijkheid en ethische discussie als het gaat rond mensen die 
euthanasie willen. Als je gaat spreken bij mensen die euthanasie overwegen over 
de mogelijkheid van orgaandonatie, dan heeft dat een impact op de beslissing. Ook 
rekening houdend met de beeldvorming die errond ontstaat, kan dat druk leggen 
op mensen. Je kiest toch voor een zelfgekozen dood, waarom dan niet automatisch 
ook je organen afstaan? Dus het mag niet ingebracht worden op dat punt.  

b. Onpartijdige, onafhankelijke constatering van overlijden 
c. Volgens recentste wetenschappelijke criteria 

 
2. Toestemmingsvraagstuk 

a. Opting-in systeem: donor moet expliciet toestemming geven voor orgaandonatie na 
overlijden via registratie in een centraal register of donorkaart: dat is ook nog op dit 
ogenblik tot de zomer van 2020 in Nederland het geval. Wat gaat er wijzigen in Nederland, 
ik kom daar later op terug met de algemene info, dat is dat er terug een melding wordt 
gemaakt vanaf 18 jaar of je geen donor meer wil zijn, dat wordt wel omgedraaid. 6 weken 
later krijg je een herinnering, reageer je dan nog niet, dan krijg je nog een herinnering. 
Reageer je dan nog niet, dan ben je orgaandonor. Dat is een beetje het principe dat men 
gaat hanteren. 

b. Opting-out systeem: iedereen wordt beschouwd als potentiële orgaandonor, tenzij 
uitdrukkelijk verzet wordt aangetekend: dus je kan registreren dat je geen donor wil zijn. 

c. In praktijk: vaak “zachte “ systemen (consultatie van de familie!) = een combinatie van 
systemen. Ook hier geldt als er niks uitdrukkelijk beschreven staat, en daarom is het 
belangrijk dat je explicitiet gaat registreren als donor. Het hoeft in principe niet, maar het 
kan wel belangrijk zijn, omdat de vraag gesteld wordt aan de familie. In principe kan de 
familie geen verzet meer aantekenen, maar er staat niet bij dat men geen rekening mag 
mee houden. Dus als men de vraag gaat stellen, dan wil men er wel rekening mee houden. 
Dus het is moeilijk als je de vraag gaat stellen aan familie en die zeggen ‘nee’, en je bent 
niet expliciet geregistreerd als zijnde orgaandonor, dan moeten andere mensen beslissen. 

 

• Argumenten voor opting in: 
o Autonomie/zelfbeschikkingsrecht van de donor: het is heel duidelijk: ik en ik alleen beslis 

dat. 
o Afwezigheid van verzet ≠ toestemming: vanuit die visie is dat een groot verschil 
o Individu is eigenaar van zijn lichaam, zelfs na de dood 

• Argumenten voor opting-out: 
o Landen met opting out hebben meer orgaandonors 
o Opting out veronderstelt grondwaarde van solidariteit 
o Opting-out respecteert ook autonomie (mogelijkheid van verzet) 
o Lichaam is ook een “sociaal goed”: lichaam is na de dood niet alleen individueel goed, het 

is ook een sociaal goed. 
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Visie tussen beide is dus verschillend. Nogmaals: je mag wel niet met een lichaam doen wat je wil. Beste 
voorbeeld, keren we volgende keer op terug: hier heeft ‘lijf’ en ‘lichaam’ weinig verschil, in Duitse 
taalgebied is heel duidelijk dat er een onderscheid is Leib en Körper. Daar zie je gewoon door de taal waar 
het verschil zit. 
 

3. Allocatie van organen 
a. Internationale samenwerking (Eurotransplant) 
b. Rechtvaardige criteria voor verdeling van organen: medisch, sociaal (?), wachttijd (?). 

Waarom zeg ik hier wachttijd? Omdat het lang duurt. Waarom zeg ik hier sociaal: hebben 
mensen soms voorrang of niet? De discussie die soms ook naar boven komt naar keuzes in 
de gezondheidszorg, op dit moment is het een solidariteitsprincipe en maakt het niet uit. 
Maar als er keuzes gemaakt moeten worden in de gezondheidszorg, we gaan op prijzen 
bijplakken over wat zo een orgaantransplantatie kost naar de maatschappij toe. Vinden we 
het dan nog opportuun dat mensen die bijvoorbeeld een heel ongezonde levensstijl 
hebben, hebben die dan nog recht op een orgaan? En ook de omgekeerde weg: dan gaan 
we niet alleen naar autonomie en eigen keuze, maar dan gaat het ook naar 
verantwoordelijkheid. Laten we dat meespelen, ja of neen?  

4. Maatregelen voor controle en sanctionering 
a. Anonimiteit 
b. Eerbied en respect voor overledene én voor gevoelens van overledene: zeker wat vooraf 

vastgelegd is. 
c. Verbod op commercialisering 
d. Sanctionering 

 

6.2.4 Toestemming in België  

Toestemming in België 

• Wet van 13 juni 1986 (2007; 2012): wat er gewijzigd is: vroeger kon familie nog verzet aantekenen, 
sinds 2007 niet meer. Familie wordt geïnformeerd, maar men moét geen rekening meer houden 
met verzet van familie, maar men mag dat nog wel en men houdt daar ook wel meestal rekening 
mee. Heel belangrijk is ook:  

• Opting out-systeem 
o “Elk bekwaam persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes 

maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister, bij wet verondersteld in te 
stemmen met orgaandonatie”. Dat is altijd interessant om mee te geven met 
collegastudenten die hier 6 maanden verblijven, tenzij vaststaat dat je verzet hebt 
aangetekend.  

o Behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit. Dat blijft 
gelden. 

• Verzet 
o In Rijksregister 
o Uitgedrukt op een andere wijze 
o Meegedeeld door nabestaanden, tenzij expliciete toestemmig van de donor 

 
3 opties  

•  ‘Veronderstelde’ toestemming 

• Verzet  

• Expliciete toestemming (Beldonor!) 
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Nieuwe weblecture 
Vorige keer rond orgaandonatie, de verschillende mogelijkheden. We gaan daar even verder op in. 
Toestemming in België  
• In praktijk: 3 opties   

o ‘Veronderstelde’ toestemming  
o Verzet   
o Expliciete toestemming (Beldonor!) 

 
Belgische wetgeving 1986 - 2012  
De Belgische wetgeving is sinds 1986 tot 2012, de laatste. Dat is belangrijk als het gaat om overleden 
donoren.  
 
Wegneming bij overleden donoren  
  
• Indien geen verzet aangetekend geldt als donor Als je geen verzet aangetekend hebt kan je donor zijn, 
als je Belgische burger bent vanaf 18 jaar, in België6 maanden gedomicilieerd. Tenzij het natuurlijk een 
spoedeisende situatie is, dan gaat men er natuurlijk niet verder op in. 
  – Elke Belgische burger (vanaf 18 jaar)  

– In België 6 maanden gedomicilieerd  
– Uitz: spoedeisende situaties  
– Doel: solidariteitsregel Het doel is de solidariteitsregel. Dat is eigenlijk de basisregel die achter 
het opting-out-systeem zit.   

  
• Familie (eerste graad) kan geen vetorecht meer laten gelden  

– Ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak  
Het is zo dat sinds 2007 de familie ook geen vetorecht meer kan laten gelden. Vroeger was dat wel 
zo. Toen konden mensen zeggen van kijk, zeker familieleden (ouders, meerderjarige kinderen of 
samenwonenden). Vroeger konden zij gewoon zeggen van ‘neen, wij willen niet dat de organen 
weggenomen worden’. Dat is niet meer het geval dus in die zin worden de mensen wel 
geïnformeerd. Nu als mensen stellen, familieleden, van wij willen dat toch niet. Dan kan het toch 
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zijn dat de artsen daar op ingaan en daar toch zeggen van ‘Oke, wij gaan geen organen wegnemen.’ 
Dus het is niet omdat het niet moet dat vetorecht, dat het niet meer kan dat vetorecht. 

• Familie moet wel geïnformeerd worden  
• Oplossing: expliciete registratie als orgaandonor. De beste oplossing is eigenlijk een dubbele oplossing, 
namelijk dat we een opting-out-systeem hebben en dat je nog eens als individuele persoon je gaat 
registreren expliciet als orgaandonor. 
  
Alle informatie hierover vind je via de link die daaronder toegevoegd is.  
Zie ook: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-
eneinde/orgaandonatie  
  
• Hoeveel Belgen willen expliciet geen donor zijn? Er zijn natuurlijk ook mensen die expliciet aanduiden 
geen donor te zijn. Dus je kan expliciet stellen dat je donor bent, moet in se niet in België. Je kan dat doen. 
Het is een extra zekerheid, het moet niet. Maar wat je wel kan doen is expliciet verzet aantekenen, 
persoonlijk. Dat kan je zelf doen, maar je ouders kunnen dat ook gedaan hebben. 

– 190.000 waarvan 70.000 als jongere door hun ouders werden geregistreerd  
• Pmi 98 transplanteerbare organen Dus je ziet hier een cijfer waarbij jongeren geregistreerd werden als 
zijnde geen orgaandonor. Per miljoen inwoners heb je ongeveer een 98 transplantateerbare organen. 
• Gem lftijd donor = 46.7j  
• Donor levert gem 3.55 organen  
 De gemiddelde leeftijd van een donor is om en bij de 47 jaar en 1 donor levert om en bij de 3 à 4 organen. 
Dat is een beetje de stand van zaken.  
 

6.2.5 Europese context  

In de Europese context zie je dat er steeds meer gekozen wordt voor een soort veronderstelde 
toestemming. Dat zie je in de aanhalingstekens. Dat wil zeggen als er geen expliciete wens is mag 
uitdrukkelijk verder gegaan worden met het wegnemen van de organen. Wat zit daar soms achter? (Vraag 
van student: ? niet verstaan. Antwoord prof: Dat blijft in principe lopend tenzij je het zelf gaat 
verderzetten.)  
• Resolution R(78) 29 Council of Europe on harmonisation of legislations of member states relating to 
removal, grafting and transplantation of human substances : art.10. 2   
 
“ in the absence of the explicit or implicit wish of the deceased the removal may be effected”.  
 
Keuze voor veronderstelde toestemming. Deze resolutie was voorbereid door twee Belgen ( UGent). De 
keuze voor een veronderstelde toestemming zie je hierachter, maar om maar een idee te geven. Dat hangt 
er gewoon van af wie dat voorbereid heeft. Op dit moment was dat voorbereid door 2 Belgische personen. 
Dat betekent natuurlijk ook dat je een impact krijgt van het nationale systeem binnen de Europese 
wetgeving. 
 
Situatie in Europa (EU)  
Belangrijk is dat in Europa zelf, je zit dan los van Eurotransplant. Eurotransplant zit in die donorpoel van 
lidstaten die een uitwisseling heeft rond organen. Maar een grote meerderheid heeft een of andere variant 
op het opting-out.  
 
• Grote meerderheid ( 24 lidstaten) heeft een of andere variant op opting-out ( geen bezwaar/ 
veronderstelde toestemming).   
 
• De doorslaggevende variabele factor is de juridische positie van de nabestaanden. Doorslaggevend is 
daar wat de nabestaanden gaan zeggen, dus niet wat de persoon zelf zegt. Dus eigenlijk gaat het heel 
uitdrukkelijk over de nabestaanden. Waar we in België ook vandaan komen, dus het vetorecht van de 
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nabestaanden die hebben hoofdzakelijk een impact op wat uiteindelijk zal gebeuren met het lichaam zijnde 
orgaandonor of niet. 
• Op grond hiervan drie varianten:  
  
- Geen juridische rol voor nabestaanden : zuiver opting out  (Frans/Belgisch model) Dus ofwel heb je geen 
rol voor de nabestaanden, dan heb je het zuivere opting-out. Hier wordt vermeld van dat is het Franse of 
het Belgische model. Nu op zich is er in België ook, defacto is er geen zuiver opting-out omdat het nog 
steeds gevraagd wordt aan de nabestaanden en omdat je nog altijd de mogelijkheid hebt om expliciet aan 
te tekenen. In theorie is het een zuiver opting-out systeem. Als in iedereen is orgaandonor. 
  
- Nabestaanden kunnen zich verzetten als de wil van de overledene niet gekend is: zwak opting out ( 
vroeger Belgisch model) Je kan ook verzet aantekenen als de wil van de overledene niet gekend is. Men 
noemt dat het zwak opting-out systeem. Dat wil zeggen dat je dan gaat kijken naar de nabestaanden. 
  
-    Nabestaanden dienen toe te stemmen als de wil van de overledene niet gekend is : zeer zwak opting 
out ( Denemarken)  Als je dan zegt van het zeer zwakke opting-out systeem. Dat wil zeggen dat de 
nabestaanden expliciet moeten toestemmen als de wil van de overledene niet gekend is. Dat zijn de 
verschillende mogelijkheden. 
 
Situatie in Europa (EU)  
• Sommige lidstaten hebben een opting in stelsel: Sommige lidstaten hebben een opting-in stelsel. Dat wil 
zeggen dat je expliciet moet aantonen/aangeven dat je orgaandonor bent. Ook hier heb je verschillende 
variaties.  
 
• Ook hier treden variaties op die samenhangen met de juridische positie van de nabestaanden voor het 
geval de wil van de overledene niet gekend is :  
 

- Meest strikte model : Duitsland. Nabestaanden mogen toestemmen maar enkel als dat met de 
vermoedelijke wil overeenstemt Het meest strikte model is dat nabestaanden enkel moge 
toestemmen, dus expliciet ja zeggen tegen orgaandonatie als dat overeenstemt met de 
vermoedelijk wil. Je ziet hier wat de dubbelzinnigheid is: je moet de vermoedelijk wil weten. Hoe 
ben je daar zeker van. Dan moet dat al geregistreerd staan en dan moet het overeenkomen dus dan 
moet je ook nog eens nabestaanden hebben die zeggen van ‘Ja het is oke’ en dat moet 
overeenkomen.   
 
- Minder strikt : Nederland en UK waar nabestaanden mogen toestemmen Minder strikt op dit 
moment nog Nederland en het Verenigd Koninkrijk waar nabestaanden mogen toestemmen.  

 

6.2.6 Nieuwe donorwet 2020 

A. Nieuwe wetgeving Ned. Zomer 2020  
Ik denk dat het belangrijk is om even te gaan kijken wat er veranderd is en zo zie je ook een tendens binnen 
Europa. Dat wil zeggen dat men een overgang maakt van het strenge opting-in systeem naar het opting-out 
systeem. Het was zo dat elke 18-jarige vroeger een document kreeg waarin je moest aangeven in 
Nederland of je orgaandonor wenst te zijn (ja of nee). Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar je krijgt redelijk 
wat documenten, al die documenten kwamen hier altijd terug. En als die niet terugkwamen dan is het heel 
duidelijk, dan heb je geen organen, want als mensen niet expliciet aangeven dat ze orgaandonor zijn, dan 
kan je ook de organen niet gaan gebruiken.  
 
Wat houdt de nieuwe donorwet in?  
 
• Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Als 
de nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat iedere Nederlandse 
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ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, wordt 
aangeschreven. U wordt dan verzocht om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken en 
deze in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen worden, blijven hetzelfde als in 
het huidige systeem.  
 
• De vier keuzemogelijkheden zijn:  

1. Ja, ik geef toestemming  
2. Nee, ik geef geen toestemming  
3. Mijn partner of familie beslist 
 4. De door mij gekozen persoon beslist  

Dus nu heeft men een keuzemogelijkheid gemaakt en men heeft daar een termijn op gezet. Dus men heeft 
iets van ok je hebt verschillende mogelijkheden. Of je geeft je toestemming, of je gaat heel uitdrukkelijk 
verzet aantekenen, of je zegt van ‘mijn familie beslist’ (het luik van de nabestaanden), of je zegt ‘een door 
mij gekozen persoon beslist. Dat is in het kader van de vertegenwoordiger. Dus hier draait men het een 
beetje om. Men vertrekt van de persoon zelf, dan gaat men kijken naar de nabestaanden en in een vierde 
situatie gaat de door ‘mij gekozen persoon beslissen. Ik denk niet dat je hier echt een hiërarchie in zien. 
Maar logischerwijze gaat de vertegenwoordiger voor familieleden als je die hebt aangeduid. Hier kan je die 
keuzemogelijkheid nog maken. 
 
• Als binnen 6 weken niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Als u ook daarop niet binnen 6 
weken reageert, dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie 
en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht. Belangrijk is: als je niet reageert binnen de 6 weken krijg 
je een nieuwe brief. Als je daar weer niet op reageert dan wordt je uitdrukkelijk geregistreerd als geen 
bezwaar tegen orgaandonatie. Dus je ziet hier een verschuiving van het opting-in systeem naar het opting-
out systeem. 
 
• U kunt uw registratie op ieder moment wijzigen. Net als nu ook het geval is worden vervolgens ieder 
jaar de jongeren die in het voorgaande jaar 18 jaar zijn geworden, aangeschreven met het verzoek zich te 
registreren.  
 

B. Wat is het verschil met de huidige wet orgaandonatie?  
 
• In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12 jaar en 
ouder is en wilsbekwaam, toestemming kan geven voor de donatie van organen en weefsels na 
overlijden. Volgens de huidige wetgeving wordt, indien er niets in het Donorregister is geregistreerd, de 
beslissing overgelaten aan nabestaanden.  
 
• Het verschil met het nieuwe systeem is dat indien iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich 
te registreren, in het register staat met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie.  
 
• Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen bezwaar’ 
de persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Wanneer 'geen bezwaar' is vastgelegd in het 
Donorregister gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen donatie. Nabestaanden houden 
wel de mogelijkheid om donatie tegen te houden. Bij een JA-registratie heeft de overledene bewust 
toestemming gegeven voor orgaandonatie en weefseldonatie.  
Hangt dat samen met de autonomie? Ja de voorstanders van opting-out zeggen: We doen geen onrecht 
aan de autonomie want je hebt altijd de mogelijkheid om verzet aan te tekenen. Uiteraard is het zo dat niet 
iedereen, denk ik, in België weet dat je orgaandonor bent onder die voorwaarden. Dat is ook de reden 
waarom sommigen kiezen voor een opting-in systeem. Mensen zeggen van je moet me maar individueel 
informatie geven vanuit het idee van vrije en geïnformeerde toestemming. Geef mij maar individueel 
informatie, op basis daarvan zal ik mijn expliciete toestemming geven. Dat is het verschil, maar je ziet wel 
een verschuiving. Dat heeft te maken met het solidariteitsbeginsel en met het tekort aan organen.  
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6.3 Rol van ziekenhuizen, behandelend team en transplantatieteam  

Los van de nabestaanden is er ook een rol weggelegd voor ziekenhuizen, het team dat behandelt en het 
transplantatieteam. Wat is er allemaal nodig?  
• Herkenning: opsporen van potentiële orgaandonoren  Enerzijds moet je gaan kijken wat potentiële 
orgaandonoren zijn. 
• Donormanagement: optimaliseren van kwaliteit van organen voor prelevatie   
• Begeleiding van donoren, recipiënten en familie Zeker dat laatste. Herkenning en donormanagement zit 
heel goed in de landen van Eurotransplan. Het is vooral die begeleiding van donoren, ontvangers en familie 
die belangrijk is om zo deorganen op een zorgvuldige manier, zonder schade aan naasten te gaan 
vergeleiden. 
 

6.3.1 Dead donor rule !!   

Heel belangrijk is dat er een heel specifieke regel is dat iemand moet dood zijn voordat je aan de organen 
begint.  
Orgaanprelevatie ≠ oorzaak van overlijden  Dat wil zeggen; Het wegnemen van organen mag niet de 
oorzaak zijn van het overlijden. 
  
Diagnose van overlijden onafhankelijk van beslissing over orgaandonatie En de diagnose van het 
overlijden moet gebeuren concreet door iemand anders dan degene die gaat beslissen over de 
orgaandonatie. Zo kan er geen invloed worden uitgeoefend.  
 

6.3.2 Donation after brain death (DBD)  

• Diagnose a.h.v. neurologische criteria  

• Harvard criteria (1968): “volledig en definitief verlies van de functies van de hersenen en de 
hersenstam, incl. het verlengde merg”   

• Oorzaken: CVA, cerebrale anoxie, slecht behandelde arteriële hypertensie ...   
De tweede mogelijkheid is dat je na hersendood-criteria (op zich nog niet zo lang geleden jaren ’60, ’70). 
Dat is een diagnose a.d.h.v. bepaalde criteria, namelijk het volledig en definitief verlies van de functies van 
de hersenen en de hersenstam. Dat is heel duidelijk de definitie. Je ziet ook heel duidelijk wat de 
verschillende oorzaken kunnen zijn, maar je moet wel een duidelijke definitie hebben van hersendood.  
 
Hoe gebeurt zo’n duidelijke definitie van hersendood?  
 
• Klinisch vaststelling van afwezigheid van hersenfunctie  

o 3 artsen: Dat wil zeggen dat het gebeurt door 3 artsen; een neuroloog, neurochirurg en een 
reanimatie-arts en geen enkel lid van het team dat de organen wegneemt of de organen 
transplanteert. Die 2 worden volledig uit elkaar gehaald. 

 neuroloog, neurochirurg, reanimatie-arts  
 geen leden van prelevatie of TX-team   

  
o Oorzaak van hersenbeschadiging = gekend + onomkeerbaar De oorzaak van de 
hersenbeschadiging moet duidelijk gekend en onomkeerbaar zijn. Herinner u ook wat geldt al 
definitie en de wilsverklaring euthanasie, het zogenaamde onomkeerbaar komen.  Dus in die zin zit 
dat op hetzelfde niveau hier.  Er zijn bepaalde schalen voor. 
 
o Klinische testen:  Je ziet hier wat de mogelijkheden zijn: afwezigheid van de reflexen, afwezigheid 
van spontane ademhaling, en als er twijfel is moet er altijd een technisch onderzoek gebeuren. Dat 
gaat wel allemaal vrij snel. Je hebt maar bepaalde bewaartermijn van organen om te 
transplanteren.  

1.irreversibele coma (Glasgow coma schaal: eyes, movement, verbal)  
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2.afwezigheid van reflexen (pijnreflex, pupilreflex, braakreflex, hoestreflex , oculocephale 
reflex …)  
3.afwezigheid van spontane ademhaling  

  
o Bij twijfel: bijkomend technisch onderzoek  (bv. EEG) 

 

6.3.3 Donation after cardiopulmonary death (DCD) 

Een andere mogelijkheid, behalve hersendood, die je ook hebt van het stoppen van de hartslag en de 
ademhaling. Dat was vroeger het enige criterium. Weet wel hersendood-criterium heeft de mogelijkheid 
van het transplanteren van meer organen dan na een hartstilstand of ademhalingsstilstand.   
 
Donation after cardiopulmonary death (DCD) Dat zijn ook specifieke criteria; onomkeerbare hart- en 
circulatiestilstand. Dat zijn de Maastricht-criteria, omdat die daar zijn ontwikkeld. 

• Diagnose a.h.v. cardiopulmonale criteria   

• Onomkeerbare hart- en circulatiestilstand  

• Maastricht categorieën (1995)  
 

I- overleden bij aankomst in het ziekenhuis  
II- overleden na vergeefse reanimatie 
III- patiënten van wie het overlijden spoedig wordt verwacht/ stopzetten van behandeling 
IV- acute hartstilstand bij een hersendode patiënt  
V- orgaandonatie na euthanasie?   

Je moet overleden zijn bij aankomt in het ziekenhuis, overleden zijn na vergeefse reanimatie, is een andere 
mogelijkheid, of patiënten van wie het overlijden spoedig wordt verwacht, waarbij je zegt van oke we gaan 
een behandeling stopzetten. Mensen kunnen dan ook voorbereid worden op zijnde orgaandonor op dat 
punt. Nogmaals, het onderscheid moet wel gemaakt worden. Ofwel overlijden door een acute 
hartstilstand. De laatste vraag die we ons kunnen stellen is mag dat ook na euthanasie? Mogen mensen ook 
orgaandonor zijn na euthanasie? Bij euthanasie gaat het nooit over het hersendoodcriterium, maar zal je 
altijd een persoon zijn die valt onder het sterven na een hart- of ademhalingsstilstand. Waarom? Je gaat 
specifieke medicatie toedienen, het gevolg daarvan is het overlijden van de patiënt na een hart- of 
ademhalingsstilstand. Dan is dan vraag; Mag je als je euthanasie wil tegelijkertijd aangeven dat je 
orgaandonor bent? Kan dat? De redenering daarachter is: Heeft dat dan geen impact? Kan dat niet bv. De 
keuze voor euthanasie gaan beïnvloeden?   
 
Specifieke ethische uitdagingen bij DCD (1)  
De criteria van donorherkenning zijn minder stringent geworden om als donor te gaan fungeren over de 
jaren.  
• Donorherkenning:  

o Kwaliteit van de organen: te weinig doorbloeding kan leiden tot schade aan organen en slechte 
transplantaatoverleving Het is belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de organen 
o Dienen receptoren geïnformeerd te worden over de afkomst van deze organen?  En dan is een 
vraag die soms gesteld wordt “Moeten ontvangers geïnformeerd worden over de afkomst van het 
orgaan?” Op dit moment gaat men er van uit (weet je nog in het begin die prenten die getoond 
werden) dat als je echt nood hebt aan een orgaan, dat dat niet uitmaakt. Nu is het de vraag moeten 
mensen die de ontvanger van het orgaan zij niet ook geïnformeerd worden over de kwaliteit van 
het orgaan. Op dit moment is dat nog niet het geval. Maar die vraag stelt zich wel. Omdat ja dan 
zou kunnen weigeren en er een keuze is. Het nadeel is, de theoretische discussie is het aantal 
beschikbare organen is zo beperkt dat ja daar denk ik moeilijk mee verder kan.  
  

  
• Donormanagement:  
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o Hands off period: wachttijd tussen intrede van hart/circulatiestilstand en de prelevatie van de 
organen? Er is heel duidelijk een soort hands-of periode. Dat is heel concreet de wachttijd tussen 
de intrede van de hart- en circulatiestilstand en het wegnemen van de organen. Dus je kan starten 
met een reanimatie, je stopt met een reanimatie, dan moet er een bepaalde periode tussen zijn en 
pas dan kan men overgaan naar het wegnemen van de organen. Dus ja moet altijd kijken naar de 
patiëntenrechten, van kan alles nog gedaan worden? Afhankelijk van wat de wensen waren van de 
patiënt. Als duidelijk is dat er geen slaagpercentage meer is, dan is een hands-off periode over en 
dan kan gestart worden met het wegnemen van de organen.  
 
o Gebruik van preserverende medicatie en maatregelen (bv. toedienen van Heparine) Weet ook, 
en dat is ook belangrijk als het gaat op orgaandonatie na euthanasie dat er altijd ook bepaalde 
medicatie moet worden toegediend voor het bewaren van de organen zelf, dat ze in goede conditie 
blijven na het overlijden. Men zegt dat ze dat moeten voorbereiden voor het overlijden, ook bij 
euthanasie. Dus je ziet daar dat naarmate je die discussie hebt van is die vrije keuze er, ook bij 
euthanasie dat je weet van die scheidingslijn tussen het spreken over orgaandonatie en de keuze 
voor  of tegen, dat wordt altijd steeds korter. Omdat je natuurlijk bepaalde acties moet 
ondernemen, ook voor het bewaren van de organen vooraleer je over gaat naar bv. Euthanasie.  
 

6.3.4 Communicatie met familie  

• Communicatie met de familie:  Is ook een specifieke uitdaging. In principe moet er geen toestemming 
meer zijn van de familie hier in België. Maar men gaat het toch proberen nog altijd te vragen, ook naar de 
gevolgen voor de nabestaanden. Men zit vaak met een grote tijdsdruk: de bewaartermijn van organen. 
Familie is daarbij niet steeds gemakkelijk bereikbaar.   

o Grote tijdsdruk  
o Familie soms moeilijk bereikbaar 

 

6.3.5 Leuvense commissie medische ethiek 

• Leuvense commissie medische ethiek:   
o Duidelijke scheiding tussen beslissing over stopzetten van behandeling // beslissing over 
orgaandonatie   
o NHBD nieren mogen niet gezien worden als “tweede keuze” organen   
o De mogelijke receptor moet duidelijk vooraf geïnformeerd worden, en mag – zonder kwalijke 
gevolgen voor zijn behandeling – steeds weigeren dit soort organen te ontvangen  
o No touch periode van 5 minuten respecteren  
o Het gebruik van preserverende maatregelen is toegestaan, mits communicatie met 
behandelende arts en familie (indien mogelijk ook donor)  
o De nabestaanden kunnen desgewenst afscheid nemen van de overledene  
o Wanneer de nabestaanden verzet aantekenen tegen wegneming, wordt afgezien van de 
procedure, tenzij de overledene vroeger zelf uitdrukkelijk heeft gekozen voor de wegneming 

 
Als je heel duidelijk kijkt naar het advies van de Leuvense Commissie. Deze zegt dat er een duidelijk 
scheiding moet zijn tussen het stopzetten van een behandeling en een beslissing over orgaandonatie. Want 
weet dat dat een keuze is. Je kan ook je wilsverklaring hebben. Je kan als persoon kiezen ik wil bepaalde 
handelingen niet meer en dan kan je orgaandonor zijn. Of het kan ook een keuze zijn van het artsenteam 
na multidisciplinair overleg van bv een DNR-code, we gaan niet verder behandelen. Daar moet een duidelijk 
scheidingslijn zijn tussen het stopzetten van een behandeling en een beslissing over de orgaandonatie. Dat 
is een specifiek thema dat nieren die verkregen worden van mensen die een hart- of ademhalingsstilstand 
hadden niet mogen gezien worden als tweedkeuze organen. Dat is gewoon een heel specifiek luik dat men 
hierbij inzet.  Belangrijk is dat hier gesteld wordt; als het gaat over non-heartbeating donoren mag de 
ontvanger geïnformeerd worden en mag, als dit geen kwalijke gevolgen heeft voor zijn verder behandeling 
(wil zeggen dat luik moet er in staan) dan mag de ontvanger steeds weigeren om dat soort organen te 
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ontvangen. Heel belangrijk is dat er een periode van 5 minuten (hands-off period) gebruikt wordt. Het 
gebruik van maatregelen om de organen te bewaren is toegestaan, maar het moet altijd duidelijk gesteld 
worden wat je gaat doen met het lichaam aan de nabestaanden. De nabestaanden kunnen ook steeds 
afscheid nemen van de overledene. Heel belangrijk. Je moet je voorstellen als het gaat om een overledene. 
Stel dat het iemand is die hersenendood is, maar die nog beademd/gevoed wordt. Die persoon ziet er nog 
leven uit. Zo moet je je dat voorstellen. Die heeft de kleur, de gelaatsuitdrukking van een levend persoon. 
Als er een keuze gemaakt wordt voor orgaandonatie, het wegnemen (prelevatie) gebeurt, dan wordt die als 
een dood persoon. Dat is confronterend voor de familieleden, ook al is die persoon hersendood. Als die 
persistent vegetatief is, natuurlijk die organen werken wel, in een onomkeerbare coma. Maar dat is fysiek 
zichtbaar geen dode persoon. Eenmaal de prelevatie gebeurd is, kom je terug als een zichtbaar dode 
persoon, terwijl die hersendood er reeds is. Als nabestaanden verzet aantekenen tegen het wegnemen van 
de organen wordt afgezien van de procedure, tenzij de overledene zelf vroeger uitdrukkelijk heeft 
aangegeven orgaandonor te willen zijn. Hier zie je dat dat een keuze is die gemaakt wordt. Ondanks het feit 
dat er een opting-out systeem is, wordt hier gezegd van goed als er verzet aangetekend wordt, gaan we die 
keuze respecteren. Wat zit daarachter? Is dat een fout? Neen. Er staat nergens. Er staat uitdrukkelijk dat 
het niet moet gevraagd worden aan de familieleden, maar er staat niet dat het niet mag gevraagd worden. 
Men vraagt het hier, als er verzet aangetekend wordt houdt men er rekening mee tenzij (en vandaar het 
belang om dit aan te geven als je orgaandonor wil zijn) je je als je meerderjarig bent expliciet gaat 
registreren als orgaandonor. Dan omzeil je dit.     
 
Nood aan een klinisch zorgpad! 

 
 
 

6.4 Rol van persoonlijke waarden, normen, overtuigingen   

Wat is belangrijk?  
• Kennis over proces en wetgeving   
• (On)bespreekbaarheid van orgaandonatie  Ik denk dat het belangrijk is om binnen de 
maatschappij blijvend aandacht te geven aan de nood van orgaandonatie. Ook over de blijvende 
mogelijkheid van het opting-out principe. Ik denk dat het de vorige keer een interessante piste was 
bij de gemeenteraadsverkiezingen dat het ook een mogelijkheid was om je expliciet te laten 
registreren als orgaandonor. Ik denk dat dat een beslissing is die zeker verdedigbaar is. Misschien is 
het interessanter om duidelijk te maken van laat ons allemaal orgaandonor zijn. Laat ons kiezen 
voor het volledig opting out systeem en enkel dat je verzet gaat aantekenen. Dat zou het 
gemakkelijker maken, ook naar de discussie naar familieleden/nabestaanden toe.  
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• Wantrouwen ten opzichte van zorgverleners Soms is er nog wantrouwen t.o.v. hulpverleners, 
vandaar dat men zo iets heeft van we gaan een duidelijk onderscheid maken tussen diegene die de 
transplantatie uitvoert en diegene die de patiënt behandelt vooraf.   
• Integriteit van het lichaam Je hebt soms ook discussie over de integriteit van het lichaam. 
• Religieuze en culturele opvattingen Vaak worden er ook religieuze en culturele opvattingen 
bovengehaald om tegen orgaandonatie te zijn. Dat hebben we vorige keer besproken. 
• Moeilijkheid om voor iemand anders te beslissen Dat is altijd een moeilijkheid om voor iemand 
anders te beslissen. Je moet je voorstellen dat je het niet weet, je hebt met de persoon nooit 
gesproken over orgaandonatie en dat je omwille van het opting-out systeem orgaandonor bent, 
maar er is nooit over gesproken dat je als nabestaande moet gaan beslissen. Dat geeft altijd een 
punt van discussie. En dat is niet evident.   
• ...  

 
Een goede dood… 
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6.5 Valkuilen/barrières in communicatie met familie  

6.5.1 Wat zijn de valkuilen?  

• Onvoldoende kennis over hersendood en procedure van orgaandonatie. Herinner u de hele 
discussie rond de definitie van onomkeerbaar coma. Dus het gaat er om wilsverklaringen.  
• Onvoldoende kennis over de wens van de overledene   
• Slechte ‘timing’ van het verzoek. Er is altijd een slechte timing. Vanaf het moment dat het 
gevraagd wordt aan de nabestaanden is er altijd een slechte timing. Het is kort, er is geen discussie 
over geweest.  
• Onvoldoende aandacht voor emoties en beleving van de familie en psychosociale 
ondersteuning (achteraf). Dit speelt ook mee. De aandacht gaat dan hoofdzakelijk naar de organen 
maar er zou ook evenveel aandacht moeten gaan naar ondersteuning van de familieleden om dat 
principe om te draaien dat familieleden het evident vinden dat je donor bent.   
• Ontevredenheid van familie met zorgkwaliteit voor de overledene. Dat kan ook meespelen dat 
als er een bepaalde periode een behandeling geweest is van de patiënt en de familieleden zijn niet 
tevreden over de behandeling die geweest is van de patiënt. Het zou geen invloed mogen hebben, 
maar jullie weten ook dat dat een impact heeft als dan tegelijkertijd vanuit het ziekenhuis andere 
mensen komen vragen of je orgaandonor wil zijn. Het heeft altijd een impact terwijl het er niets 
mee te maken heeft.  
• Geen vertrouwen in de persoon die het verzoek doet. Daar zijn studies over geweest. Wat maakt 
dat mensen moeilijk ingaan op die vraag?  
• Onenigheid tussen familieleden. Als er verschillende personen zijn, er is onenigheid, wat doe je 
dan als arts? In een reguliere situatie zeg je van ‘Ja we behandelen altijd als hulpverlener in het 
belang van de patiënt.’ Dat wil zeggen als er discussie is tussen familieleden en het gaat over de 
patiënt zelf of we al dan niet gaan behandelen dan kiest de arts in samenspraak met het team en 
dat is in het belang van de patiënt. Natuurlijk is het hier moeilijk om te handelen in het belang van 
de patiënt. Wat je hier gaat doen is handelen in het belang van derden die een orgaan nodig 
hebben en niet in het belang van de patiënt.   

 

6.5.2 Aandachtspunten bij communicatie  

Wat zijn belangrijke aandachtspunten?  
• Wie is gesprekspartner?  Nagaan  
• Omgevingsfactoren:  rust en privacy. Hiermee rekening houden dat dat niet in een situatie is 
waar er alle toeters en bellen zijn van een intensieve zorg eenheid als die gesprekken aangegaan 
worden.    
• Juiste timing:   

o Iedereen aanwezig?   
o Voldoende tijd en privacy geven om te beslissen. Hoewel die beperkt is.  
o Indien mogelijk: ‘slechtnieuwsgesprek’ scheiden van gesprek over orgaandonatie.  je 
moet meedelen aan familieleden dat er geen behandeling meer mogelijk is of dat het 
levenseinde nabij is, dat dat wordt losgekoppeld van het gesprek over orgaandonatie. Als je 
dat in eenzelfde gesprek doet, dan weet je dat het vertrouwen soms zoek is. Dat kan heel 
merkwaardig zijn.  
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6.6 Wegneming bij levende donoren  

6.6.1 Voorwaarden 

• Meerderjarige donor Bij levende donoren moet je meerderjarig zijn,  
• Indien ernstige gevolgen voor donor of niet-regenereerbaar orgaan : receptor in levensgevaar en 
orgaan overleden donor geen even goed resultaat. Niet regenereerdbaar = het orgaan kan zichzelf niet 
hertellen. Dan moet de ontvanger in levensgevaar zijn en er mag geen even goed resultaat zijn met een 
orgaan van een overleden donor. Dat zijn de twee voorwaarden voor een levende donatie.  
• Voorafgaande schriftelijke toestemming, in aanwezigheid van een meerderjarige getuige.  
• Toestemming steeds herroepbaar Toestemming is steeds herroepbaar. Dat wil zeggen dat je je 
toestemming kan geven, maar op elk moment kan je je toestemming terug intrekken. 
• Bij minderjarige donor : geen ernstige gevolgen voor donor en regenereerbaar orgaan en bestemd voor 
transplantatie bij broer of zus.  Dat zijn de enige mogelijkheden voor minderjarige donoren.   
• Indien de minderjarige donor + 12 jaar is zijn toestemming vereist ( en die van zijn  ouders). Daar ga je 
ook kijken naar maturiteit. In principe geldt meerderjarigheid maar daar wordt rekening gehouden met de 
maturiteit. Bij ouder dan 12 jaar moet ook die minderjarige expliciet de toestemming geven. Ook al ben je 
dan maar 12 jaar.  
• Indien -12 jaar moet donor de mogelijkheid krijgen zijn wil te uiten. Dan moet op zijn minst gekeken 
worden of hij in staat is zijn wil te uiten. Dat komt er gewoon op neer van probeer uit te leggen aan een 
minderjarige in welke mate die de juiste info kan krijgen van wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.  
• Donatie van organen mag niet met een winstoogmerk gebeuren; achteraf hebben de donor en zijn 
verwanten geen enkel recht tegenover de receptor. Het mag nooit met een winstoogmerk, d.w.z. het 
commerciële gebeuren.  Degene die doneert mag zich niet beroepen op een soort recht achteraf. Je kan 
niet zeggen van “herinner u, ik heb wel mijn orgaan gegeven dus nu zou ik wel iets terug moeten krijgen”. 
Dat principe geldt op dat punt niet.   
• De donor heeft wel recht op een vergoeding van zijn onkosten en het verlies van inkomsten die een 
rechtstreeks gevolg zijn van de afstand van organen. Daarvoor moet je het niet doen, dat is gewoon het 
luik van de niet-commercialiseerbaarheid. Er is wel een som die als compensatie dient, maar er is geen 
commerciële geste.  
 

6.6.2 Markante alternatieve voorstellen 

Markante alternatieve voorstellen. Wat zijn andere voorstellen die er al geweest zijn omwille van een 
tekort aan organen?  Je ziet dat men creatief aan het nadenken is om het tekort aan organen te gaan 
opheffen.  
• Inbeslagname van donororganen (Spital 2003). Kunnen we niet een soort van inbeslagname doen van 
donororganen. D.w.z. dat of je dat nu wil of niet, op een bepaald moment nemen wij gewoon als 
maatschappij beslag op de organen. Dus dan verdwijnt elke mogelijkheid. Wat is het idee daarachter? Je 
gaat er van uit dat mensen dood zijn, dus dat je er zelf niets meer aan hebt, maar misschien hebben andere 
mensen er wel nog iets aan.  
• Vermindering van straf voor gevangenen (levende donor) (C.E. Bartz) (2003). Strafvermindering voor 
gevangenen als je een levende donor wordt.  
• Regulated market (T. Brennan 2007) (vergoedingen aan nabestaanden, bijv. begrafenisonkosten). 
Daarbij komt het echt wel naar boven, en dat is steeds meer, dat je echt wel een gecontroleerd 
marketingprincipe gaat invoeren.  En dat omwille van het gebrek aan organen. D.w.z. dat je een vergoeding 
gaat kunnen geven aan nabestaanden omwille van het doneren van organen. Bv. Dat er een inbreng is bij 
de betaling van de begrafeniskosten.  
DUS: Je ziet dat men creatief aan het nadenken is om het tekort aan organen te gaan opheffen. Je kan je 
ook gaan afvragen Waarom is dat? Nu naarmate mensen ouder worden, naarmate er meer defecten aan 
organen komen, dan ga je natuurlijk steeds meer organen nodig hebben.  
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6.6.3 Belgische wetgeving 2008  

• Wegneming en gebruik van cellen en weefsels Behalve organen heb je ook de mogelijkheid om weefsels 
en cellen weg te nemen.  
  – Bij overlijden  

• Idem als organen. Zelfde regeling als bij orgaandonoren.  
– Bij leven  

• Mogelijkheid tot nader gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. D.w.z. dat men die 
cellen en weefsels neemt en dat men daar onderzoek op kan doen. Dus in principe is het zo 
dat als jullie in een ziekenhuis komen en men neemt een weefselstaal weg. Wat gebeurt 
daarmee? Dat weten jullie niet. Want als jullie daar geen verzet op aantekenen dat daar 
geen verder onderzoek mee mag gedaan worden, mag daar onderzoek op gebeuren. Je 
moet eens gaan kijken in de brochures. Normaal gezien als je in het ziekenhuis komt kan je 
de algemene brochure bekijken, waarbij je ook specifiek kan kijken naar wegnemen van 
weefsels. Normaliter zou daar moeten instaan dat als je verzet aantekent, dat je verzet kan 
aantekenen bij de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis. Niemand die daar al echt bij stil 
gestaan heeft denk ik.  

 

6.6.4 Tussentijds besluit  

Waar kiezen we voor?  
blijvend ethisch pleidooi voor het  geen bezwaarsysteem, met doorgedreven intense, volgehouden 
informatiecampagne  (de waarde van de solidariteit). We kiezen echt voor een pleidooi om een opting out 
systeem, met een doorgedreven informatiecampagne. Ik denk dat we daarvoor moeten blijven kiezen 
omdat dat de enige manier is om systematisch en structureel zoveel mogelijk organen ter beschikking te 
hebben.   
 
MAAR: Nog steeds wordt aan de familie uitdrukkelijke toestemming gevraagd (12% weigert). Let wel.. 
Nog steeds wordt aan de familie uitdrukkelijke toestemming gevraagd en dan zie je dat toch 12% op dit 
moment weigert.  
 
Levende donoren?  
 • Bereidheid tot donatie is niet voldoende. Levende donoren moeten niet alleen bereid zijn tot 
orgaandonatie, ook de bloedgroepen moeten compatibel zijn, er moet rekening gehouden worden met de 
risico’s voor de donor en ook medische en psychologische onderzoeken.   

– Bloedgroepen moeten compatibel zijn  
– Risico’s donor  
– Medische en psychologische onderzoeken 

 
• Er worden verschillende acties ondernomen om de mogelijkheden van donatie bij leven te 
versoepelen: Wat wordt er allemaal ondernomen om donatie bij leven te versoepelen.  

– Bij familieleden (genetisch verwant)? Men gaat eerst kijken bij familieleden.  
– In de bredere vriendenkring?  Daarna bevragen bij bredere vriendenkring 
– Samaritaanse donatie: puur gebaseerd op vrijwilligheid en zonder vergoeding .  Dat wil zeggen 
van ja goed laat ons gewoon een rondvraag doen van wie wil zijn orgaan afstaan. Daarbij ga je 
concreet vragen van wil iemand nu van jullie zijn orgaan afstaan voor iemand die het nodig heeft? 
Heel veel enthousiasme zie ik niet echt. Student … Prof: Ja en dan zit je in dat bovenste. Dan zit je 
echt bij familieleden. Als het gaat in de bredere vriendenkring dan ken je die mensen maar bij 
Samaritaanse ga je altijd die cirkel gaan uitbreiden. Je gaat de cirkel uitbreiden van diegene die 
genetisch verwant is, dan degene waarmee je zelf een verwantschap hebt afgesloten (uw 
vriendenkring) en dan is het gewoon van ja goed voor diegene die het nodig heeft. Je ziet ook van 
de moeilijkheid, je ligt er heel ver van af. Nu is het heel specifiek in eerste instantie bij familieleden.     
– Gereguleerde markt: een systeem ontwikkelen om organen aan een centrale donorpool ter 
beschikking te stellen (J. Harris) (zie verbod op Paid Donation in de Declaratie van Istanbul). Ook 
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de gereguleerde markt komt naar boven. D.w.z. dat je een centrale donorpoel ter beschikking gaat 
stellen. Dat is een beetje het principe waar we naar toe gegaan zijn met navelstrengbloed. 
Natuurlijk is de invasiviteit wel veel sterker daar.   
– En de problematiek van het toerisme (India, China, Filippijnen, Pakistan)? Handel (idem)?  (zie 
verbodsbepalingen, ook Declaratie van Istanbul). Bij levende donoren blijf je de problematiek 
hebben en vandaar zie je bij een gereguleerde makt de problematiek van de toerisme. Je ziet heel 
duidelijk dat er handel gebeurt in organen. Daar zijn ook reportages over gemaakt. Ook recent nog 
hoe gemakkelijk het zou kunnen zijn om een orgaan te kopen.  

 

7. Donatie en religie *  

Wat ook soms naar boven komt is de rol van religie. Men zegt soms van ‘afhankelijk van de religie of 
religieuze achtergronden kunnen maken dat je op maatschappelijk niveau moeilijk kan komen tot een 
volledig opting out systeem’. Nu als je gaat kijken naar de verschillende religies is daar niet heel expliciet 
gesteld dat men tegen orgaandonor is.  Het maakt het moeilijk natuurlijk als je in een levensbeschouwing 
werkt waarbij er het idee leeft van wedergeboorte. Daar zou de discussie moeilijker kunnen liggen. Maar in 
de traditionele monotheïstische religies, daar wordt vaak naar gekeken, daar zou het niet kunnen vanuit 
het religieuze besef, dat klopt absoluut niet.  
• Religion and Culture: Play both a fundamental role  

– Christianity:  
• Support donation 
• Selfless service to man kind  
• Ambivalence in some churches  

 
– Islam  

• Strong believe in saving lives and help for illness  
• OD permissible provided; the gift is freely given  

  
– Judaism  

• OD is seen as a blessing and obligation   
• Controversy still in Othodox community about criteria of death  

 
– Hinduism  

• No religious prohibitions  
• Soul immortal – body not  
• Relieve suffering  

 
– Buddhism  

• Ambivalence about continua rebirth  
 
(*):  Veath RM 2000: Transplantation Ethics Washington DC University Press  Gillman J 1999: Religious 
perspectives on organ donation. Critical care Nursing 22(3): 19 -29  
  
Voor een toegankelijk overzicht zie www.demaakbaremens.be – thema orgaandonatie en 
www.donorvoorlichting.nl 
 

8. Dubbelzinnigheid  

• Taboe Wat veel meer een taboe is, is vaak het overschrijden van de grens.  
 

– Overschrijden van de grens In de Nederlandse taal maakt men het onderscheid niet tussen leib 
en körper. Enerzijds heb je hoe je zelf je lichamelijkheid beleeft. En anderzijds heb je van dat 
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lichaam, want we weten eigenlijk allemaal dat je bij een dood lichaam zelf aan de organen nog 
weinig hebt. Dat is puur objectief vast te stellen. Zelf heb je daar niets meer aan, dus het is toch 
beter dat je het zou kunnen schenken. Dus het heeft te maken met hoe je gaat kijken naar het 
lichaam zelf.  

• Leib: subjectieve, beleefde lichamelijkheid  
• Körper: objectieve en objectiveerbare lichaam 

 
En wat maakt het soms moeilijk? Dat is dit (zie foto). Dit geeft nu een beeld bijvoorbeeld. Dat is een tijdelijk 
constructie vooraleer je orgaandonor kunt zijn, dus excor. Dat is tijdelijk vooraleer je, als je echt in een fase 
zit dat je aan het wachten bent op een orgaan en dat het acuut wordt. Ik moet nu nergens reclame gaan 
maken voor bepaalde tv-series, maar je hebt bv topdokters. Een van de recentste versies was met kleine 
kinderen dat maakt het nog … (gemormel). Daar zie je jonge kinderen met het idee van die zijn aan het 
wachten op een orgaan. Dat is een toestel dat tijdelijk, niet lang, het orgaan gaat vervangen. Je ziet hier ook 
dat de confrontatie daarmee heel erg moeilijk is. Dat bedoel ik juist om het beeld te geven van leib en 
körper. Vandaar dat vaak ook een taboe leeft op orgaandonatie.    
Excor 

 
Artikel die bij foto hoort. Zelf bijgevoegd van internet: 

De wachttijden voor donororganen blijven een pijnpunt. Want meestal hebben patiënten het orgaan juist 
dringend nodig. Artsen zetten dan ook alle middelen in om de wachttijd zo goed mogelijk te overbruggen, 
zoals een kunsthart, zuurstoftherapie of dialyse. 
In 2005 werd in het UZA voor het eerst een excor ingeplant: een kunsthart dat de pompfunctie van het hart 
overneemt. Een patiënt kan er maanden of zelfs jaren op overleven. ‘De wachttijd voor een donorhart 
bedraagt meestal zes maanden tot een jaar,’ zegt prof. dr. Inez Rodrigus. ‘Een kunsthart is soms 
broodnodig om die periode te overbruggen. Sommige patiënten zijn ook te ziek voor een transplantatie en 
kunnen dankzij de excor voldoende recupereren om de operatie aan te kunnen.’ 
Psychologisch zwaar 
De excor wordt gebruikt in heel uiteenlopende gevallen. ‘Sommige patiënten op de wachtlijst gaan steeds 
verder achteruit. Ze moeten voortdurend binnenkomen voor allerlei ondersteunende therapieën. Doordat 
hun hart slecht pompt, krijgen ze uiteindelijk problemen met de nieren, de lever… en dan moeten we 
ingrijpen. Maar er zijn ook patiënten die na een infarct urgent aan de hart-longmachine moeten. Soms 
recupereert een hart dan, maar soms ook niet. Als ze neurologisch in orde zijn, dan komen ze op de 
transplantatielijst en krijgen ze in afwachting een excor.’ Het klinkt misschien eenvoudig, maar voor een 
patiënt is zo’n excor erg confronterend en psychologisch zwaar. ‘Zeker als een patiënt na een 
spoedoperatie onvoorbereid ontwaakt met zo’n externe pomp op zijn buik.’ 
32 excors, 20 transplantaties 
In het UZA brengen de patiënten gemiddeld 136 dagen aan de excor door. Het record is precies een jaar. Er 
is een excor met een vaste aandrijfconsole, maar er bestaat ook een mobiel model waarmee de patiënt 
naar huis kan, als hij daar voldoende ondersteuning heeft. ‘We hebben in totaal al 32 excors 
geïmplanteerd. Daarvan zijn er twintig mensen getransplanteerd. Die zijn allemaal nog in leven. Negen 
mensen zijn ondanks de excor overleden.’   
Met een excor zou je ook hartpatiënten die niet in aanmerking komen voor transplantatie nog een tijd in 
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leven kunnen houden. ‘Die zogenaamde destination therapy wordt echter nog niet terugbetaald. Dat is 
alleen het geval als het in afwachting van een transplantatie gebeurt. Er worden door het Riziv per jaar 
maar dertig dergelijke behandelingen terugbetaald, voor heel België. In het UZA hebben we er dit jaar al vijf 
gehad.’ 
Zuurstoftherapie en beademing 
Longziekten als emfyseem (COPD), longfibrose, mucoviscidose en pulmonale hypertensie kunnen na 
verloop van tijd uitmonden in een longtransplantatie. Van alle transplantaties heeft longtransplantatie 
echter de laagste overleving. Na vijf jaar is nog zo’n 65 % van de getransplanteerden in leven. Prof. dr. Paul 
Van Schil: ‘In tegenstelling tot andere organen komen longen niet in een steriele omgeving terecht. We 
ademen immers voortdurend van alles in: virussen, bacteriën, toxische stoffen… waardoor afstoting en 
infectie al snel op de loer liggen.’ Weinigen komen ook in aanmerking voor longtransplantatie. ‘De 
levensverwachting moet lager zijn dan twee jaar, maar langs de andere kant mag de patiënt ook niet té ziek 
zijn.’ 
Fit voor de operatie 
Zo goed als iedereen die op de wachtlijst staat voor een long, krijgt zuurstoftherapie. Door hun longziekte 
nemen de patiënten immers te weinig zuurstof op. Dr. Bjorn Dieriks: ‘Mensen met COPD hebben 
vernauwingen in de longen, mensen met fibrose hebben verlittekening zodat de zuurstof minder goed 
wordt opgenomen. In de lucht zit normaal gezien 21 % zuurstof. Door via een neusbrilletje of een masker 
het gehalte zuurstof in de ingeademde lucht te verhogen, kun je ervoor zorgen dat er meer zuurstof wordt 
opgenomen.’  
Nog een stap verder is niet-invasieve beademing, veelal via een masker. Dan wordt lucht onder druk in de 
luchtwegen geblazen. Meestal gebeurt dat enkel ’s nachts. ‘Beademing is niet eenvoudig. De patiënt moet 
de machine in zijn plaats laten ademen. Je moet je kunnen overgeven en voor een deel van de patiënten is 
dat heel moeilijk.’  
Voor zuurstoftherapie bestaan er bovendien draagbare systemen, zodat patiënten mobiel kunnen blijven 
en kunnen revalideren. Zo kan de patiënt in betere conditie geraken voor de transplantatie. ‘Ook mentaal 
maakt het een verschil: je bent minder versuft als je lichaam meer zuurstof krijgt.’ 

 
 

9. Beschikken over eigen lijf en leven? 

 
Mensen kiezen graag om te beschikken over eigen lijf en leven. Bij orgaandonatie is het vaak zo dat er 
verschillende personen bij betrokken zijn. Onder andere de overledene, de familie, de transplantatieteams 
en de ontvanger op de wachtlijst. En die hebben misschien allemaal verschillende visies. De overledene kan 
het niet meer zeggen, tenzij die zelf de keuze gemaakt heeft in het verleden om expliciet orgaandonor te 
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zijn. De familie hangt er van af is er over gesproken of niet, tekent die verzet aan of niet, maar die gaat 
misschien eerder kijken in functie van de overledene en misschien minder perspectief hebben van de 
mensen die het nodig hebben.   De transplantatieteams denken heel uitdrukkelijk aan de mogelijkheid om 
die organen tijdig te hebben, om snel te kunnen preleveren en snel te kunnen transplanteren. En de 
ontvanger op de wachtlijst, die kijkt voornamelijk uit naar het orgaan. Je ziet hier dat er verschillende 
perspectieven zijn bij orgaantransplantatie die mekaar kunnen tegenspreken.  
 
• Autonomie  
  

– Vertrouwelijkheid van gegevens  
  

• Geschiktheid om donor te zijn mag niet worden meegedeeld aan familie of ontvanger. 
Belangrijk is ook naar de individuele donor de geschiktheid om donor te zijn mag niet 
worden meegedeeld aan de familie of ontvanger. Het is belangrijk dat de mensen niet 
onder druk kunnen komen te staan om donor te zijn. Het wil niet zeggen dat je 
levensverwant bent, dan is er vaak een kans dat het niet afgestoten wordt, maar dat wil 
niet zeggen dat de organen voldoende zijn. Dus dat zal niet meegedeeld worden.    

  
• Eerst de motivatie en dan pas medische geschiktheid zodat men niet louter op basis van 
medische geschiktheid de druk voelt om donor te zijn. Men gaat eerst kijken of je 
gemotiveerd bent. Men gaat niet eerst kijken of je geschikt bent om orgaandonor te zijn. 
Dan zou het steeds moeilijker worden voor een verwante persoon om te zeggen dat je het 
niet doet, want je bent toch medisch geschikt, waarom zou je het niet doen?    

  
  

– Uitsluitingsgronden  
ernstige verslavingsproblematiek (geen therapietrouw); relationele factoren; 
persoonlijkheidsstoornissen (vb zelfdestructie).  

 
 

10. Betalen of niet?  

Wat vinden jullie daarvan? Dat zijn voorstellen die geweest zijn.  
• Ontvanger schenkt donor een jaarlijkse vakantie bij geslaagde procedure.  
  
• Donor vraagt dat ontvanger hem opneemt in testament  
  
• Welke kosten? Herinner u dat ik gesproken heb over ja welke kosten gaat het nu. Wat moet een pilleke 
kosten? Die onkostenvergoeding.  
  – Transplantatie: 50 à 60 duizend euro  

– directe kosten’?  
• Onderzoek, opname  
• Reiskosten  
• Opvang kinderen  
• Nazorg (remgeldfactuur na harttransplant 1000 euro/jaar  

  – indirecte kosten?  
• Tijdelijke vervanging op werk 

Ja je moet het meerekenen, want als iemand als transplant opgeeft.  
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11. Declaratie van Istanbul  

 
De verklaring van Istanbul dat is specifiek. Foto van mannen die allemaal een litteken hebben aan de zijkant 
van hun buik waar een orgaan is weggenomen. Die verklaring is er gekomen om die handel in organen te 
gaan stopzetten.  
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Hier heb je tijd om die definitief te gaan bekijken. Het gaat er heel duidelijk van er is een verbod op 
orgaantoerisme/transplanttoerisme en zeker op commercialisering.  
 
The Declaration of Istanbul   on Organ Trafficking and Transplant Tourism  
 
Principle 6  
 
Organ trafficking and transplant tourism violate the principles of equity, justice and respect for human  
dignity and should be prohibited.  Because transplant commercialism targets impoverished and 
otherwise  vulnerable donors, it leads inexorably to inequity and injustice and should be prohibited. Hier 
staat het zeer specifiek. Waarom? Je ziet hier welke principes er tegen zijn. Het is eigenlijk te gek dat er een 
verklaring moet komen. Dat er eigenlijk een expliciete verklaring moet komen over wat verboden is. 
Uiteraard is het zo dat je als je in een bepaalde omgeving komt waar de financiële en de 
gezondheidsmogelijkheden minder zijn en je vraagt om een orgaan af te staan, een orgaan die het mogelijk 
maakt dat je erna nog verder kan leven. Dan is de prijs die je daarvoor betaalt, die voor ons misschien laag 
ligt, dat dat voor die mensen vrij hoog ligt daar.  Daar is dat een vorm van uitbuiting toucour en zeker 
omdat je speelt met het leven zelf.  
 
 

12. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de organen 

Wat ook belangrijk is, los van een tegenkanting tegen orgaantoerisme en commercialisering zie je ook dat 
familie van de donor altijd met respect benaderd moet worden. Ook het dode lichaam moet altijd met 
respect benaderd worden. Je kan daar niet zomaar wat mee doen, je moet altijd zorgen dat de staat van de 
waardigheid, de integriteit hersteld en bewaard wordt na het wegnemen van deorganen.  
• De familie van de donor “must be approached with sensitivity, their concerns addressed professionally 
and completely, their wishes respected, and their desire to be present by the patient’s side up to the 
moment of death must be accommodated” (Daar, 2004). Dit geldt uiteraard ook voor de toediening van 
Heparin en andere transplantatie bevorderende medicatie.   
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Stelling  
• Mag iemand die euthanasie wenst, gevraagd worden om donor te zijn?  
  
JA/NEE  
  
Tip: kijk ook eens op: https://www.demaakbaremens.org/ 
Ik zet hier een specifieke link op: de maakbare mens. Waarom? Dit is eigenlijk gewoon voor een breed 
publiek informatie. Het is interessant om daar eens naar te gaan kijken. Het gaat ook over stamcellen, over 
orgaandonatie. Het geeft ook wat zicht op de wetgeving. Het is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur 
en het is een mogelijkheid om een bredere visie te krijgen. Daarbij kan het wat helpen als achtergrond 
informatie voor verschillende thema’s die besproken zijn.   
 
 

Wat info van die site: 
 
Wat zegt de Belgische wet? 
Volgens de Belgische wet betreffende orgaandonatie en transplantatie van 1986 is elke overleden 
Belg een kandidaat-donor. 
Wie geen organen wenst te doneren, kan dit registreren bij de dienst burgerzaken van de 
woonplaats. Je vult daarvoor eenvoudig dit formulier in. Met het formulier kan je ook expliciet 
bevestigen dat je wel wil doneren. 
Als je na je overlijden in aanmerking komt om organen te doneren dan gaat een 
transplantatiecoördinator eerst na of je je wens hebt laten registreren in het rijksregister. Bij 
registratie van een weigering of expliciete toestemming wordt die gerespecteerd. 
Is er geen registratie dan voorziet de wet dat aan de nabestaanden wordt gevraagd wat de 
overledene zou hebben gewenst. Misschien hebben ze er ooit over gepraat of heeft de overledene 
zijn wens op een andere manier kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld een kaartje of zelfgeschreven 
brief. 
De wet stelt dat orgaandonatie moet gebeuren met respect voor het lichaam van de overledene 
en voor de nabestaanden. Na het wegnemen van de organen wordt het lichaam terug 
dichtgemaakt. Het afscheid kan volledig volgens wens van de overledene en de nabestaanden 
verlopen. Het lichaam kan voor het afscheid ook worden opgebaard en begroet door de familie. 
De wet stelt dat orgaandonatie anoniem moet zijn. Dat wil zeggen dat de nabestaanden van de 
donor niet weten wie de organen heeft gekregen, de ontvanger weet niet van wie zijn nieuwe 
orgaan afkomstig is. 
De voornaamste bedoeling van deze anonimiteit is problemen te vermijden als donor en 
ontvanger ongelijke verwachtingen zouden koesteren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de 
nabestaanden van de donor contact wensen, maar de ontvanger niet, of omgekeerd. Wanneer de 
partijen elkaar niet kennen, kunnen ze ook geen problematische relatie met elkaar opbouwen. 
Het is echter begrijpelijk dat zowel de nabestaanden van de donor als de ontvanger van een 
donororgaan geïnteresseerd zijn in de andere. De nabestaanden van de donor willen misschien 
graag weten hoe het met de ontvanger gaat. De ontvanger wil zijn dankbaarheid misschien 
uitdrukken. Dat wordt mogelijk gemaakt via het transplantatiecentrum. De ontvanger kan een 
anonieme brief schrijven en via het transplantatiecentrum bezorgen aan de nabestaanden van de 
donor. De nabestaanden van de donor kunnen bij het transplantatiecentrum informeren naar de 
toestand van de ontvanger(s). 
 
 
 

http://www.demaakbaremens.org/wp-content/uploads/2015/12/registratiekaart.pdf
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Wie mag doneren? 
Sommige mensen denken dat ze niet in aanmerking komen voor het donorschap omdat ze ziek 
zijn of medicijnen gebruiken. Dat is niet altijd zo. Het is wel zo dat niet bij iedereen alle organen 
bruikbaar zijn. Iemand met een leverziekte kan bijvoorbeeld wel nog zijn andere, gezonde organen 
doneren. Mensen met kanker kunnen bijna altijd nog hoornvliezen doneren. Iemand die besmet is 
met een infectie die niet onder controle geraakt, mag echter geen donor zijn. Bij elke kandidaat-
donor worden daarom een aantal ziekten opgespoord om na te gaan of donatie wel mogelijk is. 
Andere mensen denken dan weer dat ze te oud zijn om te doneren. Ook dat is een misvatting. 
Mensen van tachtig jaar en ouder kunnen bijvoorbeeld nog altijd lever, nieren, huid of hoornvlies 
doneren. Het is wel zo dat een 65-plusser over het algemeen geen hart meer kan doneren, maar 
een oudere man kan een gezondere lever hebben dan een dertigjarige. 
Om te bepalen of een orgaan geschikt is voor donatie baseert men zich nooit uitsluitend op de 
leeftijd van de donor, maar op de kwaliteit van elk orgaan afzonderlijk. Om de gezondheid van de 
organen in te schatten, gebeuren vooraf al een aantal onderzoeken zoals een bloedanalyse en een 
echografie van de buik. Voor het wegnemen van een orgaan bekijkt de chirurg het orgaan ook nog 
eens goed om te bepalen of het gezond genoeg is. Enkel de organen die in aanmerking komen en 
waarvoor er een ontvanger is, worden daadwerkelijk weggenomen. 
 
Ethische uitdagingen bij orgaandonatie na euthanasie 
De opschudding toont aan dat het een delicate kwestie is. Met het oog op de toekomst is 
aandacht voor een aantal ethische uitdagingen en vragen belangrijk:  
• Het aantal euthanasiedonoren is nog beperkt, maar de mogelijkheid om euthanasie en 
orgaandonatie te combineren is bij veel patiënten nog onbekend. Naarmate dit bekender wordt, 
valt te verwachten dat er ook meer patiënten de vraag zullen stellen. Is het, gezien het tekort aan 
donororganen, niet onethisch om die vraag te negeren? 
• Volgens de wet over orgaandonatie kan elke meerderjarige overledene die in aanmerking komt 
donor zijn, tenminste als hij of zij geen weigering voor orgaandonatie liet registreren. Bij 
afwezigheid van een registratie, positief of negatief, peilen artsen bij de nabestaanden naar de 
wens van de overledene. In geval van euthanasie en orgaandonatie, bestaat in principe de 
mogelijkheid om het vooraf met de patiënt zelf te bespreken. Volgens de wet inzake 
patiëntenrechten heeft de patiënt recht op informatie over alle beschikbare medische en andere 
behandelingsmogelijkheden. Is het aanvaardbaar dat een arts de mogelijkheid van orgaandonatie 
na euthanasie zelf onder de aandacht brengt van een patiënt? Of is het risico te groot dat de 
patiënt zich daardoor onder druk gezet voelt?  
• Bij sommige van de euthanasiepatiënten die in aanmerking komen als orgaandonor is er sprake 
van een psychiatrische problematiek. Meer dan 50% van de patiënten die zich aanmelden bij 
ULteam hebben te maken met psychisch lijden, soms in combinatie met lichamelijke klachten 
zoals fibromyalgie of chronisch vermoeidheidssyndroom. Van de 103 patiënten die in 2012 bij 
ULteam langskwamen, vroegen 10 patiënten spontaan naar de mogelijkheid  om organen af te 
staan of hun lichaam te schenken aan de wetenschap. Patiënten die langdurig ziek zijn, voelen zich 
vaak tot last van hun onmiddellijke omgeving en de maatschappij. Ze zoeken naar betekenis voor 
hun leven. De mogelijkheid om organen te doneren kan een belangrijke rol spelen in hun 
verwerkingsproces. Orgaandonor zijn of je lichaam schenken aan de wetenschap geeft hen de 
mogelijkheid nog iets waardevols aan het leven toe te voegen. Het mag uiteraard niet uitgroeien 
tot de reden waarom ze met euthanasie doorgaan. Mag het overleg over orgaandonatie pas 
starten nadat het euthanasieverzoek is geëvalueerd en ingewilligd? 
• Als een patiënt beslist om organen te doneren na euthanasie komt een gans proces op gang. Er 
worden allerlei zaken in gereedheid gebracht om de euthanasie en orgaandonatie vlot te laten 
verlopen en het transplantatieteam wordt ingelicht. Het is zeer belangrijk dat de patiënt tot het 
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laatste moment een absolute keuzevrijheid behoudt en zich niet verplicht voelt om ermee door te 
gaan omdat hij of zij gevat zit in een complexe multidisciplinaire samenwerking. De meerwaarde 
die de patiënt toekent aan de orgaandonatie mag geen doel op zich worden. Hij moet op elk 
moment in het proces de vrijheid voelen om van gedachten te veranderen. Zeker bij kwetsbare 
personen met bijvoorbeeld een laag zelfbeeld is extra waakzaamheid noodzakelijk. 
• Bij de combinatie van euthanasie met orgaandonatie komen twee medische procedures samen 
die zorgvuldig in de wetgeving zijn omschreven. In de praktijk probeert men steeds beide 
procedures zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld door de vraag naar 
orgaandonatie pas te bespreken nadat het euthanasieverzoek is ingewilligd. Maar ook door de 
medische teams, die bij beide procedures betrokken zijn, zo gescheiden mogelijk te houden. Het is 
uit den boze dat een arts verbonden aan de transplantatiedienst ook degene is die de 
euthanasievraag behandelt. Op deze manier wil men belangenvermenging en druk vermijden. 
Toch is die scheiding niet altijd even strikt te houden. Het onderzoek dat de patiënt voor de 
euthanasie ondergaat om na te kijken of de organen geschikt zijn voor donatie gebeurt door de 
transplantatiearts. Na de euthanasiemiddelen wordt ook een middel toegediend met het oog op 
de bewaring van de organen, een middel dat dus van geen belang is voor de euthanasie maar een 
voorbereiding is op het uitnemen van de organen. 
• Er moet over worden gewaakt  dat ondanks de omstandigheden en de ziekenhuisomgeving een 
sereen en intiem afscheid mogelijk is. Het betrokken medisch team moet zich bewust zijn van de 
impact van de euthanasieprocedure op de patiënt en zijn omgeving. Extra belasting door de 
procedures moet voor de patiënt en zijn naasten zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Orgaandonatie bij leven 
In België zijn de meeste donororganen afkomstig van overleden donoren. Maar door het grote 
tekort en dankzij de medische kennis, komt het steeds meer orgaandonatie bij leven voor. Het 
gaat om organen die niet levensnoodzakelijk zijn (bvb. een nier) of een deel van een orgaan dat 
terug aangroeit (bvb een leversegment). Meestal gebeurt de donatie tussen familieleden of 
vrienden maar de relatie tussen donor en ontvanger is, voor meerderjarigen, niet wettelijk 
bepaald. 
De donor moet in de regel ouder dan 18 jaar zijn en in staat om zijn wil te uiten. Zoals bij elke 
medische ingreep moet men vrijwillig instemmen. Voor men een orgaan (segment) kan schenken 
moet men grondig door de arts geïnformeerd zijn en zich schriftelijk akkoord verklaren. Het is 
echter niet voldoende dat de donor bereid is om een orgaan te schenken. 
De donor in perfecte algemene gezondheid zijn. De ingreep brengt een aantal medische risico’s 
met zich mee die men door medische screening vooraf wil minimaliseren. Daarom zullen mensen 
met een complexe medische situatie of voorgeschiedenis geweerd worden na medische screening. 
Ook rokers of zwaarlijvige personen komen niet onmiddellijk in aanmerking omdat de ingreep 
voor hen grotere risico’s inhoudt. 
Naast een grondig medisch onderzoek dringt ook een diepgaand gesprek zich op. Het is belangrijk 
dat de kandidaat-donor voldoende wordt voorgelicht over de operatie en er vrijwillig mee instemt. 
Een psycholoog verbonden aan het transplantatiecentrum zal nagaan of de donor niet onder 
emotionele of financiële druk staat om een orgaan af te staan. 
Voor minderjarigen zijn de eisen nog strikter. Zij kunnen enkel aan een broer of zus doneren. 
Er wordt een register bijgehouden van alle donoren en ontvangers van een orgaan afkomstig van 
een levend persoon. Zo kan men later precies nagaan of er zich bij donor of ontvanger een 
complicatie voordoet naar aanleiding van de donatie. 
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Minderjarigen en orgaandonatie 
Registratie als orgaandonor 
Volgens de wet kunnen minderjarigen zich officieel laten registreren op het moment dat ze 
wilsbekwaam bevonden worden. Wanneer iemand zelf in staat is om een individuele en 
weloverwogen keuze te maken, is moeilijk objectief vast te stellen. Het is daarom niet eenduidig 
vast te stellen vanaf welke leeftijd een kind wilsbekwaam is. De gemeenteambtenaar die de 
aanvraag behandelt, beslist hierover op het moment dat de minderjarige zijn keuze komt 
registreren. 
In Nederland is de situatie anders. Nederlandse jongeren kunnen vanaf 12 jaar een donorformulier 
invullen en hun keuze laten vastleggen in het Donorregister. 
Orgaandonatie bij leven 

• Donatie bij leven door een minderjarige kan enkel onder volgende voorwaarden: 

• De ingreep mag geen ernstige gevolgen hebben voor de minderjarige donor 

• Het moet gaan om organen die kunnen regenereren 

• Het kan enkel voor een transplantatie bij broer of zus 

• De minderjarige moet tenminste 12 jaar oud zijn en in staat zijn of haar wil te uiten. 

• De minderjarige moet op voorhand toestemming geven. 

• Deze toestemming moet schriftelijk worden gegeven in het bijzijn van een meerderjarige 

getuige. 
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LES 7 EN 8: PRENATALE DIAGNOSE (PND) EN ZWANGERSCHAPSAFBREKING  
 
Ik ga kort de inleiding geven nog rond prenatale diagnose en discussie rond zwangerschapsafbreking.  
 

1. Inleiding 

 
Casus 

 
Een jonge vrouw van 23 jaar meldt zich tijdens de 8e zwangerschapsweek op de dienst spoedgevallen  
aan met buikpijn en vaginaal bloedverlies. Zij was zeer angstig en werd vergezeld van haar moeder. 
Echografisch onderzoek wees uit dat er weinig activiteit van de vrucht vast te stellen was. Dit werd aan 
de patiënte en haar moeder meegedeeld. De gynaecoloog stuurde aan op een curettage diezelfde dag, 
waar voornamelijk de moeder van de patiënte mee instemde. De patiënte was te zeer geschokt door het 
nieuws en bleef tijdens het gesprek meer op de achtergrond.  
 
Hahaha, er wordt heel duidelijk gezegd “Nee mag niet”. Zijn er zaken die niet duidelijk zijn? Student … Prof: 
ja dat is een wijze van zwangerschapsafbreking. Wat zijn moeilijkheden? Ik hoor je zeggen heel 
uitdrukkelijk ‘Neen, mag niet’. Ik hoor je zeggen ‘Een probleem bij dezelfde dag.’, ‘autonomie van de 
moeder’. Diezelfde dag kan te maken hebben met het feit dat er weinig activiteit van de vrucht vast te 
stellen was. Dat kan meegespeeld hebben in het luik van wat zijn de risico’s. Student.. Prof: Ja, ja , maar ik 
wil even wijzen op het feit dat het gaat over de 8ste zwangerschapsweek. Dus of er nu weinig of veel 
activiteit is bij wijze van spreken die vaagheid op die leeftijd maakt weinig uit. Toch? Het is toch tot 12 
weken omwille van een noodtoestand van de vrouw? Of vergis ik mij? Iemand zei uitdrukkelijk neen, mag 
niet. Waarom mag het niet? Student …  Prof: Ja, dat is de bedoeling. Dat ik mensen wil in de war brengen. 
De wetgeving blijft inderdaad zo’n noodtoestand en de wachttijd is inderdaad zo. Er is geen haast bij, 
wordt hier gesteld. Maar ja verlaag je dan die drempel niet heel erg? Wat is het belangrijkste hier? Wie 
moet beslissen? Student .. Prof: Ja, de vrouw zelf. Dus wat kan je hier het beste doen? Er is geen nood op 
dit moment dat er een hoog risico is. Dat blijkt binnen de casus. Je zit nog binnen de wettelijke termijn. 
Geen haast klopt op dat punt. Het is dan best dat je de patiënt in kwestie zelf kunt spreken. Dat lijkt me ook 
wel zinvol. Omdat we ook niet weten of er sprake is van een gewenste zwangerschap of niet. Want daar 
krijg je dan ook een ander verhaal. Niet in wetgeving zelf, maar wel in persoonlijk aanvoelen.  
 

 
 

2. Klinische realiteit Prenatale diagnose 

 
We gaan telkens naar deze 3 zaken kijken.   
1• Wat kan?  

• Klinische realiteit PND  
  
2• Wat mag?  

• Wet betreffende de zwangerschapsafbreking (3 april 1990)  
• Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking  

  
3• Wat is wenselijk?  

• Ethiek in de kliniek 
 
Prenatale diagnose = kijken wat de situatie is van de foetus.  
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2.1 Drie doelstellingen  

• PND: 3 doelstellingen. Waarom doen we dat eigenlijk, PND? Zomaar omdat dat er bij hoort? Student: om 
te weten of het een gezond kind is.  Prof: Ja om een gezond kind. Je doet dat eigenlijk om al dan niet voor 
een zwangerschapsafbreking te kiezen. Dat is uw doelstelling. Student .. Prof: ‘Ahja als je zegt tegen mij van 
het is om te weten of het een gezond kind is, wat doe je dan met de niet gezonde kinderen? Dat is terug 
aan de ouders’. Nog andere redenen? Student … Prof: tuurlijk, het lijkt soms evident, je bent zwanger je 
gaat naar de gynaecoloog, je laat bloed afnemen, …  In principe zou daar eerst moeten gevraagd worden 
(herinner u patiëntenrechten), een vrije en geïnformeerde toestemming. Maar het is een evidentie, lijkt 
soms. Student … Prof: Oke, daar komen we nog op terug, maatschappelijk gezien. De doelstellingen zijn 
drievoudig:         

– ouders informeren. Dat is een beetje wat jij zegt. Wat is de toestand van het kind? Zodat de 
ouders op basis daarvan een keuze kunnen maken.   
– behandeling in baarmoeder of onmiddellijke neonatale zorgen. Als je iets merkt, een 
behandeling in de baarmoeder, of onmiddellijk neonatale verzorging kunnen voorzien.   
– zwangerschapsafbreking.  
Dus de info die gaat komen is, is het kind al dan niet gezond (herinner u de definitie van gezondheid 
wet heel breed is). Het tweede is van ja kijken naar het perspectief van het kind. Is er behandeling 
mogelijk ja of nee? Of laten we het over aan de keuzevoor een zwangerschapsafbreking?     

  

2.2 Drie resultaten 

• PND: 3 resultaten als er een PND gebeurt. Wat zijn de resultaten? En dat is wel belangrijk omdat daar 
heel veen aandacht voor is. Zeker naar aanleiding van de NIPT-testen nu.  

– 96% gezond kind  
– 2-4% niet-levensvatbaar  
– 2-4% (ernstige) afwijking Zou mogelijks gaan over een al dan niet ernstige afwijking. Daar is er 
discussie over. Wat is een ernstige afwijking?  Dat is een beoordeling die moet gemaakt worden. 
Dus in die zin komen er soms voorstellen. Er is op een bepaald moment een voorstel geweest die 
zegt van kijk je weet dat in veel gevallen het kind gezond is. Als het dan toch niet uitmaakt, en de 
meeste mensen kiezen afhankelijk van gezond of niet gezond voor een zwangerschapsafbreking. 
Moeten we dan niet op voorhand vragen van als je een PND diagnose wenst, en blijkt dat het kind 
ongezond is, dan is het automatisch zwangerschapsafbreking. Want anders moeten we ook die kost 
niet meer doen voor een PND. Als het anderzijds voor jullie niet uitmaakt. Oke dan maakt het niet 
uit. Als het voor jullie wel uitmaakt en je wilt de PND. Ja we weten wel wat de meerderheid gaat 
kiezen. Dan ga je naar zwangerschapsafbreking. Als j kiest voor een PND dan moet je ook akkoord 
zijn en de consequentie nemen als het resultaat is dat er een afwijking is dan gebeurt er ook een 
zwangerschapsafbreking.  
Wat vinden jullie daar van? Student: … Prof: Ja dat is de oorspronkelijke doelstelling. Maar je ziet 
ook als je kijkt naar de aandoeningen waarop gecontroleerd wordt. Bv. Bepaalde aandoening 
waarop gecontroleerd wordt, waarbij het ergste geval blindheid en doofheid is, dat ga je niet op 
echo zien. Maar je kan dan een risico-inschatting hebben. En dan is het de vraag: Als je ouder te 
horen krijgen dat bij die aandoening blindheid en doofheid het ergste is wat kan gebeuren, ja kan 
dat niet zien. Welke keuzemogelijkheid laat je dan aan ouders? Ik sluit het niet uit/ Maar op basis 
daarvan zijn er mensen die bv een reden tot zwangerschapsafbreking kunnen zijn.    
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2.3 Technieken  

 
Wat zijn de technieken?  

2.3.1 Niet-invasief  

• Niet-invasief. De eerste 3 noemt men ook de combinatietest. Meestal doet men dit gecombineerd.  
– echografie  
– meting nekplooi  
– bloedtest  
– Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) Deze heb je nu ook.  

 

2.3.2 Invasief  

• Invasief  
  – vruchtwaterpunctie Deze gebeurt het meest.   

– vlokkentest  
– Navelstrengpunctie en foetale biopsie 

 
 

 
Dit zijn foto’s van bepaalde methodes.  
 
• Indicaties invasieve PND Wanneer gebeurt er een vruchtwaterpunctie? Waarom noemt dat invasief? 
Omdat er risico’s zijn op een spontane zwangerschapsafbreking na de uitvoering van de test. Dat is tussen 
0.5 en 1 %.  
  • Risico owv leeftijd van de moeder (ouder dan 36j)  

• Afhankelijk van Historiek vorig kind  
• Dragerschap Na dragerschap van een bepaalde aandoening.  
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• Monogene overerfbare aandoening  
• Echografische afwijking die gezien wordt. Dan gaat men over tot een invasieve PND. 

 

2.3.3 Voorbeeld Downsyndroom  

Als je gaat kijken wat de leeftijd is, waarom is er in de vorige slide de leeftijd van 36 jaar vooropgesteld?  Als 
je gaat kijken wat de combinatie is tussen de leeftijd van de moeder en de kans op een kind met het 
syndroom van Down. Dan zie je volgende cijfers. Eenmaal boven de 40 jaar is dat 20 tot 61 van de 1000. 
Naarmate de leeftijd stijgt, naarmate er een hogere kans is om het krijgen van een kind met het syndroom 
van down.  
• Leeftijd van de moeder Kans op een kind met Downsyndroom op het moment van de test  

• 20 – 25 jaar 1 van de 1000  
• 26 – 30 jaar 1 tot 2 van de 1000  
• 31 – 35 jaar 2 tot 5 van de 1000  
• 36 – 40 jaar 6 tot 15 van de 1000  
• 41 – 45 jaar 20 tot 61 van de 1000 

 
• Leeftijd vrouw die zwanger is van kind met Downsyndroom - Hoeveel kinderen met Downsyndroom 
worden ontdekt? Ja dat hangt samen met de wijze waarom men nu de testen doet. De testen gebeuren 
quasi automatisch, naarmate de leeftijd stijgt. Ook de keuze daarvan. Dus men ontdekt er ook steeds meer. 
Maar dat wil niet zeggen dat men alle kinderen met het syndroom van Down ontdekt. Ondanks de testen.   

• 20 – 25 jaar 6 van de 10  
• 26 – 30 jaar 7 van de 10  
• 31 – 35 jaar 8 van de 10  
• 36 – 40 jaar 9 van de 10  
• 41 – 45 jaar 9 tot 10 van de 10 

 

 
Wat is belangrijk? Het tijdstip van de invasieve testen. Je ziet ook het risico erbij staan. Dat zit tussen 0.5 en 
1 a2 %. Het resultaat wanneer je dat krijgt. En je ziet hier ook de NIPTtest. Deze test kan vanaf een 9tal 
weken. Waarom is dat belangrijk die weken? Dat heeft te maken met de wetgeving rond 
zwangerschapsafbreking. Waar je de wetgeving het van voor 12 weken en na 12 weken. Voor 12 weken 
gaat het over de noodtoestand van de vrouw en na 12 weken gaat het over een ernstige aandoening bij 
hetzij vrouw of kind. Voor 12 weken speelt dat niet meer dat je moet kijken naar de ernst van de afwijking. 
Dus naarmate de resultaten vroeger bekend zijn van de test kan ook de autonome keuze van de vrouw er 
zijn. Dan is het niet meer afhankelijk van de aandoening al dan niet van vrouw of kind. Daarvan ligt de 
afweging van de leeftijdsgrens.  
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3. Zwangerschapsafbreking  

 

3.1 Methoden zwangerschapsafbreking 

• Methoden zwangerschapsafbreking. Er zijn verschillende methoden. Ook die hebben te maken met de 
leeftijd tot wanneer men een zwangerschapsafbreking kan doen. Je ziet hier ook dat de meest invasieve 
methoden ook later kunnen gebruikt worden. Dat gaat van gewoon een dag-hospitalisatie tot 2 dagen in de 
kliniek zijn. En ook de ingrepen die dan ernstiger zijn. Op dit ogenblik om en bij, denk ik iets meer dan 80% 
van alle zwangerschapsafbrekingen in België gebeuren in de abortuscentra. Een minderheid gebeurt in de 
klinieken. Dat heeft ook te maken met de reden van noodtoestand tov bv reden van ernst van de 
aandoening bij vrouw of kind. Je moet je ook voorstellen bij een PND denk ik ook gaat het om een 
gewenste zwangerschap en is het ook wat langer. Dan is de keuze voor een zwangerschapsafbreking anders 
en heeft het meer te maken met de aandoening bij het kind dan de noodtoestand bij de vrouw. Is dat 
duidelijk? Als je ongewenst zwanger bent, dan ga je ook niet die weg om te gaan kijken naar de 
doelstellingen van prenatale diagnose.   
  

– Vacuümaspiratie  
• Tot 13 weken  
• Poliklinisch bezoek (1 uur)  
• Nacontrole (3 weken)  
 

– Abortuspil (mifepristone)  
• Tot 7 weken  
• 1 X 3 pillen  blokkeert hormoon progesteron  
• Na 36 à 48u (misoprostol)  stoot embryo af  
• Nacontrole (2 weken)  
 

– Dilatatie en evacuatietechniek  
• Baarmoederhals verwijden + abortustang  
• Verblijf kliniek max 1 dag  
 

– Prostaglandinemethode  
• Verweking baarmoedermond + samentrekking (normale bevalling)  
• Volledige narcose  
• Verblijf kliniek 48 u 
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Ik ga je cijfers geven en ik ga me verontschuldigen voor de cijfers. Waarom neem ik deze er nog bij? Omdat 
dat een duidelijk beeld schetst. Het gekke is dat de meest recente cijfers over zwangerschapsafbreking in 
België dateren van 2011. Je kan deze vinden via de website van Sensoa (kan je specifiek gaan downloaden). 
Dat kan je doen omdat dat een duidelijk beeld geeft. Deze grafieken geven gewoon een beeld en er is 
weinig variatie tussen 2006 en 2011. Daar zit niet zo veel variatie op, een bepaald percentage. Dan zie je 
hier ook welke methodes er specifiek gebruikt worden.  Aspiratie gebeurt nog altijd het meest, een 
curettage. Hier gaat het om dat naarmate de invasiviteit stijgt, is het minder. Behalve de abortuspil, maar 
die kwam toen pas opzetten, sinds 2001.   
 

3.2 Wetgeving zwangerschapsafbreking 

3.2.1 Onderscheid tot 12 weken 

Wettelijke regeling zwangerschapsafbreking 
Daar heb je het onderscheid tot 12 weken en na 12 weken.  
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• tot 12 weken toegelaten mits:  

– medisch verantwoorde omstandigheden Tot 12 weken is het toegepast onder medisch 
verantwoorde omstandigheden. Er moet voorlichting gebeuren, de alternatieven moeten uitgelegd 
worden en enkel een arts mag het uitvoeren. 

• voorlichting, alternatieven, arts  
– 6 dagen bedenktijd  
– noodsituatie 

 
• na 12 weken toegelaten mits: Je merkt hier ook dat het na 12 weken meestal een ziekenhuiscontext is.  

– Ernstig gevaar voor gezondheid van de vrouw of 
– zware en ongeneeslijke aandoening bij foetus vastgesteld.  
– advies tweede arts Er moet steeds een advies zijn van een 2e arts.  

 

3.2.2 Discussie: abortusuit strafwetboek  

Haal abortus uit het strafwetboek?* 
Een heel belangrijke vraag is, moeten we abortus nu uit het strafwetboek halen? Om die drempel te gaan 
verlagen want op dit moment is dat een wanbedrijf tegen de orde van de familie en tegen de openbare 
zedelijkheid. Waarom? 
• Tot 12 weken  
  – Vrouw beslist sowieso  

• Wanneer, hoe en hoeveel kinderen?  
• Vrouwenrechten onder druk? Daarbij is het nog niet zo dat vrouwen onder druk komen 
te staan als het nog onder het strafwetboek staat.  

 
• Na 12 weken  
  – Koppel beslist  

• Welke kinderen? Daar is de vraag eerder wat de gezondheid van het kind is en welk 
oordeel gaan we daar over vellen.  
• Rechten personen met een beperking onder druk. Komen die rechten niet onder druk te 
staan? Met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking na 12 weken.  

 

3.2.3 Enkele definities  

Wettelijke regeling zwangerschapsafbreking 
• Enkele definities  

 – Abortus arte provocatus Is de volledige naam. Wij noemen het gewoon abortus. Het gaat   niet 
over een spontaan miskraam, maar het wordt opgewekt.  

• Abortus: miskraam  
• Ars, artis: kunst; kundigheid  
• Provocare: opwekken  

  
Belangrijk om volgende 2 cijfers (abortuscijfer en –ratio) te bekijken om een volledig beeld te krijgen. Een 
cijfer op zich zegt niet veel. Je moet gaan kijken naar het cijfer EN het ratio.   

– Abortuscijfer:   
– het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen in de reproductieve  

levensfase (15-44 j.)  
 

– Abortusratio:  
– Het aantal zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangere vrouwen 
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– Ongepland  
• Vrouw of koppel dat niet bewust voor zwangerschap koos  
• Vrouw of koppel dat de zwangerschap als negatief beleeft  
• Vrouw of koppel dat niet bewust koos en als negatief ervaart  

  
– Ongewenst:  

– Als een vrouw of koppel de zwangerschap als negatief ervaart  
  

– 1 op 4 zwangerschappen ongepland;   
1 op 5 ongewenst bij begin zwangerschap;   
1 op 3 ongeplande zwangerschappen wordt later als gewenst beleefd  

Naar terminologie zelf. Het gaat niet gewoon om zwangerschapsafbreking, dat heeft gewoon te maken met 
hoe er naar de zwangerschap gekeken wordt.  
 
Wat doe je dan? Dan zijn er 3 opties:  

– Uitdragen, adoptie, abortus 
 

4. Cijfers zwangerschapsafbreking 

4.1 Abortuscijfer in België 

Als je kijkt naar het aantal zwangerschapsafbrekingen in België. Het is belangrijk dat er een verschil is wat 
artsen registreren en wat instellingen zelf registreren. Heel merkwaardig dat er 2 verschillende registraties 
zijn en die lopen min of meer wat uit elkaar. Je ziet hier ook het totaalcijfer.   
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Het nationaal abortuscijfer zie je hier. Dat zit rond de 10.  
 

4.2 Abortuscijfer in buurlanden  
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Als je gaat kijken naar het abortuscijfer in de buurlanden, dan zie je hier ook dat België een vrij laag 
abortuscijfer heeft.  
 

4.3 Abortusratio in België 

 
Ook kijken naar abortusratio. Herinner u de definitie. Deze slide is belangrijk.   
 

4.4 Abortuscijfer en –ratio naar leeftijd  
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Hier zie je dat heel vaak wordt gedacht aan zwangerschapsafbreking bij vrouwen jonger dan 20 jaar. Daar 
wordt dat het meeste uitgevoerd. Maar je ziet hier dat de gemiddelde leeftijd om en bij de 28 jaar is voor 
een zwangerschapsafbreking. Daar is dat het grootst.  
 

 
 
Ook interessant is het abortusratio. Dat wil zeggen: dat op basis van het aantal zwangerschappen die er 
zijn, dat er in verhouding veel zwangerschapsafbrekingen zijn op 2 piekmomenten, namelijk tussen 15 en 
19jaar maar ook boven de 40 jaar. Dus als vrouwen dan zwanger zijn zie je daar dat de meeste 
zwangerschapsafbrekingen voorkomen op het aantal zwangerschappen dat in die leeftijdscategorie zijn.  
 

4.5 Vergelijking 2009 en 2011 

Cijfers 2009 -2011  
Dit zijn de laatste cijfers.  
 
2009 
• # afbrekingen: 19421  

• Sinds 1993: + 44,1% Je ziet dat er een stijging is sinds 1993 met 44 %. 
• Sinds 2005: + 8,4%  

• Abortuscijfer: 9.28  
• Abortusratio: 13,42 (2007)  
• Gem. Lftijd: 27,32j.  
  
2011 
• # afbrekingen: 19578  
 • Abortuscijfer: 9.3 
• Abortusratio: 13,42   
• Gem. Lftijd: 27,32j.  
Op abortuscijfer zie je weinig verschil tussen de tijdstippen (2009 en 2011). In die zin kan je stellen dat het 
min of meer constant blijft.  Nogmaals we hebben geen recentere cijfers dan dit.  
 
SENSOA > feiten & cijfers > ongeplande zwangerschap in België 
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4.6 Motieven voor zwangerschapsafbreking 

Nieuwe weblecture: 
Enkele praktische mededelingen voor vandaag. Ik overloop eerst het stuk van PND, daarna overlopen we 
even de examenvragen. Ik zet die erna ook op toledo. Er worden na vandaag nog 2 thema’s besproken: 
beroepsgeheim/delen van informatie en keuzes in de gezondheidszorg. Rond beroepsgeheim komt een 
beperkte achtergrondinformatie. Bij keuzes in de gezondheidszorg is er de presentatie en daar is de 
literatuur in verwerkt.   
 
Vorige keer hebben we stil gestaan bij 2 verschillende casussen rond de vraag naar 
zwangerschapsafbreking en de motivatie daarachter.    
 

 
 
Wat is het motief tot zwangerschapsafbreking? Hier zie je een overzicht. Dat zijn registraties die gebeuren. 
Overloopt ze. Dat zijn de cijfers die doorgegeven worden. Als je algemeen gaat vragen gaat er meestal 
gedacht worden aan verkrachting of incest. Daar wordt aan gedacht als het over zwangerschap of 
zwangerschapsafbreking gaat. Dat is niet het geval. Dat zijn de noodsituaties hier.  
 
Als we gaan kijken naar de verschillende motieven tot zwangerschapsafbreking zien we dat meerderheid 
van de motieven gaat over persoonlijke redenen, gevolgd door relationele of familiale redenen, en pas in 
laatste instantie gezondheid moeder of kind. Dat impliceert dat het meestal ook gaat over 
zwangerschapsafbrekingen indien een zwangerschap ongewenst is. We hebben het verschil uitgelegd 
tussen ongewenst, ongepland en de verschillende mogelijkheden. En als het gaat om gezondheid van 
moeder of kind merk je ook dat het termijn opschuift omdat je dan in de situatie zit van een PND en de 
mogelijkheden daarvan.   
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Heeft het een impact of een vrouw wel of niet kinderen heeft? Je ziet het hier dat dat niet dermate impact 
heeft.   
 

Casus 1 
 

• Meisje 17j. Ze nam de pil al sedert een aantal jaren, maar had ‘geen zin meer om ze te nemen’ 
Ze had in eerste instantie een consultatie aangevraagd voor zwangerschapsonderbreking, maar 
na gesprek met de psychologe besloot ze het kindje te houden.  

• Deze jonge dame was ongeveer 5 weken zwanger. De vader was ‘verdwenen in de natuur’, maar 
hoewel de bevruchting slechts een 3tal weken geleden plaatsvond, had ze ondertussen een 
nieuwe vriend. Deze jongen had haar verzekerd dat de zwangerschap voor hem geen probleem 
was en dat hij zeker voor haar en het kindje zou zorgen en bij haar zou blijven. Haar ouders wilde 
ze ook niets vertellen.  

• Terwijl ze op de consultatie zat, giechelde ze de hele tijd. Wanneer we haar vroegen waarom ze 
de zwangerschap wou houden, kon ze hierop niet echt een antwoord geven. Ze zou naar Parijs 
gaan, vluchten in een foyer voor jonge meisjes en het zou wel allemaal in orde komen.  

• Ze had geen diploma en ging sinds enkele maanden niet meer naar school. Ze zat nu in een 
“soort programma dat probeert zo’n leerlingen als ik  nog een kans te geven”.  

• Het meisje had nog nooit een klinisch onderzoek of gynaecologisch onderzoek gehad en vraagt 
prompt of we de baby hebben gezien nadat we haar met speculum hebben onderzocht. 
 

Casus 2 
 
• Vrouw 32 j. komt op consultatie omdat ze zwanger is en een onderbreking wenst. Ze heeft een 
stabiele relatie, is al 4 jaar getrouwd en heeft twee kinderen van 2 en 5 jaar. Ze werd zwanger, 
van een collega doordat ze regelmatig de pil vergat. Maar ze wenst deze zwangerschap niet te 
behouden omwille van het feit dat het een eenmalig slippertje was en dat ze momenteel andere 
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prioriteiten heeft. Ze zijn een huis aan het bouwen. 
 
 
Als jullie deze casus lezen, die is niet verzonnen. Wat zou jullie advies zijn voor dat meisje? Eerste 
reactie? Overweeg toch eens zwangerschapsafbreking? Is dat geen reactie? Student.. Prof: Ja, hou 
dit in het achterhoofd dan ga ik deze situatie laten zien: (volgende slide). Dan moet je even 
teruggaan naar wat je over de volgende slide denkt en da argumenten waarom je bij de eerste casus 
zou zeggen overweeg toch een zwangerschapsafbreking en of deze ook gelden voor de 2e casus. Wat 
zou er bij de eerste casus zijn dat je toch denkt over zwangerschapsafbreking? Geen toekomst 
kunnen geven aan dat kind? Is dat een valabele reden? Ja?  Toch moeite hebben om in te schatten 
wat de gevolgen zijn. Ja. Heel duidelijk dat je geen partner hebt, ook geen warm nest op dat punt 
waar je terecht kan. Toch vragen stellen bij de mogelijkheid om kinderen op te voeden in deze 
situatie. En dat zouden mogelijkheden zijn om toch te zeggen om een zwangerschapsafbreking te 
overwegen. In functie van het kind, maar ook voor de moeder zelf naar toekomstmogelijkheden. Als 
je die argumenten zou gebruiken bij de volgende (2e) casus. Zijn er mogelijkheden om de kinderen op 
te voeden? Ja die zijn er. Context ok? Inschatten van de situatie? Het zijn 2 verschillende situaties. 
Argumenten die in de ene situatie toegepast worden gaan misschien niet toegepast worden in de 
andere. Ik doe er geen uitspraak over, maar het is moeilijk om die argumenten vast te houden. Vraag 
student … Prof: Ja, ja schuif het aan de kant. Want als je hier naar autonome keuze gaat kijken, dan 
is die heel duidelijk. De autonome keuze is in de eerste casus voor het behoud van het kind. Terwijl de 
autonome keuze in de 2e casus heel duidelijk is voor het niet behouden van het kind. Als we kiezen 
voor de autonomie, merken dat we in de 1e casus toch wat geneigd zijn om de autonomie te 
overrulen, denk niet dat we die neiging hebben in de 2e casus. Student.. Prof: Ja dat is een vraag. 
Mag dat eigenlijk in België als 17jarige een zwangerschapsafbreking doen? Dat is nog altijd 
minderjarigheid. Ja dat mag. En als je dat zegt van ja in welke mate is een meisje van 17 jaar in 
staat. Dan denk ik dat die in staat wordt geacht. Men gaat ook kijken naar de maturiteit zelf, wat de 
consequenties zijn dat men daartoe in staat is. Als je er een leeftijdsgrens op gaat plakken dan moet 
je 18 jaar nemen. Dan zit je in dezelfde discussie van wat is het verschil tussen 18 jaar en 17 jaar en 9 
maanden om te bevallen en 18 jaar en 1 maand. Weet ook dat er 6 dagen bedenktijd is en dat het 
maar tot 12 weken kan. Het is moeilijk om daar een leeftijdslimiet op toe te passen. Als je puur kijkt 
naar autonomie zie je een verschil. Als je ook gaat kijken naar het welzijn van het kind, dan ga je ook 
kijken naar rechtvaardigheid. Heeft elke vrouw de mogelijkheid om al dan niet te kiezen voor 
zwangerschapsafbreking.  
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4.7 Moeders in noodsituatie 

 

 
 
Wat ik wil doen is, en dat is eigenlijk onderzoek dat dringend terug moet gebeuren omdat er heel weinig 
cijfers van zijn. Het opmerkelijke is dat van Sensoa de laatste cijfers rond het aantal 
zwangerschapsafbrekingen met motieven dat die dateren van in 2011. Als je nu gaat kijken (en daar komen 
we later op terug). Je hebt nieuwe ontwikkelingen in de PND waaronder de NIPT, merk je wel dat er 
onduidelijkheid is rond de cijfers en dat wil ik heel even aantonen. Vanaf het moment dat er cijfers zijn. Ik 
heb een stukje genomen rond de verschillende noodsituaties. We zitten daar met een heel beperkt aantal 
noodsituaties waarbij aangegeven wordt dat het gaat om een probleem rond de gezondheid van moeder of 
kind. Dat zit daar onder die 5 procent. Dat is opvallend want als je nu gaat kijken naar figuur hieronder.  
 

4.8 Gebruik van technieken  
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Hier zie je dat er qua technieken nog heel weinig informatie rond is. Hier zit je nog in de systemen van 
vruchtwaterpunctie, vlokkentest en cordocentese. Hier zie je een aantal cijfers van de aantallen 
vruchtwaterpuncties, neem dat als voorbeeld, die afgenomen zijn. Als je dat nugaat vergelijken met figuur 
hieronder.  
 

4.9 Abortus na 12 weken  

 
 
Je hebt het totaal aantal abortussen. Als je nu gaat kijken naar gezondheid van moeder of kind, dan zitten 
we na 12 weken. En als je gaat kijken naar het aantal zwangerschapsafbrekingen na 12 weken dan zit je op 
een variatie van een om en bij de 100 op 11000. Je zit er nog niet helemaal aan. Als je gaat kijken wat de 
reden was voor zwangerschapsafbreking. Dan is het hoofdzakelijk een kwaal bij de foetus en in heel 
beperkte mate de gezondheid van de vrouw. Dat zijn de cijfers die we ter beschikking hebben.  
 

4.10 Zijn dat nu realistische cijfers?  
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Als je de vraag gaat stellen: Zijn dat nu realistische cijfers? Dan ga je kijken naar het aantal 
vruchtwaterpuncties in België. Dat zijn de cijfers die we daarvan hebben. We gaan ervan uit dat om en bij 
5% (hebben we bij het begin gezien) een positieve diagnose heeft. Als je 5% gaat nemen van het aantal 
vruchtwaterpuncties dan zit je ongeveer aan 528. Als je nu zegt dat van die 5% positieve diagnoses 90% van 
de ouders gaat kiezen voor een zwangerschapsafbreking. Dus concreet zal dat betekenen  dat een 
vruchtwaterpunctie, daarvan is 5% een positieve diagnose en we zeggen dan bv trisomie 21. Dat 90% van 
de ouders die te horen krijgen dat er een diagnose is van trisomie 21, dat die mogelijks zouden kiezen voor 
een zwangerschapsafbreking. Dat is geen onrealistische assumptie. Dan zijn we gekomen aan een getal van 
475. Als we gaan kijken wat de registratie is van het aantal abortussen na 12 weken dan komen we op 71. 
Dus je ziet hier dat er een wanverhouding is tussen het aantal registraties om een beoordeling te nemen en 
het beleid. Dat is wel belangrijk omdat het beleid steeds verder gaat in het aanbieden van genetische 
screenings. Zeker nu met NIPT. Wat is de impact daarvan? Hebben we de juiste cijfers om die beoordeling 
te doen? Student… Prof: dat zou kunnen  maar dat gaat niet verklaren dat je een verschil hebt van 400. Het 
opmerkelijke is ook dat er weinig  zich is op de cijfers, dus dat het echt onderzocht is, van 1995. We zitten 
nu veel verder maar ik denk dat het wel een heel interessant onderzoeksdomein is om te gaan kijken van 
wat zijn nu de correcte cijfers? Ook als je merkt dat ook de cijfers rond het aantal 
zwangerschapsafbrekingen toucour ook al dateren van 2011. Dus als we nieuwe beleidskeuzes maken zoals 
NIPT, wat terugbetaald wordt sinds 1 juli 2017. Dan stelt de vraag van oke is alles in rekening gebracht? 
Gewoon ter informatie.     
 

5. NIPT  

5.1 Wat is de NIPT?  

NIPT voldoende?  
Wat is nu die NIPT?  
• UZLeuven (aangeboden sinds januari 2014) Wordt aangeboden in 3 gevallen:  

• Na combinatietest bij moeders met risico trisomie 21 > 1op 300  
• Eerdere zwangerschap trisomie 21  
• 36 jaar of ouder 

– Screeningstest ≠ diagnostische test Heel belangrijk: ook al is het een accurate test, het is een 
screening. We mogen het eigenlijk geen diagnostische test noemen. Dus er is geen volledige 100% 
zekerheid, maar een vals-positieven en vals-negatieven zitten veel lager dan de voormalige 
combinatietest. Maar het is nog steeds een screening. Dat is ook afhankelijk van het aantal foetale 
cellen dat gevonden kan worden, het is ook afhankelijk van de termijn van de zwangerschap en 
heeft ook te maken met de gezondheidstoestand van de vrouw. Dus daar heb je een variatie op.  
– Resultaat bevestigen via invasieve test Dat betekent ook dat het hetzelfde blijft als bij de 
reguliere triple test, namelijk dat als je zeker wil zijn dat er automatisch als er een positief resultaat 
is, dat er automatisch ook een invasieve verdere test zal gebeuren.   
– Kost 460 euro toen - 2017: kost 263,25 euro; voor patiënt: 8,68 euro Wordt sinds 1 juli 
terugbetaald.  
– Resultaat na max. 3 weken vanaf bloedafname Ondertussen zitten we om en bij de week na de 
bloedafname.    

Het is voor trisomie 13, 18 en 21 uitdrukkelijk een test, maar er zullen verschillende aandoeningen die 
kunnen gecontroleerd worden. Men noemt dat tegenwoordig  ook al de test om te weten op een 
vroegtijdig stadium of het een jongen of een meisje is. Weet wel dat het hoofdzakelijk gericht is op die drie 
aandoeningen en vanuit oorsprong op trisomie 21.   
 

5.2 Terugbetaling 

Als je gaat kijken wat de achterliggende idee was om dat in te voeren en ook om het te gaan terugbetalen.  
• 12.02.2015  

– BE: 128.000 geboortes per jaar dat is de reguliere bloedtest 



 201 

– 100.000 vrouwen testen op trisomie 21  
– Risicogroep van 5000 vrouwen (vruchtwaterpunctie)  
– 50 miskramen na vruchtwaterpunctie Daar moet je rekenen op die 0.5 - 1%.  

  
Dit zegt het kenniscentrum:  

• Terugbetaling van NIPT aan 5000 vrouwen zou besparing van 1,6 miljoen € opleveren 
(KCE) … “en die som zou ik investeren in kwaliteitsverbetering van echografieën met 
nekplooimeting.” (M. De Block) In de kwaliteitsverbetering van prenatale diagnostiek, zorg 
en opvolging. Dat was de idee.  
• Bij voorkeur NIPT ipv combinatietest (HGR + KCE). Waarom? Het zijn beide 
screeningstesten, maar het succespercentage van de NIPT is hoger of de risico’s van de 
NIPT zijn minder dan bij een combinatietest in de zin van vals-positief en vals-negatief. Dat 
betekent ook dat dat zo is  opgenomen in de terugbetaling ervan, namelijk het is enkel van 
een NIPT en niet bij een combinatietest. Dan mag de combinatietest niet uitgevoerd zijn.  

5.3 Voor- en nadelen  

Voordelen:  
• Veiliger en minder invasief  
• Accuraat (en (relatief) goedkoop 99% accuraatheid en relatief goedkoop. Zeker als het 

terugbetaald wordt. Ook bij de test op zichzelf zie je een verschil tussen bij de invoering en 3 jaar 
later.  

• Vroeg in zwangerschap en vanuit graduele beschermwaardigheid embryo wenselijker (?) Ik zet 
daar een vraagteken achter. Het gaat om een prenatale test. Als je spreekt over graduele 
beschermwaardigheid dan spreek je meestal over in vitro situaties. Dus in die zin weet ik niet of je 
dit als argument kunt gebruiken. Ik denk het persoonlijk niet.  

 
Nadelen:  

• Drempel voor aanbieden PND verdwijnt of worden steeds kleiner.  
• Rechtvaardiging voor minder ernstige aandoeningen Dat betekent dat er ook een rechtvaardiging 

kan ontstaan voor minder ernstige aandoeningen. 
• Sociale discriminatie en onbegrip voor (ouders) van personen met handicap Dus je zit aan een 

breed scala van aandoeningen waar je nu naar gaat kijken en riskeer je dan geen discriminatie en 
onbegrip voor ouders die nu niet kiezen voor NIPT of nog die geconfronteerd worden en 
uiteindelijk kiezen voor een kind met een bepaalde beperking.  

 

5.4 Begeleiding na NIPT  

• Begeleiding van (toekomstige ouders) van kinderen met Down syndroom (HGR & KCE) Daarom is er 
begeleiding nodig. Dat wordt ook heel duidelijk aangegeven door de hoge gezondheidsraad en het 
kenniscentrum. Dat wil zeggen dat er niet gewoon een mailtje mag komen met de info, maar dat er ook 
een gesprek moet zijn. Waarom? Omdat van het moment dat je een positief resultaat hebt je 
geconfronteerd wordt met de invasieve test, met de risico’s die eraan gekoppeld zijn. Dus het is geen 
vrijblijvende test.  

• Medisch + existentieel  
– Na diagnostiek binnen 48u gesprek met speciaal opgeleide arts, contactouder.  

• Beslissings- en verwerkingsproces Ook mee een beslissings- en verwerkingsproces aangaan 
• Gepaste ondersteuning + optimale inclusie via gepaste herverdeling van beschikbare middelen 
Men moet ook heel duidelijk gaan voor de mogelijkheid dat die moet blijven bestaan dat als ouder 
de keuze willen behouden om toch voor het kind te kiezen ondanks de beperking. Dan moet er 
noodzakelijke opvang, begeleiding en ondersteuning zijn achteraf. Eris nu heel veel aandacht ook 
terug in de vooravond van de verkiezingen. Als je kijkt naar het VAPH zie je het aantal bedragen die 
aangevraagd worden om de wachtlijsten te verminderen.  

Cfr. European Society of Human Genetics & American Society of Human Genetics 
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Tussentijds besluit  
 
• Voorafgaande zorgplanning bij zwangerschap? We hebben gesproken over voorafgaande zorgplanning 
in een eindfase van het levensproces. We kunnen dat ook doen bij de zwangerschap. Namelijk heel 
duidelijk de vraag stellen of ze een invasieve prenatale zwangerschapstest willen, of ze toucour PND willen, 
of misschien is het beter om die informatie al eens beginnen te geven vooraleer mensen zwanger zijn.  

• Bespreek vooraf met mensen die anticonceptie en zwangerschapsadvies vragen:  
– Of ze nipt willen  
– PND willen  
– …  

  
– Of beter nog …  

» Voor je ooit seks hebt, in opvoeding en onderwijs 
 

6. Ethiek in de kliniek  

6.1 Inleiding 

Als we nu gaan kijken over welke ethische vragen het nog gaat bij PND. Dan gaan we altijd kijken naar 
autonomie. Welk subject? Wat is de relatie? Wie zijn de andere betrokken personen? En hoe zit het op het 
maatschappelijk niveau?  
• (W) elk subject?  
  
• Intersubjectief 

– arts-patiënt  
– ouders  

  
• Maatschappelijk  

– gezondheidsbeleid  
  

6.2 Korte herhaling  

Ethiek in de kliniek  
Zoals gezegd:  

• Het individu beslist nooit alleen over zichzelf maar ook over diegene die na hem of haar komt.  
• De familie is een verwevenheid met een grote impact op het beslissingspatroon Je hebt altijd een 

impact van een netwerk. Hier staat nog familie, dat kan ook een breder kader zijn, maar er gaat op 
zijn minst een netwerk zijn.  

• De arts is een noodzakelijke derde. Want het gaat over een medisch begeleide voortplanting.  
• De huidige en toekomstige generaties zinderen steeds mee aan de einder van elke 

maatschappelijke beslissing. De keuze die je maakt heeft een impact op hoe de maatschappij kijkt 
naar bepaalde aandoeningen. Hoe je het draait of keert. Als je zegt van we doen een NIPT test. We 
gaan dat structureel invullen. We kiezen specifiek voor trisomie 21. Welke mate van vrijheid en 
keuze heb je dan nog voor al dan niet te kiezen voor een kind met een beperking?  

 

Casus 
 
Een koppel van Marokkaanse origine komt op de consultatie. De vrouw in kwestie, 41 jaar oud, is 
zo'n 12 weken zwanger (ze spreekt niet zo goed Frans, de man spreekt wat beter Frans). Het is het 
tweede kindje, het vorige was een jongetje van 3260 g., een normale  zwangerschap en bevalling 
onder epidurale op 39 weken. Verder is  de vrouw geïmmuniseerd tegen toxoplasmose en rubella 
en was er reeds  voorgaand contact met CMV. Er zijn geen congenitale afwijkingen gekend in hun 
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familie en ze zijn ook geen bloedverwanten.  
 
De arts vraagt of ze een amniospunctie wil laten doen, wegens het vergroot risico op trisomie 21 
op haar leeftijd. Het koppel weigert, ze zeggen dat een kennis van hen het ook heeft laten doen en 
dat er toen niets bleek te zijn. De baby was perfect in orde, dus in hun ogen  is de amniospunctie 
voor niets geweest, het was zelfs een ongegrond  risico! Ze zijn op de hoogte van het risico op 
miskraam van zo'n 1%  van een amniospunctie, en dit zit hun nogal dwars .   
 
De arts zegt hen dat ze een triple-test kan doen. 
Is hier iets mis in deze casus? Zien jullie ergens een probleem of helemaal niet? Student… Prof: De 
leeftijd is natuurlijk wel hoog. Ja. Maar in tweede instantie weigeren ze dat. Ze verwijzen naar het 
vorige en dan gaat men verder van oke dan misschien een triple test. Hier kan je ook een NIPTtest 
voorstellen. Bij wijze van spreken. Is dat een probleem? Student… Prof: Uhu, ja. Dus eigenlijk is het 
gewoon de keuze van de arts die voorgelegd wordt aan de ouders en er wordt gezegd van het is best 
dat je dat doet. Nu, volledig akkoord? Het is duidelijk dat je hier moet zeggen als die ouders duidelijk 
aangeven dat ze dat niet willen. In eerste instantie kan je alle mogelijkheden op tafel leggen. Als 
ouders dan aangeven dat ze dat niet willen, hoever moet je dan gaan om bijkomende druk uit te 
oefenen om toch die testen te gaan doen? Weet ook of daar nu triple test staat of NIPT staat, vanaf 
het moment dat er een positief resultaat is weet je zo dat er een vruchtwaterpunctie moet volgen. 
Dat is iets waar het initieel door de ouders gezegd is dat ze dat niet wensen. Dus in die zin wordt er 
wel op zijn minst info gegeven. Dat is het positieve in deze casus, of wordt er wel advies gegeven. 
Men kan ook gewoon zeggen “We gaan dit doen”. Dit gebeurt ook soms in situaties. Waarbij ze 
zeggen we gaan nu die test doen omdat het een evidentie is bij wijze van spreken een bepaald 
protocol vanaf een moment in de zwangerschap. Normaal moet die info gegeven worden. Wordt 
hier rekening gehouden met de autonomie van de ouders? Blijkbaar niet.  
 

 

6.3 Dillema’s van PND  

Ethiek in de kliniek  
Wat zijn dillema’s die gesteld worden bij PND?  
 

6.3.1 (W)elk subject?  

A. We hadden geen keuze  

 
Ouders zeggen soms ja we hadden eigenlijk helemaal geen keuze. Waarom niet?  
– Kwaliteit van leven? Wie beslist over de kwaliteit van leven?  
  • Gehandicapt ≠ ongelukkig Betekent een handicap dat je ongelukkig bent?  
  • diagnose ≠ belasting Zegt een diagnose iets over de belasting?  
• hellend vlak naar euthanasie? Sommigen zeggen dat het een hellend vlak is naar 
euthanasie. Dat weten we nu heel duidelijk dat dat nooit kan. Dat wordt in de literatuur 
aangehaald dat dat een misplaatst gebruik is van euthanasie. Maar het wordt in de 
literatuur soms gebruikt dat die 2 zaken na mekaar leggen.  
Handicap en ongelukkig en diagnose en belasting, die 2 zijn NIET gecorreleerd! Als je een 
diagnose krijgt bij een kind met bv trisomie 21, zegt dat niets over het kind. Je hebt 
verschillende kinderen met een verschillende kwaliteit van leven en verschillende 
mogelijkheden ondanks de genetische aandoening die eraan gekoppeld is.  
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B. Terminologie ‘handicap’  
We loeten ook heel even kijken naar de terminologie handicap. Ook daar zijn verschillende visies over.  
  • Essentialistische opvatting  

– Handicap is een natuurlijke gevolg van een intrinsiek gebrek  
• Sociaalconstructivistische opvatting 

– Sociale omgeving sluit individuen uit. Beperkingen worden pas handicaps onder 
invloed van sociale factoren En het is geen intrinsiek gebrek 

• Politiek correct Ik wil ook heel even zeggen wat de evolutie is in hoe we spreken over personen 
met een handicap. Nog niet zo lang geleden werd er op onderstaande manier over personen met 
een beperking gesproken. De laatste termen zijn nu.  

– Zwakzinnig, kreupel, achterlijk, mindervaliden, andersvaliden, personen met een 
handicap, personen met een beperking  

 
Dus in die zin is het ook van hoe kan je het specifiek gaan kaderen? Als je het gaat vragen aan iemand met 
een beperking. Het gaat hier om een boek geschreven door een moeder met een kind met een beperking. 
Die heel duidelijk zegt als ze over relaties denkt van ik wil geen gehandicapte, ik zal wel zorgen dat ik een 
gewone krijg. Soms maken wij het politiek correct en kan je er de discussie over aangaan. Het is niet omdat 
er een beperking is dat dat ook ernstig is. Je moet altijd kijken naar de persoon in kwestie om ook die 
kwaliteit van leven in te schatten.   
Bianca, een jonge meid, gaat met een vriendin op pad naar een concert. Beiden gebruiken een rolstoel.  
 
Op de vraag: “vind jij dat je gehandicapt bent?”, antwoordt ze: “nee, ik doe toch alles!” Op de vraag hoe 
ze over relaties denkt, zegt ze: “ik wil geen gehandicapte, ik zal wel zorgen dat ik een gewone krijg” 
 
Kinderen mét een handicap zouden andere kinderen zijn zonder de handicap, omdat de handicap deel is 
van wie de kinderen zijn (Jet Isarin) We kunnen er sowieso niet om heen. Dit is geen pleidooi om te zeggen 
van goed als er een bepaalde diagnose is van het syndroom van down dat ouders dan maar moeten kiezen 
om dat kind te houden. Absoluut niet. Want kinderen met een handicap zouden andere kinderen zijn 
zonder die handicap. Omdat de handicap deel is van wie die kinderen zijn. Ze kunnen er niet zonder gezien 
worden.  
 

C. Toetsen van verzoek tot zwangerschapsafbreking aan klinische criteria  
 Wat moeten we doen als we een zwangerschapsafbreking gaan toetsen aan klinische criteria? Wat kunnen 
dan mogelijke richtlijnen zijn? Ik spreek hier over die zwangerschapsafbrekingen als het gaat naar een 
gewenste zwangerschap na PND. En om het keuzeproces min of meer wat richting te geven kan je je 
volgende vragen stellen in multidisciplinair overleg:  

– Multidisciplinair  
• Heeft het toekomstig kind reële levenskansen of gaat het om een direct levensbedreigende 

ziekte of aandoening. Als het gaat over de eerste situatie denk ik dat de keuze heel helder 
kan gesteld worden. Daar is het heel duidelijk. Zeker vanuit het perspectief van het kind.   

• Staat het toekomstige kind een kortdurend leven met ernstig lijden te verwachten? 
Moeten we dan verder gaan met het kind laten geboren worden? 

• Is er (eventueel) een buitenproportionele kost, zorg, inzet van middelen om het leven in 
stand te houden vereist? Hier zitten we ook in de discussie, dit zijn dezelfde criteria die min 
of meer gehanteerd worden bij neonatale zorgen vanaf een bepaalde leeftijd. Op die manier 
kan je ook die criteria gaan gebruiken.  

• Wordt in de eerste levensjaren geen ernstige aantasting van levenskwaliteit verwacht?  
• Staat het toekomstige kind een aanzienlijke tijd een normaal leven te wachten zonder 

ernstige aantasting van de kwaliteit van leven?  
 Je hebt hier een gradatie waarin een keuzeproces kan zijn om over te gaan tot zwangerschapsafbreking of 
zelfs over te gaan tot verdere neonatale zorgen.  
 

– Steeds in overleg met ouders 
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6.3.2 Intersubjectief  

  

A. Art-patiënt 

 
 Een vraag die ook altijd terugkomt bij PND is “Wat zou doen dokter?”  

– Arts-patiënt relatie  
• het probleem van de niet-directiviteit  
• Autonomie én context 

We hebben die casus gezien. Dit is het probleem van de niet directiviteit. Je kan inderdaad zeggen dat je 
info moet geven. We hebben de 2 casussen naast mekaar gelegd. In bepaalde situaties heb je sowieso dat 
aanvoelen van in deze situatie merk je afhankelijk van de wijze waarop je info gaat geven dat je sowieso al 
een vorm van directiviteit hebt. Geen enkele mens is een robot. Je probeert dat maar niet-directiviteit is 
heel erg moeilijk. Je moet altijd gaan kijken naar de autonomie van de ouders, maar ook naar de context. 
En dat is niet altijd evident. 
 
Wat zou u doen dokter?  

• Heel veel artsen Ervaren druk van patiënt  
• Veel informatie maar weinig kennis bij patiënten. Dus in die zin moet men gaan kijken dat we 
duidelijk ouders of toekomstige ouders gaan voorbereiden. En zelfs dan , als je voor een bepaalde 
situatie komt, is het nog moeilijk om gewoon een keuze te gaan maken. Als we even kijken naar 
bepaalde aandoeningen voor een  zwangerschapsafbreking. Er wordt heel specifiek gezegd op 
trisomie 21. Iedereen weet dat. Iedereen houdt daar rekening mee. Er zijn nog andere zaken zoals 
spina bifida waar rekening mee wordt gehouden bij echo’s. Maar soms gaat het verder. Wat gaan 
we doen met het feit dat je tijdens een zwangerschap wordt geconfronteerd met een kind die op 
echo de linker voorarm mist? Valt dat hier onder de reden: een ernstige gezondheidstoestand, 
onomkeerbare gezondheidstoestand van het kind? Er zijn mensen die zeggen van “oke ja dat is 
verdedigbaar”. Sommige mensen twijfelen. Als er mensen twijfelen kunnen we gewoon verder 
gaan en zeggen van nee, het is niet de linker voorarm maar 2 vingers die gemist worden aan de 
linkerhand. Wat als blijkt dat het kind kleurenblind is? Welke keuzes worden gemaakt? En dan komt 
de vraag “Wat zou u doen dokter?” De reportage is er niet meer, spijtig. In 2012 is er een pano-
reportage gemaakt ‘Als het geen leven wordt’. Daarbij werd een interview gedaan werd tussen 
verschillende gynaecologen van universitaire ziekenhuizen die zeiden van ‘Er is geen lijst met 
aandoeningen waarop je je kan baseren van wie in aanmerking komt’. Het is altijd kijken naar wat 
de ouders denken, wat de context is, en ook kijken naar het wetgevend kader. Ik denk moeilijk is 
om te zeggen dat het inderdaad onomkeerbaar is, als het gaat om het missen van een lidmaat. Is 
dat onomkeerbaar? Absoluut! Maar kan je daarmee spreken van een ernstige 
gezondheidstoestand? Opnieuw hangt daarbij af: wat is de maatschappij? Welke definitie van 
gezondheid halen we aan?  Als we de definitie van de WHO aanhalen dan kan het  er volledig onder 
vallen. Die discussie moet gevoerd worden. Gaan we zo ver om die vragen allemaal te gaan 
beantwoorden. Dan kan het variëren van arts tot arts en van ziekenhuis tot ziekenhuis. Die 
keuzevrijheid is er.  

– Noodzaak aan interdisciplinair overleg  
• Contradictie met promoten van normale zwangerschap  
• Gevoelen van voorwaardelijke zwangerschap  
• Voorbereiding van toekomstige ouders  
• Zorg voor andere zorgverleners 

 
• Arts-patiëntrelatie Wat is een voordeel als je wel de info krijgt (over de handicap zelf)?  

– Kennis over de handicap biedt mogelijkheid om  



 206 

• afstand te nemen van ideaalbeeld Normaal moeten we dat allemaal doen als 
toekomstige ouders. Maar het is wel heel duidelijk en confronterend vanaf het begin als er een 
handicap is.  

– Kind is niet enkel de andere maar ‘anders’  
• waardeoordeel over ‘eigenaardigheid’ te nuanceren  
• Angst voor onbekende te verminderen Daarbij krijg je info over wat je kan verwachten. 
Wat zijn de verschillende mogelijkheden?  
• Vermindert het schuldgevoel Sommige mensen nemen het zichzelf kwalijk, denken dat zij 
de oorzaak zijn van de handicap van hun toekomstig kind.  
• Heft het isolement op in de zin van ok er zijn ook andere ouders die ermee 
geconfronteerd worden en waarbij ik info kan gaan opvragen.  
• Het ‘ongepaste’ gedrag uit te leggen Dat is soms heel opvallend. Als we een situatie 
schetsen waarbij een van de ouders mij zei van ‘Het is gemakkelijker om uit te leggen als je 
een kind hebt met een beperking waarbij je het kan zien, dan wanneer je het niet aan het 
kind ziet. Omdat het anders is al duidelijk en zichtbaar is, terwijl het anders het gedrag is. 
En dat gedrag kan heel merkwaardig zijn. Dus in die zin kan dat helpen om bepaalde dingen 
uit te leggen.  
• Verdringt de onbevangenheid  
• Verwachtingen te corrigeren  
• Door artsen en andere hulpverleners serieus genomen te worden Soms, dat is dan de 
moeder van het boek die ik daarnet aanhaalde. Die zei van op een bepaald moment moet 
je zelf als ouder zo veel gaan opzoeken en aantonen om door anderen au serieus genomen 
te worden. Dan moet je zelf expert en ervaringsdeskundige worden.  

 

B. Ouders  

 
 Een van de andere reactie is “Oke, ik weet dat nu. Er moet een keuze gemaakt worden en nu moet dat snel 
gaan”. De keuze voor een zwangerschapsafbreking.  

 
 – Ouders Wat merk je dan bij ouders?  

• Acute rouw, schuld, schaamte Ik kan niet voor mijn kind zorgen. Sommigen denken ook 
dat ze de schuld zijn ervan of breder. Iedereen ziet dat er iets scheelt in de familie.  

– “Ik kan niet voor mijn kind zorgen”; “iedereen ziet dat er ‘iets’ scheelt in de 
familie”  

  
• Verlies van gevoel van morele eigenwaarden Je verliest iets van gevoel van eigenwaarde. 
Je moet altijd kiezen. Op een bepaald moment weet je (moeilijk om te kiezen) dat vanaf het 
moment dat je een keuze maakt voor een kind met een beperking (je weet niet welke 
zorgen er altijd nodig voor zijn)  dat dat een impact zal hebben op jezelf. Welke keuze je 
ook maakt die zal altijd (een beetje) aangevoeld worden als een negatieve keuze. 

– Moeten kiezen tussen lijden of dood  
– Zelfontplooiing of geloofsact  

  
• Verwarring door ambivalentie van de beleving Aan de ene kant is er een blijdschap van 

de zwangerschap, aan de andere kant is er een rouw omwille van het verlies omdat het een 
gewenst kind is. Maar aan de andere kant is er ook weer blijdschap omdat je op die manier toch het 
gevoel dat je blij bent dat je andere schuld niet meer hebt. Dus je ziet dat er heel ambivalente 
gevoelens zijn. Het gaat hierbij niet om een situatie waarbij er PND is. Het gaat gewoon om een 
testje dat misschien niet invasief is waarbij de resultaten kan meegedeeld worden, maar waarbij 
wel bijkomende info moet meegegeven worden en ondersteuning gegeven worden.  

– “she grieves and she feels lucky to have avoided other grief 
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Even een voorbeeld van een kleinschalig onderzoek in Nederland (34 koppels). Enig idee hoeveel mensen al 
hadden beslist voor het resultaat van de test er was? Het gaat over percentages.  
• Ouders  

• Onderzoek Nederland: 34 koppels     
28 ?  hadden al beslist voordat het resultaat van de test er was Opvallend. Dus vandaar is het geen 
gek idee dat je zegt van de keuze voor een bepaalde  en meestal is het resultaat dan een 
zwangerschapsafbreking. Dan zie je ook dan een hoog percentage dan ook kiest voor een 
zwangerschapsafbreking.  
5 ? beslisten nadien         
1? wisten niet meer wanneer Wanneer er zou gekozen worden 

 
Waarom geef ik dit hier even mee? We weten dat er een kostprijs is voor de maatschappij. Daar komen we 
bij het laatste op terug. We weten dat de meerderheid van de ouders kiest voor een 
zwangerschapsafbreking als blijkt dat er een aandoening is bij het kind. Dat weten we allemaal. Moeten we 
dan niet gewoon zeggen tegen ouders: Als jullie kiezen voor een PND, dan nemen jullie erbij dat als het 
resultaat positief is, dat er ook een zwangerschapsafbreking is. Als we dat toch allemaal weten. Moeten we 
dat dan niet beter gewoon doen? Dat is toch de info. En als je toch zegt van ja het maakt mij niet uit, dan 
maakt het niet uit, dan moeten we ook niet investeren in die test.  
 

emoties bemoeilijken vasthouden aan de beslissing 
 
• Ouders vinden het belangrijk  

• Om een gehandicapt kind te kunnen vermijden Daar zijn we mee gestart: Ik wil een gezond kind. 
Dat is meestal de basispremisse.  
• Dat counseling objectief gebeurt Maar als er een kind is met een handicap dan willen ze dat de 
counseling zo objectief mogelijk gebeurt. Wat net ook aan gehaald is. Als er info aangereikt wordt, 
niet puur adviserend of met enige druk.  
• Wensen begeleiding  

– Mondelinge en schriftelijke info  
• Gerust gesteld te worden 

 
 
Ethiek in de kliniek => Niet behandeld in de les  
  
• Onderzoek Universiteit Leiden, Nederland  
• C. Geerinck- Vercammen, maatschappelijk werker   
 
• 34 koppels  
• diepte-interview   
• 6 weken nadien 
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• Psychosociale gevolgen van abortus Daar is ook onderzoek naar gebeurd.  

– Positieve gevolgen  
• Blijheid, vrijheid, opluchting, niet aangaan verantwoordelijkheden  

– Negatieve emoties  
• Stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, twijfel, boosheid, afname zelfwaardering  

– Ernstige psychiatrische problemen Die gaan van beperkte emoties tot ernstige psychiatrische 
problemen.  

• Klinische depressie, klinische angst, PTSS  
– Relationele en seksuele problemen  
– Lichamelijke klachten  

• Slaap- en concentratieproblemen, alcoholgebruik, gebrek aan energie 
– Abortusgerelateerde problemen  

• Harde/Fobische reacties op zwangeren en kinderen, fantaseren over foetus ‘anniversary 
reactions’ Soms fantaseren over als er een verjaardag zou geweest zijn van het kind.  

 
 
• Psychosociale gevolgen van abortus  

– Merendeel van vrouwen geen problemen na abortus 
– Milde problematiek (3 à 40%)  
– Ernstige problemen Je ziet hier de grote diversiteit van schalen waarin het varieert. Dus je kan 

daar weinig duidelijkheid in brengen.  
• Angst (8 à 28%)   
• Depressie (3 à 19%)  
• PTSS (11%)  
 Vermindert na 4 maanden  
 Doorverwijzing psychiatrie  Gebeurt heel erg weinig.    

o Abortus (18,4 op 10 000)  
o Na bevalling (12)  
o Vrouwen vruchtbare leeftijd (7,5)  

 
Problemen hangen niet samen met abortus op zich maar eerder met voorgeschiedenis, leeftijd, 
opleidingsniveau, steun van partner, socio-economische factor.  Dus eigenlijk afhankelijk van je 
eigen context wat de gevolgen zijn voor omgaan met zwangerschapsafbreking.  

  
!deze cijfers zijn van toepassing op ongewenste zwangerschappen, niet op gewenste! 

 

C.  Maatschappij  
 Als je kijkt naar het maatschappelijk luik.  

 
 Dan heb je heel duidelijk de vraag nee gezondheidsbeleid. Hoe ver gaan we? Ik heb daarnet al de vraag 
gesteld van moeten we geen keuze maken voor een procedure bijd e keuze vooraf bij een PND. In plaats 
van telkens die keuzefragmenten mogelijk te maken.  

– een ‘gezond’ - heids - beleid?  
• Preventiedrang  
• Technologische imperatief  
• Bedreiging voor gehandicapten  
• Elimineren van zieke ipv behandelen van ziekte. Riskeren we niet dat we een zieke gaan 
elimineren in plaats van ziektes te behandelen? Nogmaals, Als iemand een diagnose krijgt 
van een handicap wil dat niets zeggen over de kwaliteit van leven, noch iets zeggen over 
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hoe die gaat functioneren met die handicap. Het enige wat je met zekerheid kan zeggen bij 
een PND is een genetisch defect. Je ziet niet wat het effectief teweeg zal brengen.   

 

6.4 Ethiek van het haalbare: Wat is er dan nodig?  

6.4.1  Zorgzaamheid in de context van PND  

  – Bij het aanbieden van PND  
  • counseling voor zwangerschap  
  • counseling tijdens zwangerschap  
  • duidelijk keuze laten maken voor of tegen PND 

 – Resultaten van PND Vanaf het moment dat de resultaten van PND er zijn. Of dat nu wel of niet 
afwijkende onderzoeksresultaten zijn is het belangrijk dat je dezelfde manier van informeren 
gebruikt. Je moet niet zeggen van ik bel wel als er iets mis is. Dan weet je zeker als de telefoon gaat 
.. Ook heel duidelijk dat je afspreekt wanneer de mensen telefoon of wat dan ook kunnen 
verwachten. Bv. Per mail. Dat je dat bv ook niet op je werkt krijgt. Dat is best te vermijden. Ook de 
keuze maken om de zwangerschap te behouden of af te breken, ook daar dient duidelijk info over 
te worden gegeven.  

  • normale onderzoeksresultaten  
  • afwijkende onderzoeksresultaten  
  • zwangerschap behouden  
  • zwangerschap afbreken 
 

6.4.2 Aanbieden van PND  

 – counseling voor zwangerschap  
 • Bespreekbaarheid problemen Voor de zwangerschap zou er bepreekbaarheid van de 
problemen moeten zijn. Namelijk wat de risico’s kunnen zijn. Bv, infecties, geneesmiddelen, 
alcohol. Maar misschien moeten we ook gaan naar een standaard erfelijkheidsonderzoek. 
Het kan ook zijn dat je als koppel preventief voor een erfelijkheidsonderzoek gaat 
preventie. Waarom niet? 

    – toevallig: infectie, geneesmiddelen, alcohol  
    – genetisch: erfelijkheidsonderzoek  
  
  • Bespreekbaarheid resultaat:  
    – Niet genetisch eigen: adoptie, donoren  

– Genetisch eigen: Prenatale diagnose, Pre-implantatie genetische diagnose 
Natuurlijk hoe vroeger, hoe minder impact en dan zit je niet met de discussie  van 
zwangerschapsafbreking.  

 
 – Counseling tijdens zwangerschap  
   • Combinatietest   
    – als positief » riscoschatting vb. spina bifida, Downsyndroom  
    – als negatief » vals-positieve uitslag    
     => abortus   
     => vervolgtest: PND 
 
 – Keuze voor PND  

  • zekerheden test Wat is de zekerheid van een test? Volgende dingen moet je bekijken. 
Maar je weet ook dat je met NIPT 99% zeker bent. Maar dan nog. Als het resultaat niet is 
zoals verwacht, dan dient er een vruchtwaterpunctie te volgen.   

    – procedure, risico’s, resultaten  
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  • onzekerheden test: Ook daar moet je weten dat er heel wat aandoeningen die vroeger 
niet konden behandeld worden, nu kunnen behandeld worden in utero.  

    – ernst afwijking, behandelbaarheid, belasting 
 

6.4.3 Resultaten van PND  

 
Normale onderzoeksresultaten zo snel mogelijk meedelen. Zoals net gezegd telefonisch. Al sat moet kan 
dat ook per mail. Wanneer? Waar? Wie doet dat? Is dat via de gynaecoloog, huisarts? Waar kan je het 
snelst terecht als je een consult wil?  
Ook bij afwijkende resultaten Ook daar best meteen een gesprek plannen en bijstand best tot de finale 
keuze en niet gewoon ondersteuning bij de onderzoeksresultaten meegeven en dan gewoon terug zeggen 
van kies nu maar.  
 
• Resultaten PND   

– Ouders die zwangerschap verderzetten Bij ouders die toch kiezen om de zwangerschap verder te 
zetten is het belangrijk dat er persoonlijke opvolging gebeurt. Er kan ook contact opgenomen 
worden met patiëntenverenigingen.  

  • verwerking  
    – persoonlijk - familiaal  
    – patiëntenvereniging  

 • informatie Niet alleen over de aandoening, maar ook over wat de mogelijkheden zijn van 
terugbetaling, financiële ondersteuning, van eender welke ondersteuning. Het is ook 
belangrijk voor de mensen om te weten welke vormen van ondersteuning er allemaal zijn 
en is er gespecialiseerde zorg nodig en kunnen wij die bieden? Kunnen we daar snel toe 
geraken?  

    – ziekte  
    – ziekenfonds  
  • gespecialiseerde zorg 
 
 – Ouders die zwangerschap afbreken  
  • Voor de opname  

– duidelijke Info en communicatie » Wat zal er met kindje gebeuren?; wat zal er 
met patiënt gebeuren Bij deze fase, bij PND gaat het meestal over een gewenst 
kind  en dan is het ook wel belangrijk  dat er een duidelijk beeld ontstaat van wat er 
met het kindje zal gebeuren. Wat na de bevalling bv. Wat gaat er mee gebeuren? Er 
zijn verschillende zorgprocedures in verschillende ziekenhuizen dat er foto’s zijn, 
dat er afdrukken gemaakt worden, enzovoort. Wat merk je? Je merkt dat heel vaak 
ouders, en dat is dan vaak dat dat gevoel wat terugkomt achteraf. Ouders hebben 
vaak toch iets van had ik maar iets of wat van aandenken. Dus in die zin is het 
belangrijk dat dat binnen ziekenhuizen gebeurt en dat men dat terug kan opvragen 
binnen een bepaalde periode.    
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 • Opnamebeleid Ook heel erg belangrijk. Dat gaat over kleine dingen. Vanaf het moment 
dat je verder gaat in de zwangerschap dan weet je dat het kind dood geboren zal worden. 
Maar je moet toch op een kamer liggen en op de afdeling waar andere kinderen geboren 
worden. Je weet dat. Er is vaak geen andere mogelijkheid. Neem dan AUB die babyspullen, 
die pamperpakketten, .. Allemaal weg. Maak het duidelijk dat het op momenten zijn die 
minder druk zijn, kies de kamer duidelijk uit dat je niet iedereen moet passeren, … Dat zijn 
bepaalde zaken waar je rekening mee kan houden. Wat vaak minimaal is qua impact maar 
een heel groot effect heeft op de mensen die opgenomen worden.   

    – Medische zorg, psychosociale zorg; zaalbezoek  
  • Nazorg  
    – resultaten autopsie; resultaten verwerking; ook de vraag stellen naar een  
    nieuwe zwangerschap? 
 

6.4.4 Casussen  

 

Casus 
• Het betreft een 39jarige dame die op gynaecologisch consult komt wegens 3 weken achterstel 
van de regels. Haar heelkundige en medische voorgeschiedenis zijn blanco.. De enige medicatie 
die de vrouw neemt is de pil om contraceptieve redenen.   
 
• Op echografie wordt een 6mm grote embryo met hartactiviteit intra-uterien vastgesteld.   
 
• Het nieuws van de zwangerschap is voor de patiënte echter niet zo heugelijk zoals het voor de 
meeste patiënten het geval is. Een nieuwe zwangerschap ziet ze echt niet zitten. Bovendien vindt 
de patiënte zichzelf te oud om nog moeder te worden en voor een pasgeboren kindje te zorgen. 
Ook vreest ze dat haar kinderen (13, 11) de zwangerschap niet zullen aanvaarden. Een 
zwangerschapsafbreking is dus volgens haar de enige oplossing.   
 
• Wanneer er verder ondervraagd wordt naar de achtergrond van deze abortuswens, blijkt dat de 
kinderen toch goed kunnen opschieten met de nieuwe partner van de vrouw, maar dat de relatie 
met hun biologische vader nog erg sterk is en deze niet graag kwetsen zoals bijvoorbeeld met het 
nieuws van een nieuwe zwangerschap. Hun vader is eveneens ook niet op de hoogte van de 
nieuwe relatie van hun moeder. Omwille van die redenen zouden de kinderen volgens haar de 
zwangerschap niet aanvaarden. Het liefst wil ze zo snel mogelijk abortus laten plegen zonder dat 
iemand anders het weet, zelfs haar kinderen en haar nieuwe partner niet. Haar vrees dat de 
kinderen haar zullen afstoten is dermate groot bij deze vrouw.   
 
• De gynaecoloog vermoedt echter dat de kinderen enkel in het begin moeilijk zullen doen, 
aangezien beide kinderen zich in de pubertaire periode bevinden, maar na een tijdje de 
zwangerschap wel zullen aanvaarden.   
 
• De vrouw in kwestie wil het nieuws eveneens niet meedelen aan haar partner. Deze wil namelijk 
heel graag kindjes en haar abortuswens zou dus zeker door hem niet aanvaard worden. 
 
Casus om zelf even te bekijken.  
 

 
 
 

Casus Ashley 
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Na een normale zwangerschap komt het Amerikaanse meisje Ashley ogenschijnlijk gezond op de 
wereld. Na de eerste levensmaand wordt echter duidelijk dat ze zich niet goed ontwikkelt. Op de 
leeftijd van 6 jaar kan ze niet zitten, lopen of praten en is ze volledig afhankelijk. Haar mentale leeftijd 
wordt geschat op die van een baby van 3 tot 6 maanden. Ashleys ouders verzorgen haar thuis. Als ze 
op 9-jarige leeftijd harder gaat groeien en teken van puberteit vertoont, brengen de ouders haar naar 
een ziekenhuis. Daar vragen ze de artsen om medisch in te grijpen, om te vermijden dat hun dochter 
een volwassen lichaam krijgt. Ze zijn bang dat ze de zorg psychisch en lichamelijk niet kunnen 
volhouden als er niet wordt ingegrepen. De artsen maken in overleg met de ouders een behandelplan. 
Ashley krijgt hoge doses oestrogeen om haar snel in de puberteit te brengen. Ze zal daardoor niet veel 
meer groeien. Bovendien ondergaat Ashley een operatie waarbij haar baarmoeder wordt verwijderd 
en de borstaanleg wordt weggenomen. 
 
Oke jullie zijn van de ethische commissie. Reageren jullie positief? Ja het gaat meestal over eerste reacties 
he? Wat is jullie eerste reactie? Zijn jullie hier voorstander van of niet? (stilte) Is iemand daar voorstander 
van? 2 handen. Ik verzin dit niet he. Dit is echt uitgevoerd. Als jullie dan zeggen, de meeste mensen neen. 
Waarom niet?  
 
Student … Prof: Ja. Het is sowieso in functie omwille van het welzijn en de autonomie van de ouders. Als je 
die principes daarop plakt want de ouders wensen dat. Ze willen de autonomie behouden om voor Ashley 
te zorgen en het maakt de zorg gemakkelijker. Naar Ashley toe betekent dat omdat ze het toch niet 
beseft (dat is het idee) maakt het ook dat het gemakkelijker hanteerbaar is, niet geconfronteerd worden 
met een volwassen lichaam, met dingen die ze toch niet begrijpt. Dus in die zin is het toch ook gedacht in 
functie ven het welzijn van Ashley. Zijn er nog mensen die voor zijn? Of zijn er toch tegenargumenten? 
 
Student … Prof: Ja. Maar de invasiviteit. Vanaf het moment dat het gaat nu over autonomie wil dat 
zeggen dat het minder invasief is dan wanneer het op latere leeftijd is. Zeker omdat ze zo jong is. Wat er 
hier niet bij staat is dat ook de appendix zal worden weggenomen. Omdat men toch aan de ingreep bezig 
is. Ze beseft het sowieso niet en als ze de ingreep ondergaat is ze ook gemakkelijker hanteerbaar en heeft 
ze minder last. Dus dat heeft men afgewogen.  
 
Student… Prof: Ja. Nee de andere mogelijkheid is gewoon. Je gaat in vroegtijdige puberteit dus wat wil 
dat zeggen? Dat wil zeggen dat al ze niets zouden doen de artsen, dan zou ze ook gewoon stoppen met 
groeien op bepaalde terreinen omdat ze echt in die vroegtijdige puberteit gaat. Maar ze gaan dat nu 
afremmen omdat ze anders de volledige borstontwikkeling krijgt en dat ze dat nu kunnen afremmen. Ze 
gaan ook naar amputatie toe. Een van de redenen waarom ze ook naar amputatie toe gaan is om het 
risico (en dat is nu echt het luik van de ouders) op seksueel misbruik te gaan verminderen. Ik zie hier 
mensen met hun ogen draaien. Ik heb de argumenten niet uitgevonden. Dat zijn argumenten die 
aangehaald zijn. Maar geef graag tegenargumenten want tot hiertoe…  
 
Student: … Prof: Het is wel zo dat vanaf het moment dat je iemand klein kan houden, dat het veel 
gemakkelijker is voor de zorg dan wanneer iemand een volwassen lichaam krijgt. Student … Prof: Nu wat 
die autonomie betreft daar zeggen ze gewoon van ja dat is een persoon die eigenlijk geen besef heeft van 
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zichzelf dus er is geen zelfbewustzijn, er is geen zicht op.. Want normaalgezien zou je kunnen zeggen van 
dat is iemand zijn identiteit afnemen, namelijk iemand volwassen laten worden en een volwassen lichaam 
laten krijgen. Er is toch geen besef van volwassenheid of niet-volwassenheid. Het is de mentale leeftijd 
van 3 tot 6 maanden, dus in die zin moet je daar ook geen rekening mee houden en ligt de keuze volledig 
bij de ouders.  
 
Student… Prof: Zij kan geen keuzes maken nee. Dus men schat dat ze maximaal het niveau zal hebben van 
1 jaar, mentale leeftijd. Dus geen zelfbewustzijn. Ik ga de argumenten even opsommen zoals ze gegeven 
zijn.  
 

 
Dus men kijkt in dit punt vooral naar Ashley zelf. Dat zijn de argumenten van de ouders ook, waarbij ook 
rekening mee gehouden is door de commissie ethiek. En de ingreep is uitgevoerd.  
 
Men zegt van oke we gaan de baarmoeder wegnemen. Er zijn mogelijke alternatieven, maar dan nog kan 
Ashley geconfronteerd worden met maandstonden. Ze kan dat niet plaatsen, ze zal bloedingen merken. 
Dat is een van de zaken die aangehaald werd. Bovendien is er ook het risico dat weggenomen wordt op 
een mogelijke zwangerschap. Een mogelijkheid op of een reële baarmoederhalskanker.   
 
Aan de andere kant het verwijderen van de borsten is ook om meer mogelijkheid te geven naar 
manipulatie, naar verzorging. Ook risico’s te verminderen op mogelijke aandoeningen.  En hier staat heel 
specifiek het luik van risico’s op seksueel misbruik.  
 
Ze gaan niet enkel die invasieve ingrepen doen. Ze gaan natuurlijk ook  Een hormoontherapie krijgen 
waardoor ze klein blijft. Dat maakt dat de mobiliteit, de hanteerbaarheid gemakkelijker is. En wat men 
ook zegt dat ze misschien gemakkelijker thuis kan blijven wonen. Dan kunnen die ouders zelf blijven zorg 
dragen voor Ashley, ipv dat ze naar een voorziening moet. Ook het risico dat je geen scoliose, of andere 
rugproblemen ontwikkelt. Minder risico op infecties omdat je altijd bedlegerig bent. En eigenlijk zegt men 
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ze heeft een mentale leeftijd van 3 tot 6 maanden. Neem nu maximaal 1 jaar. Uiteindelijk blijft dit kind 
dat mentaal een kind zal zijn fysiek ook dichter bij de leeftijd die ze mentaal is.  
 
Wat zegt men ook en dat is dan het luik naar rechtvaardigheid toe. We gaan dat ook toepassen, we gaan 
dat niet in een uitzonderlijke situatie doen. We gaan dat ook toepassen  in gelijkaardige situaties. In zo’n 
mogelijke situaties komen alle kinderen in die situatie in aanmerking. Dat is het idee van 
rechtvaardigheid. Ze zeggen ook het zijn invasieve ingrepen. Het kan pijn veroorzaken. Aan de andere 
kant gaat men het risico op latere pijn, op latere afwijkingen die men moeilijker zal kunnen ontdekken 
misschien gaan verminderen. Hier is het typisch in de VS als het gaat rond financiering. Hier zou het gaan 
over terugbetaling. Men noemt dat ook Pillow-angels. Waarom? Omdat dat kinderen zijn die (ik weet niet 
of je vertrouwd bent met bepaalde voorzieningen voor kinderen met beperkingen) . Dat zijn kinderen die 
in een grote schelp blijven liggen. Vandaar de naam. Dus dat zijn de argumenten voor.   
 
Gaan we nu allemaal akkoord als ethische commissie? Nu dit is een extreme situatie. Wat je wel kan 
tegenkomen is bv de vraag kunnen we gaan naar bv sterilisatie van een persoon met een mentale 
beperking? Kunnen we gaan naar hysterectomie van een persoon met een mentale beperking? Dat zijn 
fragmentares. Dus ik neem hier gewoon fragmenten uit he. Er is een totaalplaatje, maar wat gaan we 
doen? Dat zijn mogelijke gevolgen he. Als we dit toelaten zullen dat waarschijnlijk de volgende  2 vragen 
zijn. Dus vanaf het moment dat er een vraag komt, dat is in uitzonderlijke situaties en die vragen gaan 
komen, ook van ouders voor bv hysterectomie of bv sterilisatie om bv te vermijden dat een vrouw met een 
mentale beperking zou zwanger worden.  
 
Jullie zijn eigenlijk wel een gemakkelijk publiek. Je moet gewoon argumenten geven en iedereen is 
akkoord. Het argument van autonomie. Wat vinden jullie dat ik daarvan zei van dat Ashley geen 
autonomie heeft? Klopt dat wat ik zeg? Student… Prof: Ja. Hier zou je kunnen zeggen. Je zou er over 
kunnen discussiëren. Je zou kunnen zeggen ze kan niet over zichzelf beslissen, dus defacto autonomie is 
heel erg moeilijk. Het is wel van hoe bekijk je iemand die geen autonomie heeft. Namelijk die 
wilsonbekwame en dat moet je doortrekken en dan zou je kunnen de vergelijking maken met mensen met 
dementie. Dat zijn ook wilsonbekwamen. Die hebben eigenlijk ook geen autonomie. Dus als je hier gaat 
kiezen voor iemand anders. Wat houdt ons dan tegen om te kiezen voor mensen die ook wilsonbekwaam 
zijn dat andere mensen daarover mogen kiezen? Waarom moeten we dan die hele discussie voeren? We 
kunnen ook zeggen het is heel moeilijk om zorg te dragen voor personen met dementie, waarom kunnen 
we dan bij hun niet over gaan tot levensbeeindigend handelen? Want deze persoon heeft toch geen 
autonomie. Student.. Prof: Nee in een vergaande vorm van dementie is er geen vorm van autonomie 
meer. Dat is perfect vergelijkbaar. Maar het enige verschil dat je daar kan aanhalen is dat de ene persoon 
vroeger autonoom geweest is, en de andere persoon nooit autonoom zal zijn. Dat is het enige verschil dat 
je zou kunnen maken daarin.  
 
Een ander punt is. Is het effectief goed voor het  welzijn van Ashley hier? Ook daar kunnen we niet zeker 
van zijn. We zijn enkel zeker dat het mogelijk comfort biedt voor de ouders. Maar voor het welzijn van dat 
kind? Ja… We zeggen wel van 3 tot 6 maanden, misschien tot een jaar.. Maar we weten niet op dat punt 
van hoe we exact kunnen inschatten wat dat welzijn is. Zou het toch een effect hebben? Zou het geen 
effect hebben? We kunnen het eigenlijk niet 100% inschatten. Student… Prof: Ze kan zich niet stoten. Ze 
zal altijd in een rolstoel zitten, maar er zijn natuurlijk wel bewijzen voor dat is heel opmerkelijk dat er 
voorbeelden zijn van mensen met een ernstige mentale beperking (een gelijkaardige situatie) dat die in 
een rolstoel zitten en de zon schijnt, dat die zich richten naar de zon en toch die aangename effecten 
enzovoort gaat kennen. Ik doe daar geen uitspraak over. Er zijn er ook met een heel lage mentale 
beperking die toch kunnen fietsen. Dus in die zin is het onduidelijk. Student:… Prof: Ja dat is een leuze die 
je maakt. Ofwel ga je dan mee met de ouders, ofwel ga je kijken naar de persoon in kwestie. Van het 
moment dat je meegaat met de ouders  ga je eigenlijk er van uit dat je kan beslissen over iemand anders 
die niet in staat is om zelf te beslissen. Dat is dan de keuze die je maakt. Student… Prof: Het 
gemakkelijkste wat je hierin zou kunnen doen is gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Dat zou je 
kunnen doen. Dat is medisch verantwoordbaar. Je moet niet gaan ingrijpen. In gelijkaardige situaties, als 
er geen mentale beperking zou zijn, dan zou men in deze situaties wel verder overgaan tot 
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hormoonbehandeling bv. Dat gebeurt regelmatig, standaard die hormoonbehandeling, naar 
groeiremming enzovoort. Dat gebeurt. Maar in deze situatie zou je kunnen zeggen van ja we doen iets 
niet. We bieden enkel comfort, we doen iets niet. We gaan er niet op in omdat de impact van die 
hormoonbehandeling voor deze persoon veel minder is dan voor een persoon die daar wel besef van 
heeft. En dan gaat ze klein blijven, maar ze gaat voor de rest wel ten volle ontwikkelen. Dat is het enige 
verschil dat gebeurt. Dat zou je kunnen doen. Dat is het minst invasief en dan laat je het gewoon gaan als 
e van het perspectief van het natuurlijke gaat kijken.  Hier ga je eigenlijk zeggen er zijn bepaalde mensen, 
je bent mens als je zelfbewustzijn hebt en anders wordt er weinig tot geen rekening gehouden. Dat kan je 
eigenlijk doen. Dan kan je toch wel wat meer doen bij personen die niet kunnen beslissen over zichzelf. 
Dat is een keuze die je kan maken. Dat is wat hier gebeurt is.  
 
Ook een ander punt naar het welzijn van Ashley is da vraag van is het wel zo gezond en goed voor dat 
kind dat ze ouders heeft die louter en alleen willen instaan voor die zorg? Kan het ook soms niet helpen 
dat er meerdere personen zijn. Dat wordt soms ook gezegd dat het interessanter is dat er meerdere 
zorgfiguren zijn voor een kindje met een bepaalde beperking. Dat er soms wel bv naar een voorziening 
kan worden gegaan, dat er andere activiteiten zijn, dat er andere mogelijkheden kunnen gebeuren. Dat is 
ook een argument dat binnen het welzijnsprincipe kan gehanteerd worden.  
Naar rechtvaardigheid denk ik dat hier wel het principe overeind blijft van als je het doet in deze situatie, 
dat je ook daar de terugbetaling doet. Alleen kan je naar rechtvaardigheid hier gaan kijken bij keuzes van 
de zorg welke zaken gaan we doen in functie waarvan aangezien het niet voor het kind noodzakelijk is 
zou je gewoon kunnen zeggen van we gaan hier bv in eerste instantie de hormoonbehandeling doen 
(minst ingrijpende) omdat je dan ook kunt vermijden dat die confrontatie is met maandstonden 
enzovoort. Dat kan op die manier vermeden worden. Als dat niet het geval is, kan je ook nog volgende 
stappen doen. Als het gaat om seksualiteit en het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heb 
je in alle situaties. Een risico op seksualiteit heb je sowieso. Niet omdat er geen besef is, dat is een ander 
verhaal bv dan van mensen met een beperking die wel behoefte hebben aan die seksualiteit of een 
kinderwens hebben. Dat is een ander verhaal op dat punt. Student…. Prof: In elke zulke situatie, als je dit 
toelaat dan zou het eigenlijk moeten terugbetaald worden. Je moet voldoende argumenten hebben. Als je 
dat niet doet en je laat het door de ouders betalen, dat kan je ook perfect doen. Dat is een keuze van de 
ouders. Maar kan je dat overlaten aan de ouders zo’n invasieve ingreep. Maar hier stelt men ook voor: in 
gelijkaardige situaties zouden we het terugbetalen. Dus je houdt hier geen rekening met een standaard 
basisprincipe van de waardigheid van een persoon. Eigenlijk hou je juridisch geen rekening met het hele 
luik van verdrag van personen met een beperking die evenzeer rechten hebben. En je houdt voornamelijk 
rekening met de hulp en de ondersteuning voor de zorg van de hulpverleners eerder dan met de persoon 
in kwestie en het risico dat je hierbij loopt. Is van het moment dat je die keuze maakt van wilsonbekwame 
kunnen we bepaalde dingen doorvoeren om de zorg lichter of gemakkelijker te maken, dan heb je wel het 
hellend vlak dat ook heerst bij andere gelijkaardige situaties.  
Student.. Prof: Mijn mening op dit punt is dat je als je gewoon kijkt binnen de Belgische situatie dat je dit 
niet kan doen. Je kan eventueel overgaan tot gewoon minst invasieve en natuur gang laten gaan en die 
ondersteuning bieden en eventueel als er een risico is of als er echt een reactie volgt door het kind zelf op 
maandstonden enzovoort. Dat je dan gewoon die ingrepen gaat doen die op dat moment noodzakelijk 
zijn. Maar juridisch gezien is het hier in Europa zelfs heel erg moeilijk omwille van het Europese verdrag 
voor de rechten van personen met een beperking. Maar het is wel gebeurd.  Begin jaren 2000. Geen 
vragen geen opmerkingen? Ik ook niet? Doei xoxo 
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LES 9: BEROEPSGEHEIM: LAST OF ZEGEN? 

1. Stellingen  

We gaan stellingen zien, jullie moeten zeggen akkoord of niet akkoord.  

Stelling 1: Beroepsgeheim is niet meer van deze tijd, en in hoge mate onbruikbaar in de gezondheids- en 

welzijnszorg. 

Wie gaat akkoord? Niemand steekt zijn vinger op. Dus in een periode waar we online werken, waar we in 

team werken moeten we nog altijd rekening houden met beroepsgeheim? Oké.  

Stelling 2: Zonder toestemming van de cliënt mag de hulpverlener geen enkele vertrouwelijke informatie 

doorgeven aan anderen, ook niet aan familie. 

Belangrijk is voor mensen die niet in de sector werken, dat je gewoon eens voor uzelf kijkt: stel je bent 

cliënt, wat wil je dan? Een aantal mensen gaat akkoord met deze stelling. Dus dat wil zeggen als het gaat 

rond kindermisbruik, dan mag er niets toegegeven worden. Als dat kind dat zegt. Student: je hebt ook een 

meldplicht. Akkoord, is er meldplicht? Neen. Er is in België een aanmoediging om het te melden maar er is 

nog steeds geen verplichting. 

Stelling 3: In een team van hulpverleners moet alle informatie kunnen gedeeld worden. 

Wie gaat akkoord? Niemand steekt zijn hand op. Hoe kan je dan samenwerken? Student: … Prof: en 

moeten alle verpleegkundigen van hetzelfde team dezelfde informatie hebben? Ook niet. Moeten artsen in 

een groepspraktijk dezelfde info hebben? Ook niet. Oké…  

Stelling 4: Ouders hebben het recht om alle informatie over hun minderjarige kinderen te krijgen. 

Er wordt hier ja geknikt. Ouders vinden van wel, kinderen vinden van niet. Een voorbeeld daarvan: meisje 

van 16 jaar gaat voor een zwangerschapsafbreking. Dit betekent dat de ouders dat moeten weten, maar 

dat is niet het geval. Dus in die zin is het dat niet.  

Stelling 5: Ook administratieve en logistieke dienstverleners (vb. Poetshulp) zijn gebonden door het 

beroepsgeheim. 

Wie zegt ja? Nee. Er is een verschil tussen discretieplicht en beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat 

administratieve en logistieke dienstverleners geen hulpverleningsrelatie hebben, maar zij kunnen volgens 

het arbeidsreglement wel gezegd worden dat ze de info moeten geheim houden. Dat kan leiden tot 

ontslag, maar het kan niet leiden tot strafrechtelijke vervolging omwille van schending van beroepsgeheim. 

Er zijn uitzonderingssituaties bv. in de jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, waar dat expliciet staat 

vermeld in de decreten, maar niet onder de artikels van een strafwetboek. Komen we later op terug.  

Stelling 6: De basis voor een goede hulpverlening is een vlotte en efficiënte uitwisseling van informatie. 

Wie is akkoord? Meerdere mensen. Dat is wel gek he, dus we zeggen ‘we kunnen die info niet delen met 

iedereen’ maar er zijn ook mensen die zeggen ‘als je goed aan hulpverlening wil doen, moet je vlot info 

kunnen uitwisselen’. Of gaat het dan over die info die noodzakelijk is, begrijp ik het dan zo? Ik denk dat de 

basis voor goeie hulpverlening nog steeds goeie vertrouwensband is. Als je iets deelt dat cliënt niet wil, 

dreig je die te verliezen. Basis is dus vertrouwensrelatie en dan kan je kijken welke info uitgewisseld kan 

worden.  

Stelling 7: Een dossier moet op eenvoudige vraag van de cliënt ter inzage vrijgegeven worden. 

Dus vanuit perspectief van cliënt: akkoord? Iedereen akkoord hier. Student … Prof: hier wordt gezegd: gaat 

over algemene info: intake, hulpverlening, doelstellingen, … oké, maar eigen notities niet. Dat wil zeggen 

dat jullie over cliënten praten en niet met de cliënten praten op dat punt. En dat is oké voor stel dat je 

cliënt bent? Als ik dat weet, ben ik dan nog geneigd om naar een therapeut te gaan? Er wordt veel over mij 

gezegd en ik weet niet alles wat ze over mij zeggen. Is dat oké voor de vertrouwensrelatie? Student: 

eigenlijk niet maar dat is niet boeiend voor de cliënt. Als je specifieke termen gebruikt, cliënt snapt dat toch 

niet… Prof: vergis u niet. Cliënten gebruiken vaak de terminologie van de therapeuten op termijn en weten 
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dat soms beter, afhankelijk van de duur van de behandeling. En eigenlijk is het zo dat je best, en dat is een 

basisbeginsel: recht op info, dat je altijd info aan cliënt geeft op niveau van cliënt dat duidelijk is. Het is zo 

dat het niet moet. Het is wel zo dat een dossier moet wel vrijgegeven worden ter inzage. Zorg dan dat je 

altijd rekening houdt met wat je erin schrijft, dat de cliënt dat te allen tijde kan opvragen. Je kan het 

uitzuiveren en dan aan de cliënt ter beschikking stellen. Er is dus wel recht op inzage, maar niet zo 

onmiddellijk en niet zo makkelijk. 

Stelling 8: Een elektronisch dossier moet strikter gehanteerd worden dan een ‘papieren’ dossier? 

Wie gaat akkoord? Dus dat wil zeggen: moet je veiliger mee om gaan. Niemand gaat akkoord. Allebei 

evenzeer. Student … Prof: belangrijk is hier dat het nog altijd de verantwoordelijkheid is van de 

hulpverlener naar beveiliging toe. Je kan bv door feit dat er een beveiliging is, niet zeggen van het is nu de 

verantwoordelijkheid van de IT-dienst van een ziekenhuis. Het blijft nog altijd de verantwoordelijkheid van 

de hulpverlener. Dat betekent dat je dossiers niet per mail doorstuurt of info daaruit, dat je wel kan 

inloggen, die inloggegevens zijn inderdaad traceerbaar, gebeurt altijd wel op beveiligde server. Je gaat het 

niet op eigen pc opslaan en doorsturen, want dan komt info ter beschikking en weet je niet wat er gaat 

gebeuren. Dus je moet die veiligheidsmaatregelen wel in acht nemen. Soms betekent het ook dat mensen 

steeds meer elektronisch werken, nog weinig papieren dossiers. Geef nooit je wachtwoord door, laat 

laptop niet open staan. Soms zie je een karretje met laptop open in een gang omdat het dossier wordt 

aangevuld, dat mag niet.  

Stelling 9: Tijdens een koffiepauze wordt er niet gepraat over cliënten/bewoners. 

Daar moeten jullie niet op antwoorden, ik weet dat dat gebeurt.  

 

3. Verschil Beroepsgeheim – discretieplicht 

 

Beroepsgeheim – discretieplicht: verschilpunten:  

 

Beroepsgeheim  Discretieplicht  

In belang van vertrouwensrelatie altijd, dat 

is daarvoor ook gekomen. In 1e instantie 

arts – patiënt. Dat er info kan gegeven 

worden, geholpen kan worden zonder dat 

er risico’s aan verbonden zijn en dat het 

individueel en maatschappelijk belang kan 

gediend worden. 

In belang van de dienst / onderneming. Zit 

in arbeidsreglement, is belang van een 

dienst of onderneming.  

Geldt ten aanzien van iedereen Geldt niet ten aanzien van collega’s / 

oversten 

Zwijgrecht ten opzichte van rechter, dat is 

er zelfs.  

Geen zwijgrecht ten opzichte van rechter 

dus je moet de info meedelen 

Strafsanctie bij schending Arbeidsrechtelijke of tuchtrechtelijke 

sanctie, maar het kan niet bijkomend 

strafrechtelijk vervolgd worden 
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3. Wetgeving 

3.1 Strafwetboek  

Beroepsgeheim Artikel 458 Strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 

apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 

dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat ze worden 

geroepen om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten 

het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro.” 

Het punt is dat dat heel specifiek gericht is, bv officier van gezondheid, het is een heel oude wetgeving. Alle 

andere personen: het wordt dus veel breder getrokken. Ze moeten geheim houden, tenzij: dan komen de 

uitzonderingen.  

 

3.2 Achterhaald?  

• Achterhaald? 

• 1867 

•  1996: “of voor een parlementaire onderzoekscommissie” (toevoeging): dat is de enige 

toevoeging. Die wijziging heeft te maken rond de hele situatie van misbruik in de kerk.  

 

3.3 Voor wie?  

3.3.1 Gezondheidszorgberoepen 

• Artsen 

o Tandartsen, vroedvrouwen 

▪ Kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici 

• Zorgkundigen 

• Waarom wordt daar een onderscheid in gemaakt? Artsen kunnen alle onderzoeken, tandartsen zijn 

specifiek de artsen die verantwoordelijk zijn voor de mond. Je hebt vroedvrouwen die specifieke 

handelingen mogen stellen die ook een arts kan stellen. En daaronder komen de andere groepen 

die eigenlijk via voorgeschreven handelingen kunnen werken.  

 

3.3.2 Bijzondere wettelijke bepalingen 

Je hebt verschillende andere wettelijke bepalingen. Dat betekent dat voor sommige sectoren 

beroepsgeheim breder geïnterpreteerd wordt in het decreet, maar niet volgens artikel 458 en dat is wel 

belangrijk. 

• Voorbeelden: OCMW-Wet, Jeugdbeschermingswet, Decreet, Bijzondere Jeugdbijstand, Decreet 

Integrale Jeugdhulp, CLB-Decreet, GGZ-Decreet, Decreet Algemeen Welzijnswerk, reglementering 

i.v.m. bemiddeling… 

 

• Waarom verplichting tot geheimhouding 

o Individueel belang 

▪ patiënt moet hulpverlener in vertrouwen kunnen nemen en informatie kunnen 

onthullen uit zijn persoonlijk leven (art 8 EVRM). Hierdoor komt hulpverlener in 
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machtspositie. DUS geheimhouding om machtsmisbruik tegen te gaan. Belangrijk 

is ook van perspectief van hulpverlener om machtsmisbruik tegen te gaan. 

Beroepsgeheim is er nooit ter bescherming van het specifieke beroep (van artsen 

en noem naar op). Beroepsgeheim is ten allen tijde in functie van de cliënt. 

o Maatschappelijk belang 

▪ Zonder geheimhouding zou men zich niet wenden tot HV en dus eigen 

gezondheid of volksgezondheid in gevaar brengen. Dus vandaar het belang van 

die geheimhouding. 

3.3.3 Vertrouwensberoep  

Het moet gaan om een vertrouwensberoep. Wie valt daaronder?  

• Vrijwilliger bij tele-onthaal? Wie zegt dat die valt onder het beroepsgeheim? Een paar studenten 

zeggen van wel. 

• Arts die in opdracht van een verzekeringsmaatschappij iemand medisch onderzoekt? Hier zegt 

meerderheid ja.  

• Dus nogmaals: beroepsgeheim is in functie van de cliënt: dus: élke vrijwilliger, zonder uitzondering, 

valt onder het strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim. Het is een vertrouwenspersoon met 

een hulpverleningsrelatie. De arts: het is niet omdat het een arts is dat het valt onder 

beroepsgeheim: het is ‘waar zit die vertrouwensrelatie’. De arts heeft géén vertrouwensrelatie met 

de cliënt die hij onderzoekt. De arts werkt hier, als je het zo ondubbelzinnig zegt, in functie van de 

verzekeringsmaatschappij, niet in functie van de cliënt. Dus in die zin is de 

verzekeringsmaatschappij de opdrachtgever en niet de cliënt. Dus dat maakt dat de info van de arts 

niet valt onder het beroepsgeheim. Als het jouw eigen arts is wel. 

4 Uitzonderingen 

• Getuigenis in rechte 

o Spreekrecht en zwijgrecht 

o  Enkel tegenover een rechter, niet tgo politie, dus je moet de info niet aan politie geven, 

maar wel aan de rechter. Maar daar heb je ook een spreekrecht, dus je mag spreken, maar 

je kan je ook beroepen op je zwijgrecht. 

• Wet die verplicht geheimen bekend te maken 

o  Vb. Aangifte besmettelijke ziekten, kennisgeving bevalling/aangifte geboorte: je moet 

dat gewoon doen aan het gemeentehuis. Aan de andere kant vraag ik mij af: stel dat een 

telefoon komt naar materniteit van iemand en vraagt is die persoon daar aanwezig? Geef 

je die info aan de telefoon, ja of nee? Klopt het dat Marie bevallen is en in welke kamer ligt 

ze? Nee. Absoluut niet. Wat is daar zo geheimzinnig aan, waarom zou je dat niet doen? Dat 

is toch gewoon informatie? Voor de privacy. Maar je moet de test eens doen. Jullie hebben 

gelijk, je geeft de info niet zomaar of vraagt ten minste wie het is aan de lijn.. als je dan in 

ziekenhuis komt en je geeft naam door aan onthaal en vraagt ‘waar bevindt zich die 

patiënt’, dan word je doorverwezen naar de patiënt. Ook die test kan je doen., aangifte 

arbeidsongevallen, medisch verslag gedwongen opname, aangifte getuige van aanslag. 

Die gelden in het algemeen dat die verplicht geheimen bekend maken. 

Test : “Na een operatie klaagt de patiënt over pijn in de buik. Na onderzoek blijkt dat een bloederige 

tampon die over het hoofd was gezien, de oorzaak is van de ellende. Er komt een rechtszaak van en de 

rechter wil de chirurg die met een tweede ingreep de tampon heeft verwijderd als getuige horen” 

Zwijgrecht? Kan die tweede chirurg op dat moment zeggen: ik doe beroep op mijn zwijgrecht? Het gaat 
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over een arts, valt onder beroepsgeheim, is tegenover een rechter en er is spreekrecht en zwijgrecht. Dus 

kan hij zich beroepen op zijn zwijgrecht? Ik geef jullie alle elementen en toch denken sommige ‘neen’, 

waarom? Student … Prof: dat is de praktijk die je tegen komt, niet de theorie. Prof: ik zal het antwoord 

geven: neen, hij kan zich niet beroepen op het zwijgrecht. Nu gaat iedereen opschrijven ‘nee, hij kan zich 

niet beroepen op het zwijgrecht’, maar als ik nu die vraag binnen een paar weken stel en ik verander 2 

woordjes.. Waarom zou ik nu uitdrukkelijk ‘nee’ zeggen? Omdat het hier niet gaat over het belang van de 

patiënt. De enige reden waarom hier het zwijgrecht zou ingeroepen worden is ter bescherming van die 

andere persoon. Het heeft niets te maken met het dienen van het belang van de patiënt. Dat is ook wat de 

rechter gezegd heeft: je kan je niet beroepen op zwijgrecht want hier gaat het over wat al dan niet gebeurd 

is in het belang van de patiënt, heeft niets te maken met het beroepsgeheim. Enige reden dat het hier gaat 

ter bescherming van de andere persoon. Dus beroepsgeheim is niet in functie van beroep, maar in functie 

van de patiënt. 

 

Uitzonderingen 

• Geen plicht tot aangifte van misdrijven die aanleiding kunnen geven tot vervolging van de 

dader/patiënt. Aan de andere kant, als jullie inschatten dat er een schietincident geweest is en er 

worden personen binnengebracht en jullie hebben zicht op wat mogelijke risico’s nog zijn op de 

maatschappij. Dan moet je dat beroepsgeheim doorbreken in het belang van de maatschappij. 

Vergeet ook niet, dat als je het beroepsgeheim niet schendt en zegt van oké, ik zwijg, ik zeg het 

niet. Dan wil dat niet zeggen dat je strafloos bent; het kan ook leiden tot schuldig verzuim als je 

bepaalde dingen die belangrijk zijn niét gaat meedelen. Dus die afweging moet altijd gemaakt 

worden.  

MAAR 

• Beroepsgeheim heeft niet als doel bestraffing te verhinderen van dader van misdrijf waarvan de 

patiënt het slachtoffer is. Je moét het niet zeggen, maar je moet kijken wat de risico’s zijn. 

Student … Prof: daar wordt soms ook een onderscheid in gemaakt, alleen wordt er altijd gekeken in 

samenspraak met justitie en de orde zelf vanaf welk moment het kan bekeken worden. Maar het kan. Het 

is niet zo dat het niet mag. Dat is altijd het belangrijke gegeven hier. Even terug naar meldingsplicht: er is 

een meldingsrecht, geen meldingsplicht. Maar als je weet dat mensen in gevaar zijn en je doet er niets 

mee, dan kan het wel leiden tot vervolging voor schuldig verzuim. Dus je moet altijd die afweging maken. 

Maar je kan niet gewoon zeggen van ‘ik sta mij vrij om gewoon te zeggen het is mijn beroepsgeheim’, dat je 

je verantwoordelijkheid dan kan ontlopen in hoofde van je beroep. Dat is belangrijk. Omdat het 

beroepsgeheim er altijd is in functie van de cliënt.  

Uitzonderingen 

• In beslagneming 

o Rechter kan bevelen om een medisch dossier of een stuk eruit aan de rechtbank over te 

maken.  

o Bewijsstukken die vallen onder beroepsgeheim kunnen niet in beslag genomen worden 

tenzij hulpverlener zelf verdacht wordt van een misdrijf. 

o Gentlemensagreement tussen Justitie en Orde van artsen om te kijken van wanneer doen 

we het en wanneer doen we het niet.  

• Art 458bis SW: 

o “Eenieder die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimenen hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf (…) gepleegd op een minderjarige of op een persoon die 

kwetsbaar is ten gevolge van leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel 

een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid (…) KAN dit misdrijf ter kennis 
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brengen van de procureur des konings”. Er staat KAN, er staat dus niet MOET. Maar weet 

als het gaat rond kwetsbare personen, dat je héél goed moet nadenken waarom je het niet 

zou doen.  

o Misdrijven: wat zijn die ‘misdrijven’: 

▪ Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

▪ Doodslag en moord 

▪ Kindermoord, vergiftiging, opzettelijk toebrengen van lichamelijke schade 

▪ Verminking van genitaliën van een persoon van het vrouwelijke geslacht 

▪ Verlating of in behoeftige toestand achterlaten van minderjarigen en 

onbekwamen 

▪ Onthouding van voedsel en verzorging aan minderjarigen en onbekwamen 

▪ Stel: het is straks 15u45. Jullie wandelen hier naar beneden en daar is een 

schooltje. Ik haal daar mijn dochter op en jullie herkennen mij. Ik haal ze op en om 

de hoek zien jullie dat ik mijn dochter echt door mekaar schudt. Wat doen jullie? 

Het gebeurt in september, de examens zijn geweest. Wat doen jullie? Het gaat over 

kwetsbare personen, jullie vermoeden dat ik wilsbekwaam ben en dat ik goed weet 

wat ik doe. Student … Prof: waarom klinkt dat gek? Oké. Dus ik word aangesproken 

en ik zeg ‘bemoei u niet’ en ik geef nog een tik. Oké. Kom ik echt met zoveel weg? 

Student … Prof: dank u. Als het heel ernstig is zou ik omgekeerde volgorde doen. 

Wat ik hier nu vertel heeft niks te maken met beroepsgeheim. Dat kan je sowieso 

doen. Je kan die zelf aanspreken maar dat is geen evidentie. Als je echt vindt dat 

dat niet kan, kan je dat perfect aan de politie melden, je weet zelfs wie het is. Je 

kan ook bellen naar vertrouwenscentrum. Op dat punt moet je loskomen van 

beroepsgeheim! Want er is geen hulpverleningsrelatie. Heeft er dus niks mee te 

maken. Dat is standaard wat van ieder van ons verwacht wordt. Student… Prof: 

oké, haha is dit een dreigement? Nee, gaat de politie zomaar geloven? Ik vermoed 

dat ze bepaalde dingen wel ernstig gaan nemen. Je kan het ook melden aan de 

universiteit of wat dan ook. De universiteit gaat vooral kijken en handelen aan 

unief en bepaalde zaken die ook niet kunnen daarbuiten. Maar geloven of niet is 

aan politie om na te gaan. Maar dat is het minste dat je kan doen als je zoiets ziet. 

Als het gaat over minderjarigen, gaat politie dat denk ik wel ernstig nemen. Je kan 

ook altijd binnen gaan in de school en dat daar gaan melden.  

o 2012 

▪  Pedofilieschandalen (sedert 2000) naar aanleiding van pedofilieschandalen: 

o Minderjarige of kwetsbare persoon verkeert (zelf) in ernstig en dreigend gevaar 

o Andere minderjarigen of kwetsbare personen zijn slachtoffer 

o Ultimum remedium het moet een ultiem redmiddel zijn om het te melden. Dat wil zeggen: 

alle andere mogelijkheden zijn er geweest. Dat wil zeggen, stel in een hulpverleningsrelatie, 

je spreekt de persoon er zelf op aan. Je kijkt wat je zelf kan doen, bespreekt het met 

collega’s, kan naar een VK gaan, maar op bepaald moment zeg je ‘dit zijn te grote risico’s 

en dan kan je het melden en dan kan je niet gesanctioneerd worden door je 

beroepsgeheim. Ik zeg ‘dat kan niet’, maar daar heb ik eigenlijk geen bewijs van. Het zal 

altijd van de rechter afhangen, maar je hebt toch weinig kans op dat punt.  
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5. Van beroepsgeheim naar… Grenzen aan de informatie-uitwisseling 

Nu gaat het veel meer naar grenzen aan de informatie-uitwisseling. Vroeger had je typisch voorbeeld van 1-

op1 relaties arts-patiënt. Nu zie je dat er veel meer wordt gewerkt in teams van hulpverleners. Vaste teams 

in ziekenhuis zijn vb het verpleegkundig team die op bepaalde afdeling werken, maar je merkt ook in 

mobiele teams dat er heel uitdrukkelijk verschillende disciplines gaan samenwerken. En dan is het ook 

belangrijk dat je weet vanuit welk perspectief er naar gekeken wordt. Als het iemand is bv vanuit justitie die 

meewerkt / vanuit OCMW / een andere hulpverlener. Sommige zijn hulpverleners, sommige zijn geen 

hulpverleners. De hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Maar je moet ook goed weten wie 

er rond tafel zit en enkel die informatie delen die op dat punt voor de cliënt noodzakelijk is. 

 

5.1 Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling  

4 handvaten: het moet altijd 

1. In functie van de cliënt 

2. Ten voordele van de hulpverlening 

3. Zoveel als mogelijk in overleg met en toestemming van de cliënt want er zijn die 

uitzonderingsituaties, risico’s, noodtoestanden. Noodtoestand: in specifieke situatie. Is niet de 

bedoeling dat je beroepsgeheim doorbreekt of dat beroepsgeheim op de achtergrond komt. Het 

betekent gewoon dat je info kan delen. En je kan heel veel doen daar mee, door bv heel 

uitdrukkelijk in een intake / de opstart van een behandeling in een groepspraktijk zeggen ‘deze 

personen zijn werkzaam, die info wordt gedeeld’ dat mensen daar ook mee kunnen toestemmen, 

dat ze het vooraf weten en dat je dat niet elke keer hoeft te doen.  

4. “Wat zou je zelf willen”: denken vanuit perspectief van cliënt.  

! - delen van informatie, niet delen van beroepsgeheim 

- Niet ‘afwentelen’ van strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

 

Beroepsgeheim (nogmaals) 

• Definitie: De plicht van hulpverleners om zowat alles wat men verneemt over de cliënt of 

ontdekt bij de uitoefening van zijn beroep of functie niet aan anderen bekend te maken. 

o Wat is een ‘geheim’? 

• Reikwijdte: Personen die beroepshalve een taak vervullen in de gezondheids- en welzijnszorg art. 

458sw 

o Onthaalbedienden, secretariaatsmedewerkers, poetspersoneel, …? 

• Sanctie: Met opzet geheimen bekend maken 

o Kraken van PC’s, dossiers vergeten op trein, … 

Een papieren dossier op de trein vergeten: is dat schending van beroepsgeheim? Student… Prof: ja je moet 

heel zorgvuldig omgaan met dossier. Maar: je moet altijd kijken ‘is het met opzet gebeurd?’. Ook als 

iemand je pc kraakt, is het moeilijk om daarover beschuldigd te worden. Het is altijd dat opzettelijke dat 

mee beoordeeld moet worden. 

 

Vraag: Een patiënt meldt zich aan bij de receptie zonder afspraak en wilt nog een dokter zien. De patiënt 

in kwestie ziet er niet ziek of lijdend uit. De receptioniste begint wat te vragen of het wel dringend is, 

zodanig dat de, patiënt wat begint te vertellen (verantwoorden) over het probleem. Iets wat wel 

voorkomt, denk ik. Is dat oké? Student: je moet daar niet op antwoorden. Prof: dus het wordt in het luik 

van de cliënt gelegd. Hier is heel belangrijk: stel dat het een spoedeisende situatie is, dan ga je nooit een 
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arts zien. Een arts bepaalt het spoedeisende situatie. Dat wil zeggen dat je niet iemand kan terugsturen van 

ja of neen. De beoordeling daarvan gaat niet gebeuren door die onthaalbediende, dat moet door een arts 

gebeuren. En je moet die info natuurlijk niet geven. Weet ook, als je die info geeft, dat dat geen 

hulpverlener is. Ik zou ook wel de boodschap geven aan de onthaalbedienden dat die vragen niet relevant 

en niet noodzakelijk zijn. Dus in die zin vind ik dat niet relevant dat de receptioniste die vraag gaat stellen. 

Zij kan een afspraak geven en mag niet in de rol van hulpverlener gaan vervallen. 

 

Vraag: Vraag van de patiënt of een bepaald verslag of labo al is toegekomen: opzoeken in dossier? 

(onthaal). Je vraagt dat dus aan het onthaal. Mag dat opgezocht worden in het dossier van de patiënt? 

Hangt er gewoon van af hoe het dossier wordt opgesteld. Vanaf het moment dat daar duidelijke 

onderscheiden in zijn, dat het gewoon is van ‘iets is toegekomen’ of die naam van de patiënt en bv labo 

toegekomen, dat zegt niets. Natuurlijk, als je dat opent en je krijgt de volledige referenties van de patiënt 

zelf en je weet welk labo dat is en welke uitslagen dat zijn en welke aandoening, dat is natuurlijk een 

moeilijke. Dus daar moeten duidelijke scheidingslijnen gemaakt worden over wat noodzakelijk is om te 

weten of niet. Als je die scheiding niet kan maken, is het heel moeilijk om de info over te laten aan 

diegenen die niet het medisch dossier beheren. 

 

5.2 Evoluerende hulpverleningscontext 

• Contextueel werken 

• Emancipatie van de cliënt 

o Ontvoogding 

o Participatie 

o Onderhandelingsrelatie 

o Patiënten- en cliëntenrechten 

• Dossiervorming 

o Registratie 

o Informatisering 

• Toenemende overheidsregulering & -subsidiëring 

o Toezicht door overheid: dwz je moet meer en meer zaken gaan melden aan de overheid. 

Hoe ga je dat stroken met die mogelijkheden: informatie worden op verschillende zaken 

gedeeld, je hebt online hulpverlening, informatie kan meer gedeeld worden en dan zit je 

toch nog met dat beroepsgeheim. Dat maakt het niet altijd evident. 

 

Dat betekent ook dat je niet alleen het rechterlijke / juridische hebt, maar je hebt ook het 

ethische luik. Weet ook dat het altijd de rechter is die beslissingen rond schending van 

beroepsgeheim beoordeelt.  

 

5.3 Beroepsgeheim tussen recht en ethiek 

• Drie functies van ethiek tgo recht 

o Opbouwende functie bij totstandkoming van recht 

o Kritische functie tgo geldende recht 

o Aanvullende functie bij wat niet of onduidelijk bij wet geregeld is 

 

 



 224 

• Wat is belangrijk? 

o Autonomie, privacy?  

o Zorg, ver-antwoord-elijkheid? 

• Twee principes: zorgvuldigheid en overleg: dat zijn de belangrijke zaken.  

 

5.4 Maatschappelijke visies 

: er zijn verschillende maatschappelijke visies. 

1. Traditionele visie  

a. Medische benadering vanuit zorgverleners  

b. Specifieke waarden: zorgverlening en beschermwaardigheid: wij geven zorg, wij 

beschermen. En dan zit je heel specifiek bij het beroepsgeheim. Dat zit gekoppeld aan de 

hulpverlener zelf. 

c. Professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners  

2. Moderne visie  

a. Benadering van emancipatie en vermaatschappelijking vanuit zorgvrager die ook 

meebepalen wat in het dossier komt, waar je ook rekening mee moet houden en waarbij er 

staat: info mag wel gedeeld worden, maar ik beslis daar zelf over en niet de hulpverlener. 

Aan de andere kant is het soms moeilijk om samen te werken. Ofwel heb je het ene 

perspectief van paternalisme waarbij de ander gaat beslissen wat over jou bekend is, wat 

over jou beschreven staat en wat er over jou rond gaat. Aan de andere kant maakt het een 

samenwerking heel moeilijk als je telkens opnieuw de cliënt om toestemming moet vragen 

en dat het daar alleen en altijd van afhangt. Dus we moeten een middenweg gaan zoeken 

rond die samenwerking. 

b. Specifieke waarden: autonomie en privacy  

c. Eigen verantwoordelijkheid en geïnformeerde toestemming van zorgvrager  

3. Relationele visie  

a. Benadering vanuit samenwerking: relatie, integratie en counseling  

b. Specifieke waarde: vertrouwen  

c. Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen 

5.5 Overleg centraal 

• Dus we moeten gaan Van ‘informed consent’ naar ‘negotiated consent’ 

• Transparantie: wie is wie? Wie zit rond tafel en wie is hulpverlener? Dat is belangrijk. 

• Overlegproces 

o Geen eenmalig gebeuren maar een proces dat tijd vraagt: bespreken, motiveren en 

streven naar consensus. Dat kan een fase zijn. We bouwen vertrouwensrelatie op, weten 

dat info op bepaald punt niet anders kan dan gedeeld worden in belang van cliënt zelf. Met 

cliënt in proces gaan over op welk moment de info gedeeld wordt. Cliënt moet weten dat 

de info wordt gedeeld, maar dan komt het er nog op neer op welk moment die info wordt 

gedeeld.  

• Uitzonderingen: de praktische zaken daaromtrent:  

o  Onmogelijkheid om toestemming te krijgen 

o Ernstige schade aan fysieke of psychische gezondheid of integriteit 

o Geen alternatieven om schade te voorkomen zonder de vertrouwelijkheid te schenden 

▪ Alleen die info die noodzakelijk is om schade te vermijden 
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5.6 Noodtoestand 

Zie ook Noodtoestand: samen met artikel 458 moeten we ook een ander artikel bekijken als het gaat rond 

beroepsgeheim.  

• Art 422 bis: “nood breekt wet” 

o Niet verlenen van hulp aan personen in ernstig gevaar is strafbaar: herinner u de 

afweging tussen beroepsgeheim en schuldig verzuim. 

▪ In groot gevaar verkeren 

• Constant, actueel en reëel 

• Geen onderscheid in bron van gevaar  

o » Zelfmoordpoging, verkeersongeval, onopzettelijke slagen 

▪ Op de hoogte van het gevaar 

▪ Ongeacht graad van doeltreffendheid van de hulp: hangt dus niet af van wat je 

zelf kan. Naarmate je meer kan doen naar hulp toe moet je ook meer doen. 

▪ Zonder ernstig gevaar voor zichzelf of anderen 

▪ Subsidiariteit: dat je altijd de dichtstbij mogelijke vorm moet nemen. Toegespitst 

op beroepsgeheim betekent dat als je in een hulpverleningssituatie zit en het is 

niet acuut op dat moment nodig om naar de politie te stappen, dan stap je eerst 

naar een vertrouwenscentrum. Dat is een voorbeeld van subsidiariteit. 

▪ ‘Voor iedereen maar voor sommigen iets meer’: van diegene met meer expertise 

wordt meer verwacht. Bij een verkeersongeval: als je niet de expertise hebt om 

eerste hulp toe te dienen, kan je wel altijd een telefoontje plegen. Dat is een beetje 

het onderscheid. Dat kan iedereen. 

 

6. Uitwisselen van informatie: Vier doelgroepen 

: geen zwart-witgegeven: 

1. Cliënt 

2. Team van zorgverleners 

3. Netwerk van zorgverleners 

4. ‘Derden’ (vb. familie) aan wie je de info geeft. 

 

6.1 Cliënt 

• Afbakening  

o Individuele hulpverleningsrelatie 

▪ Vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon: dat kan het ook altijd zijn als de cliënt 

niet meer in staat is natuurlijk. 

• Algemene regel 

o Strikte interpretatie beroepsgeheim 

o Recht op informatie en moet toestemming geven 

▪ Informatie die begrijpelijk is (begripsvermogen) en die geen ernstig nadeel voor 

de gezondheid van de zorgvrager veroorzaakt 

• Uitzondering 

o Toestemming van de cliënt moet dus gegeven worden. 

o Cliënt is slachtoffer 
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▪ Enkel verbod op schending van geheim die feiten zou bekendmaken die 

aanleiding kunnen geven tot strafvervolging maar niet voor feiten waarvan cliënt 

slachtoffer is, herinner u de vorige situatie van een dader. 

▪ Getuigenis in rechte: belangrijk: dit geldt voor een rechter en niet voor een 

politieagent.  

• Enkel tgo werkelijke rechter 

• Keuze tussen spreken of zwijgen 

▪ Meldingsrecht 

• Aangifte van seksueel misdrijf waarvan minderjarige slachtoffer is: daar 

staat nergens meldingsplicht, daar staat nog steeds meldingsrecht. 

 

Vraag: Een jonge man komt op consultatie owv erectiestoornissen: “Ik kom speciaal bij jou omdat ik je 

vertrouw. Ik heb liever dat je collega’s dit niet weten.” Wat registreer je in EMD (art-arts)? Het is een 

groepspraktijk. Registreer je dat of niet in het elektronisch medisch dossier? Dus: individuele 

hulpverleningsrelatie. Enkel die info die noodzakelijk is. Als er geen info is die noodzakelijk is die moét 

doorgegeven worden voor één van de andere collega’s die erbij is, dan moet dat niet genoteerd worden. 

Dan doe je dat heel duidelijk niet. Als het natuurlijk te maken heeft met risico’s die met andere medicatie 

te maken heeft, dan moet je dat uitleggen en zeggen dat die specifieke info wel doorgegeven moet worden 

omdat er anders een risico is voor de patiënt zelf. Dat is de afweging.  

 

Meedelen van gegevens over een patiënt aan collega’s 

• Art. 13 WUG: wat zijn de collega’s: dat zijn de wet betreffende de uitvoering van 

gezondheidsberoepen. 

o Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten 

o Op verzoek van patiënt of met toestemming van patiënt: dan is mijn vraag: moet dat 

uitdrukkelijk of schriftelijk zijn? Je komt bij een arts, je moet verder gaan voor een 

voorstelling van diagnose of behandeling via de huisarts, en die geeft een document mee 

voor de specialist. Moet je dan je uitdrukkelijke toestemming geven of dat mag 

doorgestuurd worden ja of neen? Dat is puur theorie. Vanaf moment je iets in handen 

krijgt dat je moet doorgeven, geef je dat door. Je mag het dus afleiden. Dat moet niet op 

papier staan, als je geen bezwaar aantekent moet dat helemaal niet. Dus je kan er vanuit 

gaan dat als doorverwijzing gebeurt en je gaat in op die doorverwijzing op dat moment zelf, 

dat de info mag doorgegeven worden. Dus daar moet dan niet de specifieke toestemming 

voor.  

▪ Uitdrukkelijk? 

▪ Schriftelijk? 

o Voortzetten van diagnosestelling of behandeling 

 

Cliënt “Als de huisarts je doorverwijst voor onderzoek naar een specialist en hij geeft een verwijsbrief 

mee met daarin de nodige info, dan mag je toestemming worden afgeleid uit je gedrag.” Dus als je dat 

doet, mag die info ook elektronisch doorgegeven worden. Dat is puur pragmatisch. 

 

Voorbeeld “Ik ondergetekende bevestig hierbij in mijn functie als huisarts van mevr. X dat zij sinds 

(datum) onder zware psychische spanningen staat ten gevolge van huwelijksproblemen. Ik kan hierbij 

bevestigen dat zij minstens éénmaal lichamelijke letsels heeft opgelopen bij een echtelijke ruzie en dat 

bij minstens één huisbezoek voor haar, de echtgenoot in klinisch geïntoxiceerde toestand was, 
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vermoedelijk door alcohol.” Dat kom je soms ook tegen. Dat is iets dat iemand geschreven heeft als 

huisarts. Is dat een schending van het beroepsgeheim wat die huisarts doet? Ik zie mensen knikken. Dit is 

toch wel heel tricky. Enerzijds is er geen enkele hulpverleningsrelatie. Het gaat ook zo dat minstens 

eenmaal lichamelijk letsel door echtelijke ruzie heeft opgelopen en echtgenoot in geïntoxiceerde toestand. 

Dat wil zeggen dat er moet controle zijn. Dit is iets wat verschenen is op een bepaald moment in een 

echtscheidingsprocedure. Dus de arts werd daarbij voor de kar gespannen in functie van 

echtscheidingsprocedure, maar dit heeft weinig betekenis. En in die zin moet je je ook de vraag stellen of er 

schending is van beroepsgeheim. Want er is geen hulpverleningsrelatie, het is niet onderzocht geweest, het 

is gewoon op voorspraak van iemand anders. Dus dat is heel dubbelzinnig om dat zo te noteren. Dus er kan 

ook weinig gebeuren op dat moment om verder te gaan in het traject.  

 

Vraag: Als arts maak ik tijdens een consult een verwijsbrief aan, bestemd voor de chirurg. De patiënt lijdt 

aan een psychiatrische aandoening. Deze diagnose komt automatisch in de verwijsbrief. Dient dit eerst 

met de patiënt besproken te worden? (externe arts). Ik zie mensen ja knikken. Ja, best wel, tenzij je niet 

kan uitleggen waarom het belangrijk is dat die psychiatrische problematiek moet gemeld worden, als dat 

een risico vormt voor chirurgische ingreep, akkoord, maar als dat geen risico vormt dan moet er 

toestemming gevraagd worden om ook die info door te geven. 

 

Vraag : Als arts verwijs ik een patiënt naar één van de kinesistes in het centrum (moeder van 2 jonge 

kinderen). De patiënt heeft vroeger iemand aangerand en sindsdien neemt hij medicatie om zijn 

impulsen te onderdrukken. Ik deel dit mee aan de kinesiste. Dient dit eerst met de patiënt besproken te 

worden? Prof heeft die vraag gekregen van arts. Ja of nee? Bij mij stopt de vraag eigenlijk bij het eerste 

luik: ik deel dit mee aan de kinesiste. Dat is een risico-inschatting: ofwel is er geen risico ofwel is er wel een 

risico. Als er toch een risico is, dan kan je je de vraag stellen of je misschien naar een andere kinesist moet 

doorverwijzen. Als er tout court een risico is voor elke kinesist, dan loopt elke kinesist het gevaar op dat 

punt. In die zin is het gevaarlijk om zomaar die info te gaan meedelen. Dus dat is de risico-inschatting die je 

maakt. Moet het eerst met patiënt besproken worden? Altijd eerst bespreken met de patiënt! De vraag is 

alleen van zelfs als een patiënt hier toelating toe geeft, moet je je nog altijd de vraag stellen of het zinvol is 

om die info door te geven. Dat moet je als hulpverlener doen. Zelfs al zegt patiënt ‘deel die info gerust’, is 

het noodzakelijk voor een andere hulpverlener? Je kan dus ook zelf beslissen om die info niet door te 

geven.  

 

6.2 Team van zorgverleners 

• Afbakening 

o Teams van professionele zorgverleners van verschillende beroepsgroepen die 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groep cliënten 

▪ Duidelijk afgebakend in organigram van de voorziening  

▪ Een duidelijke zorgopdracht dwz bv een team van zorgverleners, 

verpleegkundigen, van mensen die duidelijk zijn dat een cliënt weet ‘bij die kom ik 

terecht’. 

▪ Herkenbaar door de meeste cliënten als zorgverleners van een bepaalde afdeling 

of dienst (ook ambulante centra (CGG, familiehulp, PTZ, wit-gele-kruis,…) dwz je 

hebt soms hulpverleners die heel duidelijk herkenbaar zijn zoals wit-gele kruis 

▪ Op voorhand de cliënt inlichten over wie tot team behoort zodat je niet altijd 

opnieuw die toestemming moet vragen. Doe dat bij de intake. 
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▪ In overleg het delen van info motiveren aan de cliënt: vooraf zeggen: ‘dat is 

belangrijk om in samenwerking de nodige zorg te bieden. Ik ben niet altijd diegene 

die kan langs komen. Het is in het belang van cliënt dat andere mensen dat kunnen 

doen’. Je motiveert dat, geeft dat aan de cliënt aan en het is duidelijk zichtbaar 

voor de cliënt.  

o Algemene regel 

▪ Gezamenlijk beroepsgeheim 

▪ Informatie delen ZONDER telkens toestemming van cliënt 

o Aandachtspunt 

▪ Relevantiefilter 

• Enkel die informatie die relevant is voor de zorg (‘need to know’ ipv ‘nice 

to know’) 

• Vb. Stagiair: dat is de vraag hier, wat doen we met een stagiair? Valt die 

daaronder, onder beroepsgeheim? Ja.  

 

Vraag 

• Mevr. D, 60j, lichte mentale handicap 

• Leeft samen met haar man in een begeleide woonvorm 

• Hebben beide werk in beschutte werkplaats 

• 3X/week ondersteuning door opvoeders ifv huishoudelijke taken 

• Wekelijks bezoek vpk voor douche 

• Mevr. is zwaarlijvig en verwezen naar diëtiste 

• Sedert 4maanden consultatie maar weinig resultaat 

• Mevr en begeleider beweren dat raadgevingen goed worden opgevolgd 

• Op MDO = multidisciplinair overleg waar hulpverleners samenzitten 

• Vpk weet dat raadgevingen niet goed worden opgevolgd maar mag niets zeggen van mevr. 

Wat doe je? Dus dat wil zeggen, jullie zitten met de hulpverleners rond dat koppel samen. Eén van die 

mensen weet heel duidelijk dat die richtlijnen niet worden opgevolgd, maar dat mag die niet zeggen van 

die dame. Wat doe je? Is het in belang van de cliënt om het te zeggen? Student … Prof: maar goed, anders 

zou er geen doorverwijzing zijn naar de diëtist. Student … Prof: dus hier is het zo dat ook al zegt die dame 

niets, dat het belangrijk is dat vooraf die info gegeven is, het is geen noodtoestand, dus je gaat het niet 

zomaar gaan zeggen. Maar je moet wel aan die dame motiveren van kijk, ik weet dat nu. Je kan niet van mij 

verwachten dat mijn collega’s waar ik dagelijks mee werk en dat therapietrouw belangrijk is, dat ik dat niet 

doorgeef. Dus in die zin zijn er mogelijkheden dat door te geven. Schend je dan je beroepsgeheim? Je hebt 

geen toestemming van die dame, alleen je kan dan duidelijk maken van ofwel ga je nog naar de diëtist 

ofwel niet. Je brengt ook niemand in gevaar door dat te schenden. Enige risico is dat de vpk misschien niet 

meer binnen mag bij die dame.  

 

6.3 Netwerk van zorgverleners 

• Afbakening 

o Hulpverleners die niet behoren tot het eigen team en die een welomschreven 

verantwoordelijkheid hebben voor de hulpverlening 

▪ Vb. andere team, huisarts, soms ook justitiële instanties in het kader van 

gedwongen opname, vrijwilligers 
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• Algemene regel 

o Gedeeld beroepsgeheim 

o Informatie zoveel als mogelijk MET de toestemming van de cliënt: waarom? Het is geen 

duidelijk afgebakend geheel en je weet niet vanuit welk perspectief de mensen rond tafel 

daaraan deelnemen. Belangrijk is in de mate van het mogelijke de cliënt mee rond tafel 

zetten als er een overleg is.  

o Deelname van cliënt aan overleg of minstens feedback dan los je al heel veel problemen 

op.  

• Aandachtspunten bij netwerk van hulpverleners 

o Andere hulpverlener is eveneens gebonden door beroepsgeheim 

o Andere hulpverlener treedt op met dezelfde doelstelling tov de cliënt: dat is soms een 

dubbele, als er bepaalde voorwaarden aan gekoppeld zijn of mensen nog mogen blijven 

wonen in een bepaald gebouw. Dat wordt soms ook gezien als ondersteuning / 

dienstverlener ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld een traject moet lopen ter 

begeleiding van een cliënt. Dat moet je duidelijk weten, die hebben verschillende 

doelstellingen. De ene is controle of de persoon in aanmerking komt en recht heeft op bv 

sociale huisvesting, de andere is rond de begeleiding van de cliënt. 

o In een individueel zorgplan schriftelijk vastleggen welke functies of personen tot het 

netwerk behoren 

o Toezicht door bvb een ‘zorgcoördinator’ 

o Onderscheid ‘hulp’ en ‘dienst’verlening: enkel hulpverleners vallen onder het 

beroepsgeheim 

o Mantelzorgers in netwerk? Bv dat kan opgelost worden, niet iedereen die in het netwerk 

zit moet daarom alle info hebben. De vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon wel want 

die spreekt in naam van de cliënt: 

o Opl. Als vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon 

 

Vraag: Tijdens een communicatievergadering met hulpverleners en andere disciplines wordt het 

grensoverschrijdend gedrag van een patiënt aan de kaak gesteld. Een aanwezige arts neemt het op voor 

de patiënt door te wijzen op een aanwezige geestesziekte en zo het gedrag te kaderen. Kan dit? Dus 

opnieuw dat info wordt gegeven. Altijd de vraag stellen: is het in het belang van de cliënt: hier zou dat 

kunnen zijn, om dat gedrag te kunnen kaderen. 

Voorbeeld: meedelen info aan politieagent: mag dat? 

• Het beantwoorden van de vraag of een patiënt aanwezig is in het ziekenhuis mag enkel: 

o Wanneer de patiënt via de dienst 112 werd opgenomen 

o Vanuit een openbare plaats  

• Maar: 

o Ieder burger is verplicht om hulp te verlenen aan personen die in groot gevaar verkeren, 

zoals vb. opsporen van gevaarlijke criminelen, bescherming van minderjarigen tegen 

mishandeling. Dus het is steeds een afweging wanneer je de info meedeelt. Rechtstreeks 

aan politie moet absoluut niet. Maar je moet wel naar een samenwerking gaan en rekening 

houden met de noodtoestand. Wat is het risico en wat zijn de gevaren voor derden? 

Individueel belang, maatschappelijk belang. 

• Kortom 

o Rechtstreekse aangifte bij politie moet uitzonderlijk blijven, zeker als hulpverlener. 
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o Voorkeur aan multidisciplinair overleg of inschakeling van specifieke voorzieningen vb. 

Vertrouwenscentrum. Dat geldt voor hulpverleners, niet voor andere mensen of iedere 

burger.  

Proefproject: Protocol van Moed 

• Bestrijding kindermishandeling als eerste, met duidelijke afspraken 

• In gerechtelijk arrondissement Antwerpen 

• “Samen de grenzen van het beroepsgeheim aftasten om aanpak rond kindermishandeling te 

versterken”  

o Hulpverlening, parket, politie  

▪ Sneller in overleg gaan 

▪ Info doorgeven  

• Met oog op risico-inschatting 

o » In belang van kind en gezin 

Heeft geleid tot family justice plekken waar ondanks het feit dat dat gaat over niet allemaal hulpverleners, 

toch info kan gedeeld worden in functie van risico’s rond kindermishandeling. Dus je ziet: verschuivende 

klemtoon naar recht op melden naar in deze situatie plicht op melden, omdat er anders zoveel risico’s zijn 

naar schuldig verzuim toe. 

 

6.4 ‘Derden’ 

• Afbakening 

o Personen die GEEN verantwoordelijkheid dragen in de hulpverlening voor de cliënt maar 

wel betrokken kunnen zijn op de cliënt en zijn belangen 

▪ Familie 

▪ Bewindvoerder, interculturele bemiddelaar  

▪ Personen betrokken bij tewerkstelling, woonfunctie, vrijetijdsbesteding  

▪ Personen die een bank, verzekeringsmaatschappij, ziekenfonds 

vertegenwoordigen 

▪ Politiële diensten, openbaar bestuur  

▪ Vrienden  

• Algemene regel is daar heel duidelijk: 

o Toestemming van de cliënt, ook bij minderjarigen die al bekwaam zijn om daar zelf over te 

oordelen. 

o Overleg met teamleden 

 

Vraag • Een Syrische patiënte komt in shock omdat haar 22- jarige dochter van huis is weggelopen, wat 

een familieschande is. Ze vreest voor haar gezin en haar dochter. Haar dochter weigert alle contact met 

de familie. De moeder is volledig ontredderd, dreigt met suïcide. Als huisarts heb je de dochter wel 

kunnen bereiken. Hoe stel je je op als hulpverlener. Zeg je dat je die hebt kunnen bereiken? Student … 

Prof: het is in het belang van de patiënt. Iedereen akkoord? Ja. Dat is het meest logische, dat je eerst in 

contact treedt met die dochter. Je moet risico maken, in contact gaan en bevestigen gewoon dat de 

dochter oké is. Als die nee zegt, kan je het toch doen, dat is de risico-inschatting die je doet bij suïcide. Dat 

is ook in geval van suïcide heel duidelijk dat er een risico is dat het altijd een inschatting is van risico door 

arts zelf rond die suïcide.  
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6.5 Drie vuistregels 

1. Cliënt heeft recht op geheimhouding van hetgeen hij in vertrouwen heeft meegedeeld  

2. De hulpverlener moet zich de vraag durven stellen waarom hij beter geplaatst zou zijn om 

bepaalde informatie over te maken aan een bepaalde dienst dan de cliënt zelf. Dat is ook een 

belangrijke regel. Als je vindt dat info moet doorgegeven worden, probeer dat te laten doen door 

de cliënt zelf. 

3. Let op informatievervorming (kringverhaal): als je doorgeeft, daarom belangrijk dat cliënt het zelf 

doet. 

 

“De zorgvuldige hulpverlener maakt een onderscheid tussen info over een bevalling, info over opname in 

de psychiatrie, opname van een schutter op de dienst spoedgevallen” (niet besproken) 

 

6.6 Zorgvuldigheidscriteria  

De hulpverlener moet zich de vraag durven stellen waarom hij beter geplaatst zou zijn om bepaalde 

informatie over te maken aan een bepaalde dienst dan de cliënt zelf (niet besproken) 

• Waarom?  

o Met welk doel wordt info meegedeeld?  

▪ Zorg of andere belangen?  

▪ Met welke motieven wordt info meegedeeld 

• Wie? 

o Welke band heeft de persoon met de cliënt? 

▪ Vertrouwensrelatie, zorgrelatie? 

o Kan de cliënt de info begrijpen? 

▪ Intellectueel, emotioneel? 

o Wie is de meest geschikte infoverstrekker? 

▪ Beste vertrouwensrelatie, deskundigheid, functie? 

• Wat? 

o Is de info relevant en betrouwbaar én in welke hoeveelheid meedelen 

▪ Nice to know of need to know?; informatiebron? 

• Hoe? 

o Is de info vertrouwelijk meegedeeld? 

▪ vb. Beveiliging van info, ontvanger gebonden aan beroepsgeheim, door de cliënt 

zelf? 

▪ In welke omstandigheden wordt info meegedeeld?  

▪ Kan de cliënt aanwezig zijn? 
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LES 10: BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG? SAMEN KIEZEN! 
(Deze les was een ppt, geen pdf, onder de dia stond vaak wat tekst, heb ik gekopieerd en ‘nota’ voor gezet).  

1.  Infosessie  

Heeft de overheid echt extra geld nodig? DS 10.05.2019 die thema’s komen natuurlijk extra naar boven 
net voor de verkiezingen.  
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In deze les gaat het over het luik ‘gezondheidszorg’. Jullie hebben ongetwijfeld de media gehoord: op dit 
moment is het zo dat zowel vanuit gezondheidszorg, welzijnszorg, onderwijs, veiligheid, huisvesting er 
voldoende redenen zijn voor bijkomende middelen. Het punt is dat er maar bepaalde middelen zijn en dat 
er een keuze moet gemaakt worden. Die keuzes worden steeds urgenter, ook in de gezondheidszorg. Dat is 
wat we vandaag willen bekijken.  
 

1.1 Uitgangspunten en doelstelling van de infosessie 

We gaan geen stelling nemen, maar jullie betalen mee in gezondheidszorg, wat is jullie perspectief en voor 
welke keuzes moeten jullie staan? We nemen geen stelling in, maar laten jullie vooral nadenken over de 
keuzes en de impact van de keuzes.  

• Uitgangspunt van de les is dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden in de gezondheidszorg, 

zelfs al wordt er efficiënter met middelen omgegaan 

• Met deze presentatie nemen we geen stelling in 

• De les wil wel het debat stimuleren en deelnemers laten nadenken over de verschillende keuzes 

1.2 Inhoud van de infosessie 

Dus dat wil zeggen dat de link met ethiek zo is dat de keuzes die nu voorgesteld worden, thema’s zijn die 
we al besproken hebben en die altijd een ethisch luik hebben.  

• Vragen hebben vnl. te maken met keuzes die nu al in de ziekteverzekering gemaakt worden en 

waarbij vaak ethische aspecten aan bod komen.  

• Vragen hebben vnl. betrekking op terugbetaling en organisatie van de ziekteverzekering. 

• Deze presentatie is i.s.m. cm gemaakt, in kader van onderzoek. Dus in samenwerking met één 

ziekenfonds is die presentatie gemaakt, naar aanleiding van een grote bevraging bij mensen tussen 

18 en 35 jaar bij wijze van spreken. We zien ook hoeveel patiënten binnen deze groep dan en ook 

de nationale cijfers.  

• Uiteraard zijn er ook besparingen mogelijk door een beter milieu, onderwijs, fraudedetectie, 

efficiëntere organisatie van de gezondheidszorg, etc. Dit komt in de presentatie niet aan bod. 

Wordt heel kort aangereikt naar bepaalde thema’s van keuzes van afstanden van ziekenhuizen 

bijvoorbeeld. Sommige zaken zijn efficiënter georganiseerd. Voorbeeld daarvan, meestal gidsland 

Nederland. Toch blijven de keuzes altijd noodzakelijk. 

• Zelfs als deze factoren optimaler georganiseerd zouden zijn (cfr. Nederland) toch zullen de keuzes 

die we hier bespreken zich stellen 

• Nota : Ziekteverzekering heeft betrekking op terugbetaling door de Overheid (RIZIV) van 

enerzijds geneeskundige verzorging (vb. bezoek bij een arts) en anderzijds van uitkeringen 

wegens ziekte en invaliditeit. 
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Nota: De afgelopen jaren gebeurde er al  onderzoek naar de mening van mensen m.b.t. gezondheidszorg: 

- ‘De Vlaming wil besparen op zorg voor ouderen en terminaal zieken’: onderzoek van Elchardus in 

2013, waaruit bleek dat als er bespaard moet worden in de gezondheidszorg, de Vlaming dit 

voornamelijk wil doen bij ouderen en terminaal zieken 

- ‘Enquête rond gezondheidszorg’ is een enquête van het KCE (Kenniscentrum Gezondheidszorg) 

bij 20.000 Belgen. Dus zo enquêtes gebeuren wel regelmatig.  

Het KCE is het Kenniscentrum gezondheidszorg. Zij geeft adviezen aan de Overheid m.b.t. 
gezondheidszorg. 
 

1.3 Inhoudsopgave 

1) Stijgende uitgaven verplichten om keuzes te maken. Dus de noodzaak van keuzes maken. Daarna 
spreken we verschillende criteria. Wat nemen we als criterium? 
2) Hoge uitgaven als criterium 
3) Leeftijd als criterium 
4) Aandoening als criterium 
5) Werkzaamheid als criterium 
6) Eigen verantwoordelijkheid als criterium: ik ben daar het levende bewijs van. Mensen die net binnen 
kwamen hebben mij buiten zien roken, dat gaat over eigen verantwoordelijkheid. Moet ik dan niet meer 
betalen? Of betalen jullie nog meer als ik ziek word? 
7) Rationalisering van middelen 
8) Wie beslist? 
 

2. Stijgende uitgaven verplichten om keuzes te maken 

2.1 Vergrijzing van Belgische bevolking  

Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2013 
3,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder: dus die staan in voor herinner 
u de schijf pensioenen, gezondheidszorg, dat zijn zaken die meespelen. Die moeten betaald 
worden voor de leeftijdscategorie die niet meer actief is. Gezondheidszorg ook want hoogste piek 
van uitgaven zit in 65 / 70 jaar tot 90 jaar. Daar zit de hoogste piek van uitgaven van 
gezondheidszorg. 
Student … Prof: ja vanaf 18. Een relatief groot deel. Jullie zijn op arbeidsleeftijd, ouder dan 18, 
jullie dragen ook de volledige verantwoordelijkheid voor jullie zelf.  
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Nota: Op deze slide vind je een voorstelling van de bevolkingsverdeling in 2013 waarbij je voor elke 
persoon die ouder is dan 65 jaar 3,7 inwoners hebt die actief zijn en hierdoor bijdragen aan de sociale 
zekerheid. De blauwe lijn geeft de actieve bevolking aan. 
De grafiek toont de verdeling van de Belgen per leeftijd per 10.000 inwoners. Zo zie je bijvoorbeeld dat er 
per 10.000 Belgen er 313 vrouwen (rode balk) zijn tussen 20 en 24 jaar. 
Op 1 januari 2013 waren er 11.099.554 inwoners in België. 
 
Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2030 
2,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder 
 

 
Nota: Het aantal inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder zal volgens de 
verwachtingen in 2030 heel wat lager zijn dan in 2013 (2,7 in 2030 vs. 3,7 in 2013). Deze evolutie is niet 
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gunstig, omdat het de personen op arbeidsleeftijd zijn die op dat moment het meeste bijdragen aan de 
sociale zekerheid. Er moet dus meer uitgegeven worden door minder mensen. 
Er wordt verwacht dat er in 2030 11.894.652 inwoners in België zullen zijn. 

 

2.2 Stijging van de kosten in de gezondheidszorg 

2.2.1 Gezondheidszorg in België 

 
 
Nota: Het Bruto Binnenlands Product (donkerblauwe lijn) is de totale prijs van alle goederen en diensten 
die op één jaar in België geproduceerd worden. 
 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de uitgaven in de gezondheidszorg (rode lijn) sterker (zeker meer) 
stijgen dan het Bruto Binnenlands Product (blauwe lijn) en dus een steeds groter deel van het budget van 
België innemen. Uitschieters bij deze kosten zijn voornamelijk de zorgen aan chronische patiënten en 
bejaarden en de kosten voor geneesmiddelen. Die springen er specifiek uit. 
 
Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en InvaliditeitsVerzekering) is het overheidsorgaan die de 
gezondheidsuitgaven beheert. Het is vergelijkbaar met wat RVA doet op het vlak van arbeid en werk. We 
spreken hier van invalide, maar daar maken we heel duidelijk: die mensen die langdurig (min. 1 jaar) 
arbeidsongeschikt zijn, meestal te maken met fysieke problemen en ook met aantal hoge burn outs. Die 
vallen onder de term en dat is niet de correcte term, maar dat is gewoon de term die daar algemeen op 
geplaatst wordt.  
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2.2.2 Stijging aantal patiënten met kanker 

 
 
Nota: Uit deze slide blijkt dat het aantal personen met kanker duidelijk zal toenemen tegen 2020. Dit zal 
nog blijven toenemen, gezien kanker vaak een ouderdomsziekte is. Zoals nog later in de presentatie aan 
bod komt, kan de behandeling van kanker erg veel kosten. Mensen worden ouder en dan komen 
natuurlijk problemen met cellen en celdeling en daarom neemt aantal personen met kanker heel duidelijk 
toe. Precies die geneesmiddelen die behandelen tegen kanker, zijn net zo duur. Waarom? Herinner u 
ontstaan van bio-ethiek, ook ontstaan discussie daaromtrent: er waren veel meer mogelijkheden en dan 
moeten we de vraag stellen ‘gaan we dat nog doen’. Het gaat nu over de kosten. Er zijn veel meer 
mogelijkheden om medicatie op maat te voorzien, rond immunotherapie, combinatie van genetica en 
geneesmiddelen die veel meer op maat gericht zijn, maar natuurlijk ook een prijs hebben. Zijn niet meer de 
algemene geneesmiddelen, maar echt op maat dus duurder. 
 

2.2.3 Medicatie oncologie: 

 

 
Nota: Medicatie oncologie is medicatie voor mensen die kanker hebben. 
 
De uitgaven voor de ziekteverzekering voor medicatie voor oncologie (kanker) vervijfvoudigde tussen 
2001 en 2013. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er meer mensen met kanker zijn, en dat 
nieuwe medicatie die hiervoor op de markt komt, soms enorm duur is. Dus meer personen en duurdere 
geneesmiddelen zijn de twee redenen. 
 
  



 238 

2.2.4 Evolutie van het aantal diabetespatiënten in de Belgische bevolking 

(extrapolatie o.b.v. aantal CM-leden) 
 

 
Op 12 jaar tijd is het aantal diabetespatiënten bijna verdubbeld. Dit heeft onder meer te maken met het 
feit dat mensen langer leven en met de veranderde leefgewoontes. Stond vandaag nog in de krant dat de 
problematiek van de slechte eetgewoonten in de VS zich verschuift van de steden naar het platteland. Dus 
je hebt een situatie waarin mensen langer leven en slechtere leefgewoontes hebben. Dan heb je ook de 
discussie, meer mensen met diabetes en diabetes is symptoomcontrole nog op dit moment, dus meer 
medicatie en continue medicatie. Daar heb je dus meer mensen en meer medicatie nodig. 

 

2.2.5 Enkele kerncijfers – periode 2000-2013  

• RIZIV-uitkeringen : + 55 % : aantal uitkeringen voor gezondheidsuitgaven is gestegen met 55%. Dat 

wil zeggen bv arbeidsongeschiktheid. 

• RIZIV-gezondheidszorgen : + 50,2 %: is de specifieke kosten in de gezondheidszorg. Als je dat 

vergelijkt met die drie eronder, zie je dat de grootste hap en grootste stijging zit bij de 

gezondheidszorg. 

• Werkloosheid : + 40,8 % 

• Pensioenen : + 35% 

• Kinderbijslagen (werknemers): + 27,6% 

Nota: Het RIZIV is het overheidsorgaan die de gezondheidsuitgaven beheert. Het is vergelijkbaar met wat 
RVA doet op het vlak van arbeid en werk. 
De uitkeringen van het RIZIV (vb. bij arbeidsongeschiktheid) en de kosten voor gezondheidszorg namen 
erg toe in de periode tussen 2000 en 2013. In alle takken van de ziekteverzekering is er een stijging. Deze 
stijging is sterker dan in andere takken van de sociale zekerheid, zoals de werkloosheid en de 
pensioenen.  
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2.2.6 Groei invaliden vs. actieve bevolking 

: de marge wordt steeds groter tussen beiden. 

 

 
 
Nota: De actieve bevolking staat in het rood, de ‘invaliden’ in het blauw. Als 2000 het nulpunt was, blijkt 
dat het percentage invaliden veel sterker toeneemt dan het percentage actieve bevolking. De actieve 
bevolking is de voorbije 10 jaar immers toegenomen met 10%, terwijl het aantal arbeidsongeschikte 
invaliden met bijna 50% is toegenomen. 
 
Invaliden zijn werknemers en zelfstandigen die minimum 1 jaar arbeidsongeschikt zijn. Dit is vooral te 
wijten aan een toename van mensen met locomotorische aandoeningen (vb. ruglast) en psychische 
aandoeningen (vb. burn-out, waarbij mensen het gevoel hebben opgebrand te zijn en dus niet meer 
kunnen functioneren op het werk). 
 

2.2.7 De 21ste eeuw zal gezondheid(szorg) zijn 

We kunnen er niet om heen. Dat komt steeds terug tijdens verkiezingen ook, dat er keuzes 
moeten gemaakt worden.  

• Van 7% naar 10% naar… van BBP? Tien procent van bruto binnenlands product gaat naar 

gezondheidszorg. We zijn altijd bereid geweest om dat eraan te geven, we vinden 

gezondheidszorg heel erg belangrijk. Maar je hoort ook de roep om besparingen steeds 

luider. Helaas worden we ook geconfronteerd met heel specifieke schrijnende situaties bv 

aandacht voor justitie, politie, … noem maar op. En op zich is er één pot waar men moet uit 

graven. 

• Prachtige vooruitgang ... 

• Positieve evolutie = wil van de burger-patiënt om langer, gezonder, beter te leven  

• Welzijn als prioriteit binnen onze samenleving 

Nota: In België is de kost van de gezondheidszorg momenteel reeds 10% van het BBP. 
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Doorheen de afgelopen decennia is het budget voor gezondheid en gezondheidszorg toegenomen. De 
samenleving bleek bereid om deze middelen aan gezondheid(szorg) te geven. Dit toont ook aan hoe 
belangrijk we gezondheid en gezondheidszorg vinden binnen onze samenleving. Maar toch zijn we 
stilaan aan ons maximum gekomen, de roep om besparingen klinkt steeds luider. Naast gezondheidszorg 
zijn er immers ook andere voorzieningen die betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld onderwijs, 
wegen, politie,… 
Nederland 

• De zorgkosten stijgen. Een doorsnee gezin (zoals ons) betaalt nu al meer dan € 11.000 per jaar 

aan zorg - deels via premie, maar vooral via loonstrookje en belastingen. Dat bedrag wordt 

steeds hoger. 

• Indien zelfde groeiritme als in Nederland: in 2040  35% tot 50% van het inkomen aan zorg, en dan 

geen excuus meer dat wij nog student zijn, want dan zijn we bij arbeidsmarkt en moeten we 

bijdragen.  

 
Hoeveel % van je inkomen wil je besteden aan gezondheidszorg? We zitten nu aan 10%. Niemand van ons 
in auditorium zegt dat we naar 5% moeten gaan. Aantal studenten zijn bereid meer te geven, 15%. Ben je 
bereid 15% te geven? Gaat sowieso af van je brutoloon, maar op zich zit je daar al in een 
belastingscategorie, er wordt rekening gehouden met socialisering in die zin, maar het blijft een 
percentage, dus ongeacht wat het loon dan is, het zijn percenten die eraf gaan. Dus het is geen vast bedrag. 
Ook daar komen we dadelijk op terug: moeten we bv gaan naar een standaard vast bedrag?  

1. 5% 

2. 10% 

3. 15% 

4. 25% 

5. 35% 

Nota: Het percentage van het bruto-inkomen dat mensen momenteel al aan gezondheidszorg besteden 
(via onder meer eigen kosten, via belastingen en het bijhorende geld dat de overheid investeert in 
gezondheidszorg) is momenteel ongeveer 10%.  
Gezondheidszorg zijn alle kosten die uitgegeven worden in functie van mensen hun gezondheid 
(ziekteverzekering en eigen bijdragen). 
De vraag is of men bereid is om nog meer te investeren in gezondheidszorg, om gezondheidszorg op 
hetzelfde niveau te houden zonder keuzes (en dus bijvoorbeeld te stijgen naar 50% van het inkomen), of 
het met minder te doen? Welk percentage kiest men? 

 

3. Hoge uitgaven als criterium 

3.1 Dure geneesmiddelen 

Top 10: duurste geneesmiddelen per CM-patiënt in 2013: 63 miljoen (150 NAT) voor 285 patiënten (690 
NAT) 
Hier moeten jullie cijfertjes onthouden. Hier zijn het cijfers van patiënten van de cm.  
63 miljoen euro wordt op dit moment uitgegeven voor 285 patiënten. Als je nationaal gaat kijken gaat dat 
over 150 miljoen voor 690 patiënten.  
Eerste lijntje zie je dat jaarlijks 2 patiënten 1,4 miljoen kosten aan de ziekteverzekering. Dat is cijfermatig. 
Dat gaat over medicatie voor stofwisselingsziektes en bloedingsziektes. Als je die medicatie niet geeft, kan 
de patiënt doodbloeden. Dus dat zijn de cijfers. Wat vinden jullie daarvan? 
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De cijfers tussen haakjes zijn de cijfers als je deze gegevens van  CM-leden zou vertalen naar alle Belgen: 
dan zou het gaan om 150 miljoen euro voor 690 patiënten. 
ZIV = ziekteverzekering: dit is het bedrag dat terugbetaald wordt door de Overheid. 
De meeste van de medicijnen in deze lijst zijn voor stofwisselingsziektes (enzymen) en bloedingsziektes 
(bloedstollingsfactoren). Bij stofwisselingsziektes worden bepaalde voedingsstoffen door het lichaam 
onvoldoende afgebroken en daardoor opgestapeld. Dure medicatie moet zorgen voor de nodige afbraak 
van deze stoffen.  Zo zijn er twee CM-patiënten die jaarlijks 1,4 miljoen euro aan de ziekteverzekering 
kosten. Bloedingsziektes zijn ziektes waarbij bepaalde stollingsfactoren erfelijk niet aanwezig zijn, en die 
het ganse leven moeten bijgegeven worden, omdat de patiënt anders kan doodbloeden. Deze medicatie 
is ook erg duur. 
Probeer het totale bedrag te onthouden, omdat hiermee later nog vergeleken wordt. 
 
Om de 2 weken infuus van 9000 euro voor 7-jarige Viktor 
Nota: Viktor kwam in de lente van 2013 in het nieuws. Aanleiding hiertoe was het feit dat hij dure 
medicatie uit de lijst van de vorige slide nodig had, waarvoor op dat moment bleek dat RIZIV deze niet 
zou terugbetalen. Viktors ouders vroegen hiervoor aandacht in de pers. Na enkele weken werd beslist 
dat deze medicatie toch terugbetaald zal worden. Deze discussie over het al dan niet terugbetalen van 
dure medicatie, is al erg actueel in België. 
 
Dat is één van die twee patiënten. Het is makkelijk als je over cijfers praat, maar wat als je over beelden 
praat? Zo ook bij het criterium leeftijd verderop, als je daar een grens trekt en dan denkt ‘ja maar ik heb 
misschien ook wel grootouders van die leeftijd’. Als je een criterium als leeftijd neemt, dan ga je niet meer 
op maat werken, dan is het gewoon: ‘leeftijd’. 
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Nota: Bij de behandeling van stofwisselingsziektes is de kwaliteit van leven, ondanks de medicatie, soms 
minder goed. In 2012 vonden de Zorgverzekeraars in Nederland de resultaten te laag in verhouding tot 
de kosten. Hierdoor was initieel beslist om deze medicatie niet meer terug te betalen. Dit is onder 
massale druk uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat maakt het wel concreet waarover het gaat.  
 
Top 10: duurste kankergeneesmiddelen per CM-patiënt in 2013: 34 miljoen (83 NAT)   voor 1269 CM-
patiënten (3071 NAT) 
 

 
 
De cijfers tussen haakjes zijn de cijfers als je deze gegevens van CM-leden zou vertalen naar alle Belgen: 
dan zou het gaan om 83 miljoen euro voor 3071 patiënten (nationaal). 
Dit zijn de duurste kankergeneesmiddelen die door leden van CM werden gebruikt in 2013. In totaal kost 
dit 34 miljoen euro voor 1269 CM-leden. 
Probeer het bedrag en de aantallen te onthouden. 
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3.2 Quality Adjusted Life Years 

Qaly : hoe probeert men iets te berekenen? Kosten-batenanalyse economisch gezien, want er is veel meer 
aandacht voor gezondheidseconomie. Dan gebruikt men deze term:  

• Quality Adjusted Life Years:  

• Is een eenheid die het aantal gewonnen gezonde kwaliteitsvolle levensjaren weergeeft 

• Dit getal wordt vergeleken met de kostprijs van een bepaalde behandeling of preventie 

• Op deze wijze wordt bepaald of een behandeling kosteneffectief is 

• In Europa wordt algemeen aangenomen dat een Qaly 40.000 à 50.000 euro waard is, dat wordt 

dan vergeleken met aantal kwaliteitsvolle levensjaren. 

Nota: Gezien de vraag naar de kosten in de gezondheidseconomie al langer gesteld wordt, drukt men dit 
uit in de prijs per qaly. 
 
De Engelse naam zegt het al, een qaly is een 'gewonnen levensjaar' dat voor kwaliteit wordt 
gecorrigeerd. Een jaar erbij in goede gezondheid is een hele qaly, een jaar erbij met de nodige pijn en 
gebreken bijvoorbeeld een halve qaly. Volmaakt is de methode niet, maar het is een goede 
vergelijkingsmethode om moeilijke keuzes systematisch en zonder al te veel willekeur te maken. Op deze 
wijze kan de effectiviteit van behandelingen op een objectieve manier geëvalueerd worden. 
 

QALY – Negatieve adviezen KCE (Kenniscentrum Gezondheidszorg) ik maak het even concreet: 
Het KCE gaf bijvoorbeeld een negatief advies van rota vaccinatie, rekening houdend met de QALY’s 

 buikgriep => jaarlijks 1 sterfgeval 
 
Nota: Rota-vaccinatie: het Rotavirus veroorzaakt bij baby’s en peuters buikgriep met ernstige diarree. 
Heel zelden kent het Rota-virus  een dodelijke afloop. Een vaccin voor het Rota-virus wordt niet 
opgenomen in het gratis vaccinatieschema van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl er jaarlijks een kind 
aan deze ziekte kan sterven. Door het krijgen van die infectie, krijg je dus 1 sterfgeval per jaar. Berekend 
met qaly’s heeft men beslist om het niet op te nemen in het algemene vaccinatieschema, want de 
voordelen wegen niet op tegen de risico’s. Dat kan voor alle duidelijkheid wel nog op individuele basis. Men 
zegt geen nee, maar gaat dat niet in het algemeen doen.  
 
‘Er mag per patiënt per behandeling een maximumbedrag gehanteerd worden voor de terugbetaling’: 
akkoord of niet akkoord? Het nadeel is: we hebben geen ongebreidelde middelen. Als er een 3e en 4e 
patiënt erbij komt voor nogmaals 700.000 euro, we kunnen dat op een bepaald moment niet blijven doen. 
Dus op een bepaald moment moeten we dan wel een maximumbedrag gaan stellen.  
 
Nota: Momenteel wordt er niet met een maximumbedrag voor terugbetaling van behandelingen 
gewerkt. 
Indien we een maximumbedrag hanteren, hoeveel mag dit zijn per kwaliteitsvol gewonnen levensjaar? 

1. 25.000 euro 

2. 50.000 euro 

3. 100.000 euro 
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4. 250.000 euro 

5. 500.000 euro 

6. 750.000 euro: hier zitten we nu al bijna aan. Omdat we daar de mogelijkheid laten voor 2 

personen. Is allemaal ver van uw bed, tot het gaat over een heel concrete situatie. 

7. 1.000.000 euro 

Nota: De vraag impliceert dan ook dat indien het bedrag voor de behandeling per kwaliteitsvol 
levensjaar meer bedraagt, deze niet terugbetaald moet worden door de ziekteverzekering. 
 

3.3 Vele kleintjes maken een groot 

Vele kleintjes maken een groot (cijfers 2013): soms heb je ook een heel hoog aantal middelen die op 
zichzelf niet veel kosten, maar door de hoeveelheid dat ervan gebruikt wordt, dat het bedrag serieus 
oploopt. Gaat over relatief goedkope geneesmiddelen maar met hoge volumes.  

• Cholesterolremmers: kost voor het RIZIV per patiënt per jaar = 116 euro (totale kost van 181 

miljoen euro per jaar) 

• Maagzuurremmers: kost voor het RIZIV per patiënt per jaar = 48 euro (totale kost van 91 miljoen 

euro per jaar) : is meer dan de top tien duurste geneesmiddelen 

• Antidepressiva: kost voor het RIZIV per patiënt per jaar : 111 euro (totale kost van 126 miljoen 

euro per jaar) : ook daar kan je bijna de combinatie terugbetalen 

Nota: Deelnemers herinneren zich wellicht nog de prijzen van dure medicatie voor stofwisselingsziektes 
en kankermedicatie. Het totaalbedrag voor CM-leden was er zo’n 60 of 30 miljoen euro, maar het zijn 
vooral relatief goedkope geneesmiddelen waarvan hoge volumes genomen worden die de grote kost 
uitmaken voor de ziekteverzekering. 
De gehanteerde kostprijzen zijn de gemiddelde kostprijzen voor een patiënt die deze medicatie (vb. 
cholesterolremmers) gebruikt. 
Meer dan 1,5 miljoen Belgen nemen cholesterolremmers (met een totaalbedrag van 181 miljoen euro), 
waarmee je de meeste dure kankermedicatie en medicatie voor zeldzame aandoeningen kan betalen. 
Zo’n 1,9 miljoen Belgen nemen maagzuurremmers en zo’n 1,1 miljoen Belgen nemen antidepressiva. Dus 
als je cholesterolremmers niet meer zou terugbetalen, kan je de duurste kankermedicatie PLUS de 
medicatie voor de zeldzame aandoeningen betalen. 
  
‘De patiënt betaalt jaarlijks de eerste 100 euro medicatie zelf zodat voor iedereen een terugbetaling van 
duurdere specialistische medicatie mogelijk blijft’. Akkoord of niet akkoord? Dat is één van de 
voorstellen. Dat wil zeggen: jullie worden voor een gedeelte niet terugbetaald, welke medicatie dan ook. 
 
Nota: In de vraag wordt voorgesteld dat iedereen de eerste 100 euro per jaar van medicatie zelf betaalt, 
en dat vanaf een hoger bedrag op jaarbasis de ziekteverzekering tussen komt, zoals dat nu het geval is. 
Hierdoor zou de terugbetaling van duurdere specialistische medicatie mogelijk blijven. 
 
Vinden jullie dat een goed plan? Jongere mensen, als je grote volumes neemt, minder zware medicatie 
nodig, dus zo kan je wel wat uitsparen. Zouden jullie daartoe bereid zijn? Of waarom vind je het geen goed 
idee? Student .. Prof: ja, dus eigenlijk, dan ga je die kwetsbare groep nog meer belasten die nu al moeilijk 
toegang vindt, ondanks terugbetalingsmogelijkheden, zelfs naar doktersbezoeken, dat die nog minder in 
aanmerking komen om medicatie te gaan halen voor een aandoening. Terechte opmerking. Dus als we dat 
zouden doen, moeten we rekening houden met het inkomen sowieso ook.  
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4. Leeftijd als criterium 

4.1 Uitgaven ziekteverzekering 

Totale en gemiddelde ZIV-uitgaven voor CM-leden in 2013, volgens leeftijd en geslacht 
 

 
 
Nota: ZIV staat voor ziekteverzekering. 
M = man 
V = vrouw 
Het is logisch dat de uitgaven voor gezondheidszorg stijgen naarmate iemand ouder wordt. Zo is de kost 
voor een 90-jarige gemiddeld genomen ongeveer drie keer zo hoog als deze voor een 65-jarige. 
 
De totale kosten in de gezondheidszorg (rode lijn voor mannen, groene lijn voor vrouwen) zijn het 
hoogste in de leeftijdsgroep 70 tot 90. Daarna zakken deze kosten, gezien een groot percentage van de 
bevolking niet ouder wordt dan 80 à 90 jaar. De gemiddelde kost (paarse lijn voor mannen, blauwe lijn 
voor vrouwen) is het hoogst voor mensen ouder dan 90 jaar. Gemiddelde leeftijd is 83,6. 

 
Gemiddelde ZIV-uitgaven per lid o.b.v. leeftijd 
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Nota: Uit deze cijfers blijkt dat een 100-jarige gemiddeld genomen bijna 20 keer zoveel kost aan de 
ziekteverzekering als een 20-jarige. Wij kosten weinig aan de ziekteverzekering. Maar tussen 20 en 40 jaar 
krijg je bijna een verdubbeling van het bedrag. Daarna krijg je een bijna exponentieel verhaal.  

 
Dialyse voor chronisch nierfalen 

 

 
 
Nierdialyse wordt gegeven wanneer de nieren niet meer goed werken of bij ouderen als het ware 
versleten zijn. Door nierdialyse kan je kunstmatig de werking van de nier overnemen. Dit is een heel 
kostelijke behandeling die continu levenslang uitgevoerd moet worden. Dialyse heeft te maken met een 
aandoening op hogere leeftijd, de behandeling is duur en moet structureel gegeven worden. 
De vraag kan zich stellen of men bij oudere mensen (vb. boven de 85 jaar) nog dergelijke dure 
behandeling moet opstarten. Dat is nu de concrete vraag. Je weet dat je daar letterlijk aan vasthangt, 
kostprijs kan niet dalen, dialyse is daar noodzakelijk. Moeten we dat dan nog gaan doen? 
“40% van de Belgen wil niet opdraaien voor dure zorg bij 85-plussers.” 
Nota: Studie van professor Elchardus uit 2014, waarbij bij meer dan 2.000 Belgen gepeild werd naar hun 
meningen en opvattingen over de gezondheidszorg en de verplichte ziekteverzekering. 
In de bevraging werd onder meer aan respondenten bevraagd of men, als er bespaard moet worden, 
vindt of 85-plussers een levensnoodzakelijke behandeling van meer dan 50.000 euro moeten krijgen. 
Meer dan 40% vond van niet. Als je terugkijkt naar schema’s voor oncologische aandoeningen, dan vallen 
er veel uit de boot.  
 

4.2 In de praktijk  

Leeftijd als criterium – de praktijk: we hebben al leeftijd als criterium in de praktijk: 
Nomenclatuur: wat al dan niet terugbetaald wordt en onder welke voorwaarden o.b.v. leeftijd: 

– Tandprothesen vanaf 50 jaar 

– Anticonceptie: gratis pil tot 21 jaar 

– Orthodontie: aanvraag dient gebeurd te zijn voor leeftijd van 15 jaar 

– Borstkankerscreening: terugbetaling van 50 tot 69 jaar 

Nota: Er zijn nu, in de praktijk, al voorbeelden waarbij leeftijd als criterium wordt gebruikt om bepaalde 
zaken al dan niet terug te betalen. 
Terugbetaling van borstkankerscreening stopt bij ons aan 69 jaar, terwijl het medisch gezien beter zou 
zijn om dit tot 75 jaar terug te betalen. We weten dat. 
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Nota: In Nederland (voorlopers op dat punt – dus weet dat de vraag hier dan ook wel gesteld zal worden) 
kwam in 2012 het idee ter sprake om de noodzaak van dure behandelingen bij 80-plussers met een 
andere bril te bekijken (vb. strengere criteria opleggen). Er is ook op een bepaald moment de vraag 
geweest van ‘moeten we in een WZH vanaf een bepaalde leeftijd wel nog bezig zijn met dure 
behandelingen? Moet je tout court wilsverklaring (wat wil ik nog wel en niet) overlaten aan de individuele 
persoon? Moeten we niet standaard als maatschappij zeggen van ‘je gaat niet meer naar een ziekenhuis, 
wat er ook is, eens je in een WZH bent en we geven enkel nog de zorg die voorradig is binnen het WZH’”. 
Daar komt het concreet op neer. 
 
“Maximumleeftijd mag een criterium zijn voor de terugbetaling van behandelingen”. Akkoord of niet 
akkoord? Toch een aantal mensen is hier mee akkoord. (uit auditorium) 
 
Indien de maximumleeftijd een criterium is, welke leeftijd mag dan gehanteerd worden? 

1. 75 jaar: te jong 

2. 80 jaar  

3. 85 jaar: nu ben ik altijd benieuwd: wat heeft een persoon dag voor zijn 85e meer recht dan de dag 

erna? Waarom kiezen we dan voor 85 jaar? Dat is puur een aanvoelen. Wat maakt dat 85 jaar zo 

een categorie is. Ik kan u met zekerheid zeggen dat het vanuit mijn perspectief al bij veel minder 

heel oud is. Student: de gemiddelde leeftijd is 83,6, … Prof: er zijn inderdaad onderzoeken geweest, 

bv tot welke leeftijd kan je nog kinderen krijgen, en opvoeden, daar is ook literatuur over geweest. 

Stel je voedt kinderen op, dan sta je 18 jaar in voor je kind. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd 

83,6 is, dan moet je 18 jaar terugtellen. En dat is dan zo de leeftijd waarop het nog verantwoord 

zou zijn. Dat blijven berekeningen he. Dat blijft statistiek. Wil gewoon zeggen dat je in relatief 

goede kwaliteitsvolle gezondheid bent, dat is 76 jaar. Rekening houdend met qaly’s, kan je eerder 

bij de 80 jaar gaan argumenteren. Dat is de eerstvolgende leeftijd. Naarmate gezondheidsafname 

is, kan dat dalen naar 75, dan creëer je zelf je eigen probleem als je ongezonder gaat leven. Dat 

gaat dan fluctueren. Maar het betekent ook dat je geen rekening meer houdt met de individuele 

situatie van de persoon. Want je zou kunnen zeggen de ene 85-jarige heeft weinig perspectief en 

wil zelf misschien niet meer behandeld worden, de andere zit deze week misschien nog op zijn 

koersfiets kilometers te halen. Dat onderscheid maak je dan niet meer. Kan je zeggen, geen enkel 
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probleem, want die dat nu nog gezond is gaat het waarschijnlijk ook langer beter doen, maar dat 

weet je niet. Dan kom je in de discussie van de casus die we ook besproken hebben: wat kies je: 

iemand die in goeie conditie is, heeft een ernstig incident: behandelen we nog of niet? Ene arts 

zegt omwille van goeie gezondheid gaan we die wel nog behandelen, de andere zegt van niet 

omdat die misschien niet meer in een kwaliteitsvolle situatie gaat zitten. Als we 85 als criterium 

nemen, hoeven we die discussie niet meer te voeren. Dan is de beslissing duidelijk. 

4. 90 jaar 

5. Aandoening als criterium 

 

5.1 IVF – In Vitro Fertilisatie 

• IVF is voortplantingstechniek waarbij één of meer eicellen buiten het lichaam worden bevrucht 

met zaadcellen, waarna de embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst worden. 

• Kosten ZIV: 2500 euro per cyclus - maximaal 6 cycli terugbetaald 

• In 2009:  26124 cycli terugbetaald: kost ziekteverzekering = 65 miljoen euro 

• Versus top tien duurste geneesmiddelen voor CM = 63 miljoen euro voor 285 patiënten, dus 

evenveel.  

Dus dat is een andere vraag die we stellen dan moeten we IVF terugbetalen, tot op welke leeftijd, dit maakt 
het concreet. Je kan het ook omgekeerd zeggen: IVF is voor heel wat mensen, terwijl die top 10 is maar 
voor 285 mensen. Ik doe daar geen uitspraak over, maar zet het even scherp. Als we discussie voeren over 
ethische aspecten van IVF, zie je ook dat er financiële aspecten binnenkomen. Omdat er ook ethische 
aspecten aan vast hangen, als je een jongen van 7 jaar de toegang ontzegt tot een duur geneesmiddel. En je 
moet op bepaald moment gaan kiezen, want voor die situatie staan we. Betekent dat dat jullie ander idee 
hebben als ik nu deze cijfers geef rond terugbetaling van IVF, beïnvloed door die andere cijfers? Ander 
denkpatroon van terugbetalen, ja of neen? Je zou kunnen zeggen als we die 2500 euro per cyclus niet 
terugbetalen, zou het een kost zijn voor de personen die de vraag stellen naar IVF. Op zijn minst zouden we 
kunnen zeggen dat we heel nauwgezet moeten blijven opvolgen wie in aanmerking komt voor IVF. Dat we 
die criteria moeten scherpstellen. Dat dat niet zomaar iets is van ‘de mogelijkheid is er, dus iedereen heeft 
er toegang toe’, dat er altijd moet gekeken worden naar ‘wat is de minst invasieve en meest goedkope 
wijze om toch te voldoen aan die kinderwens’. Want weet, voor die top 10 duurste geneesmiddelen, voor 
die mensen is er geen alternatief.  

 
Nota: Onder ethici stelt men zich al langer de vraag of het de taak is van de ziekteverzekering om in-vitro-
fertilisatie terug te betalen, omdat dit niet om een ziekte gaat, maar om een wens tot voorplanting. Met 
het geld van IVF kunnen we ongeveer alle stofwisselings- en bloedingsziekten betalen. 
 
“IVF moet terugbetaald worden door de ziekteverzekering”. Akkoord of niet akkoord?  
Blijvende vegetatieve toestand  

• Patiënten in een vegetatieve toestand tonen enkel reflexbewegingen en zijn zich op geen enkel 

moment bewust van hun omgeving en zichzelf 

• Men spreekt van ‘vegetatieve toestand’. In de volksmond omschrijft men het soms als leven als 

een ‘plant’ 

• Deze mensen vergen continue intensieve zorg 

Nota: De vraag stelt zich bij ethici of de kwaliteit van leven niet zo hard is aangetast dat men voor deze 
mensen de dure behandeling mag stoppen.  
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“Patiënten met een blijvende vegetatieve toestand mogen niet meer behandeld worden (vb. baxters, 
medicatie,…)”. Akkoord of niet akkoord? Dus het is heel duidelijk dat het persistent vegetatief is, dat is 
wat we binnen de wilsverklaring beschouwen als ‘onomkeerbaar buiten bewustzijn’. Het gaat over die 
groep. Gaan we die nog verder behandelen met dit bijkomend in het achterhoofd, dus het niet laten 
afhangen van de individuele wens. Ik zie hier toch veel meer reactie van hiermee akkoord te gaan dan bij 
de terugbetaling van IVF net. Wat maakt het verschil hier bij deze groep van patiënten dan? Wat meespeelt 
is het toekomstperspectief. Maar ook hier is dat iets dat je kan beslissen omdat je er misschien minder mee 
geconfronteerd wordt in het eigen netwerk, tot je een verhaal hoort. Bv een vader die zijn dochter 30 jaar 
geleden via auto-ongeluk verzorgd werd, dan blijvend verzorgd in WZH. Dat duurt al zoveel jaar, dat is een 
ander verhaal. Argument dan is zeggen van oké hier stopt het. Je moet die gesprekken aangaan. Zinvolheid 
van die therapieën, taboe is doorbroken om die gesprekken te doen, maar hier betekent het dat die keuze 
gemaakt wordt dat die behandelingen gewoon niet meer gegeven worden en dat die ruimte voor die 
vraagstelling er ook niet meer is. Dat is de consequentie.  

 

6. Werkzaamheid als criterium 

Werkzaamheid als criterium is een belangrijke waar wel iets aan kan gebeuren. 
 

 
En het is niet alleen zo dat ze niet of amper werken, ze kunnen ook een gezondheidsrisico inhouden voor 
de patiënt.  
 
Een groep experts onderzocht zo’n 4.000 medicijnen. Bij 460 ervan (12 procent) was het moeilijk te 
bewijzen of ze de patiënt echt helpen en of de voordelen opwegen tegenover de bijwerkingen. 
Van 113 medicijnen beweerden de experts dat ze zouden van de markt moeten worden gehaald, omdat 
de risico’s te groot zijn. 
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Nota: In februari 2014 waarschuwde consumentenorganisatie Test-Aankoop dat meer dan één op de tien 
medicijnen amper werkt. Bovendien kunnen ze een gezondheidsrisico inhouden voor de patiënt. Test-
Aankoop wil dat het gebruik van de medicijnen in kwestie ingeperkt wordt of dat het medicijn in 
sommige gevallen zelfs uit de rekken gehaald wordt.  
 
Werkzaamheid als criterium 

 
Nu zeg ik het wel wat zwart-wit, maar:  
 
’50% van de geneesmiddelen is nutteloos, 20% wordt slecht verdragen, 5% is potentieel gevaarlijk, en 
toch wordt 75% terugbetaald’.  
Nota: In 2012 verscheen er in Frankrijk een ophefmakend boek van de professoren Philippe Even en 
Bernard Debré. Eén van  hun bevindingen was onder meer dat 50% van de medicatie niet deugt. Vele 
daarvan worden echter wel terugbetaald. De auteurs beweren dat indien deze nutteloze, gevaarlijke of 
ondoeltreffende medicatie van de markt zou worden gehaald, er in Frankrijk een besparing van 10 à 15 
miljard per jaar zou mogelijk zijn in de gezondheidszorg. 
 

Alzheimer medicatie 
• Nauwelijks bewezen effect van Alzheimer-medicatie (Studie KCE) 

• Op jaarbasis kost Alzheimer-medicatie 20 miljoen euro per jaar voor de ziekteverzekering 

Nota: Een studie van het Kenniscentrum Gezondheidszorg toonde aan dat de werkzaamheid van de 
huidige medicatie voor Alzheimer erg beperkt is en zelfs in vraag gesteld wordt. Ook van sommige 
andere terugbetaalde geneesmiddelen is de werkzaamheid erg laag, maar toch kost ze handenvol geld 
aan de ziekteverzekering. Dikwijls schrijven artsen dit voor omdat er weinig alternatieven zijn. Is dat een 
goeie reden? Nee maar het gebeurt wel. Het is moeilijk he want er zijn weinig mogelijkheden. Nu is terug 
een oproep gebeurd van enkele personen die vragen om toch een uitbreiding te doen van 
euthanasiewetgeving voor mensen met verregaande dementie. Daar zijn nu youtube-filmpjes van viraal 
aan het gaan. Er is weinig anders.  
 
“Enkel behandelingen waarvan bewezen is dat ze werken, mogen worden terugbetaald”. Akkoord of niet 
akkoord? Dat betekent dat je dus enkel evidence based mag gaan werken. Dat experimenteren moeilijk is. 
Oké.  
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7. Eigen verantwoordelijkheid als criterium 

Bent (of was) u een roker?  
1. Ja, dagelijks 

2. Ja, regelmatig maar niet dagelijks: niemand in deze zaal. Dat is super. Dat is het tweede jaar op rij.  

3. Ja, maar alleen op speciale aangelegenheden 

4. Neen, maar ik heb vroeger wel gerookt 

5. Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet gerookt 

Nota: In het luik ‘Eigen verantwoordelijkheid als criterium’  wordt ingezoomd op roken. Toch zouden 
dezelfde vragen ook gesteld kunnen worden over alcohol, personen met overgewicht, personen met erg 
veel stress, personen die te veel in de zon zitten,… 
 
Bent (of was) u een drinker? 

1. Ja, dagelijks 

2. Ja, regelmatig maar niet dagelijks 

3. Ja, maar alleen op speciale aangelegenheden 

4. Neen, maar ik heb vroeger wel alcohol gedronken: dat is meer omdat we de categorie van 18-85 

jaar bevraagd hebben, dat dat erbij staat. 

5. Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet alcohol gedronken 

Nota: In het luik ‘Eigen verantwoordelijkheid als criterium’  wordt ingezoomd op roken. Toch zouden 
dezelfde vragen ook gesteld kunnen worden over alcohol, personen met overgewicht, personen met erg 
veel stress, personen die te veel in de zon zitten,… je kan ver gaan naar risico-inschatting: ook bv. 
gevaarlijke sporten, op skireis gaan om de zoveel tijd. We focussen ons op heel specifieke thema’s maar het 
gaat over een veel breder gamma naar ongezondheid.  
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Het is algemeen geweten dat roken slecht is.  

 
Nota: De bekende hartspecialist Pedro Brugada zei in 2012 dat de Overheid strenger moet optreden 
tegen wie zichzelf ziek maakt. Hij zei onder meer dat roken slecht is voor de gezondheid en dus een risico 
inhoudt. De burger beslist hierbij zelf of hij al dan niet dit risico neemt. Daarom vroeg hij zich in dit 
interview af of we moeten blijven investeren in rokers en of we moeten toelaten dat mensen na een 
hartoperatie nog roken. Dat is wel belangrijk. Op dit moment wordt er geen onderscheid gemaakt. Ik denk 
ook zelfs bij orgaantransplantatie. Moeten we daar niet de keuze maken van eenmaal na een transplant, 
dat we dat niet meer toelaten, in de zin van als er een mogelijkheid is tot een nieuw transplant, dat je niet 
meer op de wachtlijst komt te staan. Ik denk dat we in die fase zitten. Hier ga je verder: je hebt een 
bepaalde aandoening gehad, je hebt een voldoende hoge waarschuwing gehad. Dat is nu de vraag. Het is 
nog niet de vraag van ‘je moet het allemaal zelf bekostigen, je hebt een voldoende waarschuwing gehad’, 
moeten we daarna nog gaan investeren in de persoon in kwestie zelf?  
 
Roken zorgt voor grote kost 
Ik wil heel even terugkomen op het sociale aspect: soms wordt gezegd ‘rokers betalen taxen op die 
sigaretten dus die betalen dat zelf wel terug’. Dat klopt niet. 

• Men schat dat kosten ten gevolge van roken 10% van gezondheidsuitgaven in België bedragen 

• Gebruik van tabak wordt beschouwd als belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en 

overlijden 

• Roken brengt kosten voor de ziekteverzekering mee, maar heeft ook andere nadelige gevolgen 

(groter absenteïsme, passief roken,…). Die zaken spelen zeker ook mee.  

• (Onderzoek werd gedaan door OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van 

Verbruikersorganisaties. Zij schreven een rapport over roken en de gevolgen ervan.) 
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• Roken heeft een kost voor de ziekteverzekering: rokers ontwikkelen gemiddeld genomen sneller 

en meer gezondheidsproblemen. Maar naast de directe kost voor de ziekteverzekering zijn er ook 

andere nadelen aan roken: zo zijn rokers vaker ziek, wat een invloed heeft op de economie. 

Daarnaast is passief roken ook slecht voor de gezondheid van niet-rokers. 

Roken, een eigen keuze? 
Aandeel van de bevolking (15j en ouder) dat zware roker is (20 sigaretten of meer per dag)  België -2008 
 

 
Klopt met deze groep hier. (ikzelf ben hierin een uitzondering (roken en hoog opgeleid)). 
Nota: 

- Deze slide gaat over het percentage van de bevolking die verklaart dagelijks meer dan 20 

sigaretten per dag te roken. 

- Zoals blijkt uit de slide is er een heel grote correlatie tussen het feit dat men (veel) rookt en het 

opleidingsniveau. 

- De kans dat je meer dan 20 sigaretten per dag rookt is statistisch gezien meer dan 4 keer zo groot 

bij mensen met een lager opleidingsniveau dan mensen met een opleidingsniveau van hoger 

onderwijs.  

- Deze cijfers tonen aan dat roken niet enkel een vrije en bewuste keuze is, maar dat er ook andere 

factoren (vb. opleidingsniveau, sociale omgeving,…) meespelen. Dus het is niet puur een eigen 

keuze, want die andere factoren zijn mee bepalend. Wil je daar mee alle verantwoordelijkheid 

afschuiven? Absoluut niet, maar het bepaalt wel mee. 

- Moesten rokers een groter deel van hun gezondheidskosten zelf moeten betalen dan niet-rokers 

zouden lager geschoolden in vergelijking met hoger geschoolden veel harder getroffen worden. 

Dat moeten we ook weten als resultaat. 

“Rokers zouden in vergelijking met niet-rokers een groter deel van de gezondheidskosten die een 
rechtstreeks gevolg zijn van het roken zelf moeten betalen”. Akkoord of niet akkoord? Vinden jullie dat 
ook bij alcohol en slechte eetgewoontes? Wat nu heel boeiend zou zijn: stel dat blijkt dat er zo een grote 
tekorten zijn en waarbij je in de brievenbus een brief krijgt waar je die keuzes moet maken. En op basis 
daarvan wordt gezegd van ‘hoe gaan we de begroting in Vlaanderen opstellen’. Dat zou wel boeiend zijn 
om dat ook eens te posten op Toledo, ik zal dan zorgen dat alles op tijd open staat om te posten. 
Nota: Voorbeelden van gezondheidskosten en aandoeningen die een rechtstreeks gevolg zijn van het 
roken zijn longkanker, hart- en vaatziekten,… 
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8. Rationalisering van middelen 

8.1 Voorschrijven op stofnaam  

Voorschrijven op stofnaam: jullie weten dat generische middelen ook voorschrijven op stofnaam. 
• Ruim anderhalf miljoen Belgen nemen cholesterolverlagers (2013) 

• Dit vertegenwoordigt 181 miljoen euro aan uitgaven in de ziekteverzekering (2013) 

• Besparing mogelijk van 77 miljoen euro (43%) indien men de goedkoopste cholesterolverlager 

(stofnaam is simvastatine) voorschrijft (2013) dus dat ligt dan niet bij de verantwoordelijkheid van 

de patiënt alleen, maar dat ligt ook bij diegene die voorschrijven. Dus op dat punt kunnen we heel 

veel doen als we dat dwingend gaan opleggen.  

• Student… Prof: ja dat is echt wel met werkzaamheid. Dus we zitten niet in het niveau dat we 

daarvoor zagen, maar nu echt wel gewoon werkzaamheid wordt mee in rekening gebracht hier. 

• Mogelijkheid om voor te schrijven op stofnaam (i.p.v. merknaam) zorgt ervoor dat apotheker 

goedkoopste geneesmiddel aflevert 

Nota: Met deze 77 miljoen die bespaard wordt kan een aanzienlijk deel van de kosten voor dure 
kankermedicatie en stofwisselingsziekten betaald worden. 
 
“Artsen mogen enkel nog medicatie op stofnaam voorschrijven”. Akkoord of niet akkoord? Daar had ik 
veel volk verwacht. Wat zouden redenen zijn om het niet te doen? Ik kan er wel wat verzinnen maar niet 
voldoende. Student … Prof: uiteraard. Dus je gaat moeten kijken wat betekent dat naar werkgelegenheid, 
farma-industrie, noem naar op. Dus het heeft meer implicaties dan gewoon de vragen stellen. Uiteraard 
ben ik mij daar van bewust. Maar het is opvallend want je zou kunnen denken dat dit logisch vrij snel een 
resultaat zou kunnen opleveren. 
 

8.2 Gespecialiseerde zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen: 

Gespecialiseerde zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen: een ander punt waar we nu ook mee bezig zijn, 
want het is niet zo dat in de laatste 4 jaar onderzoek niets gebeurd is.  
 

 
 
Dat is nu in België aan de gang. In Nederland is dat al langer zo. Om te gaan naar ziekenhuisnetwerken waar 
verschillende ziekenhuizen samenwerken en waarin je dan binnen bepaalde ziekenhuizen gespecialiseerde 
zorg kan krijgen. Dan gaat het meer over het organiseren van de zorg. 
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Gespecialiseerde zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen 
• Jaarlijks zijn er 4.000 personen met een zeldzame kanker (kanker die bij minder dan 6 op 100.000 

personen voorkomt per jaar) 

• Aanbeveling van KCE om per categorie van zeldzame kankers slechts een beperkt aantal erkende 

ziekenhuizen toe te laten deze kanker te behandelen 

• Zo weten patiënten dat ze optimale zorg krijgen, zo kan je dus expertise opbouwen. Maar het 

impliceert natuurlijk dat je verder moet reizen. Bovendien zorgt dit ook voor besparingen 

Nota: 
- Dit was een advies van het KCE in 2014. Ieder jaar zijn er in België 4.000 patiënten met een 

zeldzame kanker. Dit is een kanker die bij minder dan 6 op 100.000 inwoners voorkomt. De 

meest zeldzame kankers treffen minder dan 100 patiënten per jaar.  

- Diagnose en behandeling van deze kankers is erg complex. Nochtans mag momenteel elk van de 

meer dan 100 acute ziekenhuizen deze kankers behandelen. Vele van deze ziekenhuizen 

beschikken echter niet over de nodige ervaring, competentie en infrastructuur voor een optimale 

zorg. 

Gespecialiseerde zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen 
• Nederland; vanaf 2016 Prinses Maxima centrum voor oncologische zorg aan kinderen:  

– Eén nationaal kinderoncologisch centrum.  

– Minder complexe delen van de zorg kunnen plaatsvinden in andere mee behandelende 

ziekenhuizen 

• Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten bereid is om een half 

uur tot een uur langer te reizen voor betere zorg. Vergeet niet: dit is de luxe die we nu in 

Vlaanderen hebben. Het hoge aantal ziekenhuizen, dichtbij, waar van basiszorg tot gespecialiseerde 

zorg een aanbod is. Het is zelfs zo, dat als je bijvoorbeeld neervalt met hartfalen in Antwerpen, dat 

je bij wijze van spreken naar een ziekenhuis kan kruipen, omdat er verschillende in de buurt zijn. 

Klopt niet helemaal, maar we hebben heel veel ziekenhuizen en we verwachten ook dat we dichtbij 

ergens terecht kunnen.  

Nota: Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. De meeste vormen van kinderkanker 
komen er slechts 5 tot 25 keer per jaar voor. Door versnippering is het moeilijker om kennis en ervaring 
op te bouwen en specialisten op te leiden. Omwille hiervan, en omwille van financiële redenen, kiest 
men in Nederland voor één oncologisch centrum voor kinderen. 
 
Minder complexe delen van de zorg kunnen echter plaatsvinden in andere mee behandelende 
ziekenhuizen. 
 
“Zeldzame en complexe aandoeningen mogen nog slechts in een beperkt aantal gespecialiseerde 
ziekenhuizen behandeld worden (vb. gespecialiseerde chirurgie)”. Akkoord of niet akkoord? Student… 
Prof: ja, bijvoorbeeld als je nu zegt van in de plaats van oncologische problematieken moet je niet meer 
dure toestellen voor diagnostiek enzovoort in ziekenhuizen hebben. Nu merk je dat er bijvoorbeeld dure 
scanners in ziekenhuizen, quasi in elk ziekenhuis zitten, die 10-15 km van mekaar af liggen. Dat betekent 
ook dat je kan specialiseren dat niet in elk ziekenhuis dezelfde / alle specialisten moeten aanwezig zijn. Ook 
naar afdelingen in ziekenhuizen: niet alle afdelingen moeten voorzien worden in elk ziekenhuis. Op die 
manier kan daar wel gekeken worden naar besparingen. Ik merk ook gezien die gesprekken dat er een 
gedragenheid leeft in de maatschappij. 
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De maximum afstand tussen een gespecialiseerd ziekenhuis en de woonplaats van een patiënt mag 
maximum volgende afstand bedragen: in Vlaanderen zitten we tussen 10-20 km. Wat is de maximale 
afstand die er mag zijn? We zitten op dit moment in een luxesituatie. Als je nu in Leuven bent heb je 
eigenlijk geluk. Maar als je daar niet woont en je woont op een andere locatie en dat verdwijnt ook, wat is 
dan de afstand die moet overbrugd worden van de ene plek naar de andere plek? Er wordt nu ook 
getransfereerd hé in verschillende ziekenhuizen als het acuut is, maar in spoedeisende situaties kan er veel 
gebeuren in de verschillende ziekenhuizen. En je merkt hier ook de dubbelzinnigheid dat mensen niet 
geneigd zijn om een ziekenhuis in hun achtertuin te aanvaarden, maar ze zouden het toch moeilijk vinden 
om 100 km te moeten rijden om naar een ziekenhuis te gaan. Vergeet ook niet en hou daar ook rekening 
mee: die afstand speelt zeker een rol, maar soms is het ook voordelig. Weet dat bepaalde aandoeningen op 
hogere leeftijd voorkomen, hoe kunnen mensen daar geraken, hoe kunnen mensen op bezoek gaan, 
bezoekmogelijkheden, thuiszorg, sneller naar huis ja dan neen, … Al die zaken spelen natuurlijk ook een rol. 
Maar er moeten keuzes gemaakt worden en dat is één van de mogelijkheden.  

1. 10 kilometer 

2. 30 kilometer 

3. 50 kilometer 

4. 70 kilometer 

5. 100 kilometer 

8.3 Nieuwe functies in gezondheidszorg 

• Bepaalde taken die artsen doen zouden kunnen worden overgenomen worden door goedkopere 

verpleegkundigen (vb. uitstrijkje nemen, vaccinaties zetten) of administratieve medewerkers. En 

ik bedoel daar niets verkeerd mee, dat is gewoon fout geformuleerd. Het zijn verpleegkundigen die 

gewoon minder betaald worden dan artsen. Normaal zijn dat natuurlijk ook wel handelingen die nu 

al kunnen doorgegeven worden aan verpleegkundigen, maar ik denk dat het soms wel zo is dat 

verpleegkundigen precies ook omwille van expertise en mogelijkheden daar beter in zijn dan artsen 

die dat veel minder doen. Maar er is de mogelijkheid die we gaan toelaten. 

• Dit zorgt voor minder uitgaven in ziekteverzekering, en maakt beroep van arts meer aantrekkelijk 

• Vb. in Canada en VK: Nurse practitioners: dat zijn bepaalde tussengroepen.  

– Zijn verpleegkundigen met universitair diploma 

– Voeren deel van taken uit die vroeger door huisarts werden gedaan: ook hier zijn we daar 

naar aan het gaan. 

• Vb. praktijkassistent in Nederland: 

– Doet vnl. medisch-technische taken (vb. uitstrijkje) en administratie 

Nota: 
• De verloning en dus de bijhorende kost voor de ziekteverzekering is veel lager bij een 

verpleegkundige dan bij een arts 

• Een nurse practitioner in Canada mag onder meer een diagnose stellen en testen aanvragen en 

interpreteren, evenals medicatie voorschrijven. Zij zijn ook erg bezig met 

gezondheidsbevordering. 

• In Nederland bestaat beroep van ‘praktijkassistent’. Deze is de rechterhand van de huisarts. 

Aanvankelijk werkten de praktijkassistentes vooral als receptioniste en administratief 

medewerker. In de loop der jaren is hun functie echter meer geprofessionaliseerd en zijn zij ook 
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medisch-technische, voorlichtings- en organisatorische taken gaan opnemen. Een deel van hen 

heeft ook zelfstandig spreekuur. 

Dus dat zijn ook mogelijkheden om naar besparingen te gaan.  
“Het nemen van een uitstrijkje zou, net zoals in Nederland, door een praktijkassistent(e) mogen 
gebeuren”. Akkoord of niet akkoord? Kan ik natuurlijk heel weinig over zeggen, is gemakkelijk om daar 
akkoord over te zeggen maar ja. Ik zie hier mensen ja knikken. Oké.  
 

8.4 Keuzevrijheid patiënt beperken 

• Patiënt kan, als hij wil, op dezelfde dag verschillende huisartsen, specialisten en 

universiteitsprofessoren bezoeken (‘doctor shopping’). Dat is echt waar. 

• Van ieder bezoek wordt een deel terugbetaald 

Nota: In België is de keuzevrijheid van de patiënt quasi onbeperkt, in tegenstelling tot in veel andere 
landen. Zo is bij ons vb. inschrijven bij een vaste huisarts niet verplicht, en kan men iedere specialist 
bezoeken zonder verwijzing van de huisarts. In Nederland is dit absoluut niet mogelijk. 
Bij bijna alle specialisten is het nuttig dat de huisarts aangeeft voor welke ziekte je behandeld wordt, 
welke medicatie je neemt, etc. Dikwijls zal een doorverwijzing van een huisarts naar een duurdere 
specialist niet nodig zijn. 
 
“Elke patiënt moet eerst langs de huisarts gaan, voor hij/zij naar de specialist kan”. Akkoord of niet 
akkoord? Redelijk wat handen. Vooral Nederlandse studenten: voor jullie is dat een evidentie. Moet het 
hier ook geen evidentie worden? Let wel: je moet natuurlijk de mogelijkheid bieden dat het toegankelijk 
blijft. Je moet voldoende huisartsen hebben. En er moeten verschillende mogelijkheden zijn, daarna moet 
er fatsoenlijk kunnen doorverwezen worden, er mag geen lange wachttijd zijn. Want dat is bij ons ook wel 
een voordeel: de wachttijden zijn erg kort, precies omdat we ook die rechtstreekse toegankelijkheid 
hebben. Dus we leveren we wel wat in als we dat niet meer toelaten. We kunnen geld besparen, maar we 
boeten in aan comfort.  
 

8.5 Preventie 
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Misschien moeten we veel meer inzetten op preventie ook? Je ziet hier ook welk beperkt percentage er 
aan preventie wordt gegeven.  
 
Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) besteedde België in 
2011 1,2% aan preventie en volksgezondheid. Dit zijn onder meer vaccinaties, screening en 
gezondheidspromotie (vb. bevorderen van gezonde voeding en beweging). Preventie van ziekten zorgt 
ervoor dat er meer kwaliteitsvolle levensjaren toegevoegd kunnen worden. Zoals uit de grafiek blijkt 
hinkt België hier nog achterop ten opzichte van andere landen.   
Onze buurlanden besteedden in 2011 veel meer aan preventie (lichtblauwe balk): 

- Frankrijk: 1,7% 

- Nederland: 3,2% 

- Duitsland: 3,8% 

- Luxemburg: 4,4% 

 
En natuurlijk kan je met preventie veel erger voorkomen op langere termijn.  
Curatieve zorg en revalidatie zijn o.m. acute zorg in ziekenhuizen en raadplegingen en bezoeken bij 
huisartsen en specialisten.  
Landurige zorg is onder meer verpleegkundige thuiszorg. 
Paramedische en technische zorg is o.m.  ambulante zorg door paramedici (kinésitherapeuten, 
logopedisten…). 
Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn o.m. geneesmiddelen en materiaal zoals 
operatiematieraal, rolstoelen,… 
Gezondheids- en verzekeringsadministratie: in België zijn dit de administratiekosten van het RIZIV en de 
ziekenfondsen. 
 
Preventie 

• België besteedt duidelijk minder middelen aan preventie dan de meeste andere Europese landen 

• Er zijn nochtans verschillende voorbeelden van kosteneffectieve preventie: 

– Dikkedarmscreening waarmee je later echt veel ernstiger kan voorkomen.  

– Leefstijlpreventie (voeding, beweging,…) ter voorkoming van diabetes type 2 blijkt vaak 

kosteneffectief. Beste voorbeeld dat men nu wel al doet is in fertiliteitsbehandelingen, 

waar discussies worden aangegaan rond levensstijl enzovoort. Dus daar zie je dat wel. 

Heeft ook mede te maken met de kost van IVF. Dat je eerst inzet op preventie en dan pas 

gaat naar de meer invasieve technieken. 

– Valpreventie heeft groot potentieel voor kostenbesparing indien bij de juiste personen 

en op de juiste manier 

“Het budget van de gezondheidszorg moet herverdeeld worden, zodat er meer geld naar preventie kan 
gaan”. Akkoord, minder geld naar curatieve zorg en meer naar preventie, of niet akkoord? Ik geef heel 
even als voorbeeld: binnen de jeugdzorg. Daar spreekt men daar ook over: op jongere leeftijd heel sterk op 
preventie inzetten. Maar we zien nu wat dat concreet betekent: dat betekent dat nu in de 
jeugdhulpverlening een bepaalde doelgroep is waarvan we weten dat we quasi iets kunnen doen, dat we 
ook naar evidence based mogelijkheden weinig kunnen doen. Dat we dat weten. En dat die ook niet verder 
kunnen geholpen worden. Dus je verliest altijd op een bepaald punt en je hebt altijd dat kantelpunt.  
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9. Wie beslist? 

Wie beslist? 
• Het punt van de keuzes in zorg: verschillende belangen tussen de patiënt, de professional, het 

management in ziekenhuizen en de samenleving, ook over farmabedrijven, werkfactoren en over 

werk tout court.  

• Bij de keuzes spelen dus niet alleen ethische, maar ook sociale, economische en juridische 

aspecten een rol 

Nota: Het antwoord op de vraag welke keuzes er gemaakt zouden moeten worden zal verschillend zijn 
naargelang je het laat afhangen van de patiënt, de professional, het management of de maatschappij 
(sociale zekerheid). De visie op deze keuzes is ook tijdsgebonden. 
 

- Ethische aspecten, vb. zijn de keuzes die we maken in overeenstemming met de waarden die we 
binnen de samenleving belangrijk vinden? 

- Sociale aspecten, vb. zijn er correcties voor mensen met minder middelen? 
- Economische aspecten, vb. is de behandeling kostenefficiënt? 
- Juridische aspecten, vb. stroken de keuzes met het juridisch kader? 

 
Wie beslist? 

• Tijdsevolutie: 

– Vroeger arts – patiënt: vroeger was het allemaal duidelijk en was het gewoon de arts die 

besliste.  

– Dan meer de autonomie van de patiënt: patiënt en hele idee van rechten van de patiënt 

– Nu rol van de maatschappelijke kost/ maatschappij omwille van de maatschappelijke 

kosten.  

• Kosten voor maatschappij bij behandeling/zorg plaatsen 

Nota: Vroeger was het steeds de arts die besliste of een behandeling moest gebeuren. Artsen hadden 
nauwelijks oog voor de kost van de behandeling. Doorheen de tijd kreeg de patiënt hier echter een 
steeds belangrijkere stem in, waarbij hij zelf ook kon beslissen. De eisen van de patiënt zijn echter soms 
erg hoog (vb. medische shopping) en stilaan wordt duidelijk dat onze samenleving niet iedere 
behandeling tot iedere prijs kan blijven terugbetalen. Dus we gaan van paternalisme naar parentalisme 
naar veel meer impact van de maatschappij.  
 
“Als er beperkte financiële middelen zijn, wie mag uiteindelijk beslissen welke soort behandeling wordt 
terugbetaald?” 

1. De patiënt 

2. De individuele zorgverstrekker, wie zegt de individuele hulpverlener, dus de arts? Ondanks dat het 

moeilijk is, die moet dat mee in rekening brengen, dat is de hulpverlening?  

3. De maatschappij/ stakeholders (vertegenwoordigers van ethici, juristen, ziekenfondsen, 

patiënten, zorgverleners…). Van mijn part mag je de ethici daar dan ook uit laten, maar leggen 

jullie het lot in hun handen? Op sommige plekken gebeurt dit al. Hier is het nog altijd op het niveau 

van de individuele hulpverlener, niet op het niveau van de patiënt. Maar dat is wel een keuze die 

zal moeten gemaakt worden. 
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10. Enkele reflecties over keuzes in de zorg 

Ter afsluiting –   
 
Drie centrale waarden blijven belangrijk om in het achterhoofd te houden bij debat over keuzes in 
gezondheidszorg: hou ook altijd in de gaten dat iets wat goed is, dat we dat niet mogen loslaten, namelijk: 
 

• Rechtvaardigheid: Gelijke toegang voor iedereen tot de gezondheidszorg (dat is de basiszorg zoals 

we die nu noemen), zonder drempels.  En we moeten blijven werken aan gelijke kansen op een 

gezond leven voor iedereen. Het is gemakkelijk om te zeggen van ‘omwille van een sociale impact 

zou je gaan roken, of alcoholmisbruiken’, dat je die mensen loslaat. Dat je daar dan ook in kan gaan 

investeren en daar preventie op inzet. Zodat die evenveel kansen gekregen hebben om ook die 

eigen keuze maximaal te gaan maken.  

• Kwaliteit: blijven streven naar verbetering van de kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als we keuzes 

maken in de gezondheidszorg, dan mag die kwaliteit niet achteruit gaan, want daar scoren we wel 

heel erg goed op van de gezondheidszorg, maar die kosteneffectiviteit speelt een rol mee.  

• Relevantie: Gezondheidszorg moet beantwoorden aan reële zorgbehoeften in de maatschappij. 

Het kan zijn dat er bepaalde medicatie is die voor bepaalde dingen wel goed zou zijn, maar dat daar 

weinig behoefte aan is. Ook die keuze moet gemaakt worden.  

Nota: Altijd deze drie centrale waarden in het achterhoofd houden in het debat: rechtvaardigheid, 
kwaliteit en relevantie 
Relevantie: Hierbij zijn noden van gebruikers, wetenschappelijke inzichten, algemeen belang en 
beleidsprioriteiten belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


