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Bio-ethiek

• Het beschrijven van de ontwikkeling van de bio-

ethiek als antwoord op de medische revolutie.

• 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.
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Media
2020 - 2021

• Zorgvolmacht: wat kan en wat kan 

niet

• Meer dan 1200 mensen wachten 

op donororgaan

• Niemand komt ongeschonden uit 

euthanasieproces

• Menselijke cellen groeien in 

embryo van een varken

• Moeder schenkt baarmoeder aan 

dochter

• Dna test voor alle koppels met een 

kinderwens

• Seks ipv ivf om zwanger te raken

• 13 vrouwen werden moeder na hun 

50ste

• Tachtigplussers reanimeren is niet 

zinvol

• Wat een apotheker verkoopt is niet 

altijd werkzaam

• Al 150 vrouwen willen eicellen 

doneren

• Het taboe rond abortus

• Minder kinderen geboren met 

Down owv NIPTest?

• Gratis condooms op school, 

anticonceptie kosteloos tot 35

• Groepsaankoop voor ‘laatste wil 

poeder’

• Beroepsgeheim is niet altijd heilig

• Wie is bang van gekloonde apen

• Zaadcellen gemaakt uit de huid

• Gebruik ethiek als pasmunt in 

regeringsonderhandelingen
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Bijsluiter

– Niet bij chronische overgevoeligheid voor ziekte van anderen

– Niet bij teveel andere problemen aan je hoofd

– Bij voorkeur voor je de gezondheidszorg ingaat

– Voldoende kauwen

– Groepsgebruik kan positieve bijwerkingen hebben

– Buiten bereik van kwaadwilligen houden: kan helpen bij het goedpraten 

van kwalijke praktijken

– Voorschrift voor evaluatie

• Stelling + casus

• Mondeling + schriftelijk

• Posterpresentatie + peer assessment
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Ethiek?

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

– Mos (lat.): 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



Ethiek en 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
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Test

• Obesitaspil
• Reguleert de stofwisseling zodat mensen kunnen eten wat 

ze willen zonder gewichtstoename. Eindelijk ligt het ideale 

gewicht binnen ieders handbereik!
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Ook een pil is ethiek!

• Obesitaspil
• Reguleert de stofwisseling zodat mensen kunnen eten wat 

ze willen zonder gewichtstoename. Eindelijk ligt het ideale 

gewicht binnen ieders handbereik!

– Is dit een goede pil?

– Waarom/waarom niet?
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Ook een pil is ethiek!

• Obesitaspil
• Reguleert de stofwisseling zodat mensen kunnen eten wat 

ze willen zonder gewichtstoename. Eindelijk ligt het ideale 

gewicht binnen ieders handbereik!

– Voor wie beschikbaar?

– Terugbetalen?
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Ethiek?

• Orakel-ethiek

• TomTom-ethiek

• Stempel- of zegeningsethiek

• Kookboek-ethiek

• Narren-ethiek
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Ethiek en moraal

• Moraal

– Algemeen geldende en veronderstelde opvattingen 

over wat mag en niet mag

• Ethiek

– Zoektocht naar het vinden van oplossingen op maat 

voor bepaalde menselijke probleemsituaties en het 

doorbreken van welles-nietes-houdingen
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Bio-ethiek – medische ethiek – ethiek 

van de gezondheidszorg
Historische achtergrond

• Jaren 1960

– Revolutie op medisch vlak met eigen problematiek

• Verspreiding ‘therapeutische’ abortus met verminderd risico voor de 

vrouw

• Pre Natale Diagnose

– Beschermwaardigheid van het embryo of “baas in eigen buik”?

• Kunstmatige beademing – Intensive Care Units

– Is het technisch haalbare ook het meest zinvolle?

• Orgaantransplantatie

– We willen meer organen maar gaan we daarvoor ook betalen?
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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

• 2019: euthanasie en psychisch lijden

• 2021: keuzen in de gezondheidszorg (pandemie)

Door toenemende technieken wordt gezondheid niet langer 

bepaald door het lot maar steeds meer door eigen keuze



www.cbmer.be/ 15

Begin van leven?

« We          willen         een           gezond       kind »

man of vrouw?

verlangen of ‘recht op’ ?

overtallige embryo’s?

eicel- of spermadonatie

lichamelijk, psychisch 

en sociaal?

broer of zus? 

jongen of meisje?



WE willen een kind

• Adoptieouder

• Pleegouder

• Stiefouder

• Plusouder

• Wensouder

• Wettelijke vader

• Draagmoeder

• Solo-ouder

• Bam mam

• Afstandsmoeder

• Vikingvader

• Biovader

• Bonusmoeder

• Meemoeder

• Buikmama

• Leenmoeder

• Nestmama
www.cbmer.be/ 16
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Historische achtergrond bio-ethiek

• Toenemende consumptiementaliteit in de geneeskunde: 
ontvoogding van de patiënt

– Arts-patiënt relatie

• van paternalisme naar parentalisme

– Medische experimenten met mensen

• Wantoestanden WOII

– Nürnbergcode → Verklaring van Helsinki 

• Tuskegee experimenten

– WHO-definitie gezondheid

• “a status of complete physical, mental, and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity”
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Historische achtergrond bio-ethiek
• Bio-ethiek 

– 1970

– Van Renselaer Potter 
• Celbioloog/oncoloog

• Universiteit van Winconsin (V.S.)

– Combinatie van:
• Ontwikkelingen in de levenswetenschappen (bio)

• Kennis van het menselijk waardenstelsel (ethiek)

• Ethiek van de gezondheidszorg
– 1977

– Paul Sporken
• Katholiek priester

– Combinatie van:
• analyse van ethische vragen in de gezondheidszorg en het medische 

handelen

• Verhelderen van mens- en maatschappijbeeld dat aan deze vragen ten 
grondslag ligt
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Bio-ethiek 
definitie

« 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)



Bio-ethiek

64 jarige vrouw, hoogleraar op emeritaat, wenst 

een kind.
• Roemenië

• China

• Australië

• Nederland

JA/NEE
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• Elton John (65j) en zijn 

partner, David Furnish voor 

de tweede keer vader.

Eddie Murphy (57)

Michael Douglas 59)

• Mick Jagger (73 j) wordt 

opnieuw vader, Moeder in 

spé is 29j oude vriendin.

Robert De Niro (68)

Rob De Nijs (69)
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Einde van leven?

« Ik       wil      een      menswaardig   levenseinde »

Patiënt?

Familie?

verlangen of ‘recht op’ ?

Euthanasie?

Pijnbestrijding?

Kwaliteit van leven?

doden?

laten sterven?



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.
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Ethiek in de kliniek

• Wat?

• Waarom?
• “Omdat het moet!” (cfr. infra)

• Wie?
• Samenstelling commissie ethiek (cfr.infra)

• Waarover

– Vb. Instellingsbeleid aan het levenseinde 
• Ziekenhuizen

– Euthanasiebeleid: 63% (15%)

– DNR-beleid: 62% (26%)

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

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

Toetsingsfunctie Begeleidingsfunctie Ethische consultatie

91% 7% 2%



Ethiek in de kliniek

• Waarom

– “Omdat het moet”

• In elk AZ en PZ

• Interne regelgeving 

– Orde van Geneesheren

• Externe regelgeving

– KB 1994 + ziekenhuiswet 1999

» Focus op begeleiding en toetsing

– 2004 experimentenwet

» Focus op toetsing



Ethiek in de kliniek

• Wie
– 8 tot 15 leden

– Beide geslachten

– Meerderheid als arts aan het ziekenhuis verbonden

– Jurist, verpleegkundige, ethicus, apotheker en huisarts 

verplicht

– Geen directielid ziekenhuis, voorzitter medische raad

– Samenkomst min. 4 x/jaar

– Toetsing: advies binnen 28 dagen



www.cbmer.be/ 28

Bio-ethiek 
Praktijkinstrumenten 

• Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-
ethiek

– operationeel sinds 1996

– Samenstelling

– Dubbele functie:
• Informeren

• Adviseren

– Adviezen mbt einde van leven
• Euthanasie (1997; 2014, 2017)

• DNR-codes (2007)

– Adviezen mbt repro-genetica
• Reproductieve menselijke klonen (1999)

• Menselijke embryo in vitro (2002)

• Stamcellen en therapeutisch klonen (2003)

• Leeftijdsgebonden infertiliteit (2013, 2016)

• Lichaamsmateriaal (2009, 2011, 2012)

• PGD [+abortus] (2009, 2016, 2017)

– Werkwijze: niet-consensus als belichaming 
van ‘intern pluralisme’

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

• Lokale commissie voor medische 
ethiek

– operationeel sinds 1994

– In elk ziekenhuis

– Samenstelling

– Dubbele functie:
• Toetsen van onderzoeksprotocollen

• Begeleiden van de ziekenhuispraktijk

– Recente wetgeving
• Euthanasiewet 2002

• Patiëntenrechten 2002

• Embryowet 2003

• Experimentenwet 2004

• 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 ’

http://www.health.fgov.be/


Ethiek in de kliniek

• WAT

• Adviezen over medisch begeleid sterven
• Euthanasie en psychisch lijden

• Weigeren van therapie

• Therapie-uitbreiding op vraag van derden

• Palliatieve zorgen

• Kunstmatige voedsel- en vochttoediening

• Gedwongen behandeling bij gedwongen opname



Ethiek in de kliniek
• WAT

• Adviezen over hulpverlener-cliënt-relatie
• Communicatie over suïcide

• Opvang minderjarigen op spoed

• Pijnbestrijding bij kinderen

• Experimentele therapie

• Medische hulp aan personen zonder wettig verblijf

• Aanwezigheid familieleden bij reanimatie

• Beroepsgeheim

• Cameragebruik- en bewaking

• Vrijheidsbeperking

• Grensoverschrijdend gedrag



Ethiek in de kliniek

• WAT

• Adviezen over specifieke thema’s
– Zelfbepaling bewoner met beperking

– Weefseltransplantatie en –onderzoek

– Bloedtransfusie bij getuigen van Jehova

– Gebruik van sociale media

– Maaltijdzorg

– Hygiënische zorg

– Elektronisch patiëntendossier

– Dragen van een hoofddoek
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Bio-ethiek 
politiek

• Federale commissie vrijwillige 
zwangerschapsafbreking (1993)

• Federale commissie euthanasie (2002)

• Federale commissie patiëntenrechten (2003)

• Federale commissie onderzoek embryo in vitro 
(2006)
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Traditionele werkwijze: Eed van Hippocrates

– beroepsethiek

– paternalisme

– eed is tijds- en groepsgebonden

– succes door samenvallen met christelijke idealen
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• 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 
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Werkwijze na “ontvoogding patiënt”

– Principles of biomedical ethics (1979)

• Weldoen (beneficence)

• niet-schaden (non-maleficence)

• Autonomie (autonomy)

• rechtvaardigheid  (justice)
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

– Principles of biomedical ethics

– Weldoen
• Ideaal: welzijn van de patiënt boven alles stellen 

• 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 en

– Naar de toekomst toe, het goede zoveel mogelijk bevorderen. 
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Principles of biomedical ethics

– niet-schaden
• Ideaal: doe niemand kwaad of pijn 

• Praktijk: handeling met een schadelijk effect is te rechtvaardigen 
als :

– het directe, beoogde effect van de handeling niet ethisch verkeerd is;

– de handelende persoon de bedoeling heeft het schadelijke effect zoveel 
mogelijk te vermijden;

– de te voorziene goede effecten gelijk of groter zijn dan de te voorziene 
schadelijke effecten;

– de goede effecten ten minste even snel uit de handeling voortvloeien als 
de schadelijke effecten.
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Principles of biomedical ethics

– Weldoen + niet-schaden = ‘welzijn’
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Principles of biomedical ethics

– Autonomie

• Ideaal: het recht te kiezen zonder inmenging van buitenaf 

• Praktijk: de mogelijkheid om keuzes te maken binnen een 

welbepaalde context 
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Principles of biomedical ethics

– Rechtvaardigheid

• Ideaal: gelijksoortige gevallen moeten op dezelfde wijze worden behandeld 

– Gelijkheid?

– Verdienste?

– Behoefte?

• Praktijk: rantsoenering of prioriteitslijsten 

– Noodzakelijke zorg

– Effectieve zorg

– Eigen rekening van patiënt?



Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Criteria van rechtvaardigheid

– Vb. IVF

• Is IVF een noodzakelijke zorg?

– Maw stelt ze mensen in staat normaal in de samenleving te 

functioneren? Beperkt kinderloosheid het normale functioneren?

• Is IVF effectief?

– Is een succespercentage van 25 à 30% voldoende?

• IVF goed georganiseerd?

• IVF zelf betalen of voor de gemeenschap?
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Bio-ethiek
Werkwijze in de kliniek

• Ethiek in de kliniek

– > principes

– = principes + situatie 

waarin mensen op elkaar 

zijn aangewezen

Theorie Praktijk

Mensbeeld

ethiek Moreel  

oordeel

Principes

Probleem

Toepassing 

op 

probleem
casus

Praktijk
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Ethiek in de kliniek

Bio-ethiek
Ethiek in gezondheidszorg

Ethiek in de kliniek

Micro: arts-patiënt

Meso: zorginstelling

Macro: zorgsysteem



Het stappenplan

Ethiek in de kliniek  in 5 stappen

Stap 1

aangeven waar de spanning gevoeld wordt in de casus

Inventarisatie van wat de casus oproept; emotie, intuïtie, conflict van gegevens,

twijfels, vragen, etc.

Welke handelingsmogelijkheden liggen op het eerste zicht open?

Stap 2

wegnemen van onduidelijkheden

zonodig aanvullen van ontbrekende gegevens

nagaan wat de feiten zijn

vb. sociale context, draagkracht, conditie, alternatieve behandelingen, prognose, mobiliteit, …

Stap 3

Welke personen zijn bij de casus betrokken en wat is de visie van ieder van de betrokkene

Wie zijn er allemaal bij deze kwestie betrokken? Wat staat er voor ieder van hen op

het spel? Zijn er conflicten? 

Stap 4

Schematiseren van de argumenten vanuit verschillende ethische principes en vanuit het perspectief van de betrokkenen

Autonomie: in welke mate worden de verschillende personen betrokken bij de casus; Aan wie moet de beslissing overgelaten worden? Is de patiënt op de hoogte gebracht van 

de situatie

Welzijn: wat zijn de gevolgen van de handeling voor het welbevinden van de personen (lichamelijk, geestelijk, sociaal).  

Rechtvaardigheid (alternatief= solidariteit): wordt iedereen op gelijke wijze behandeld? Krijgt ieder gelijke kansen? Zijn er discriminerende uitsluitingsgronden? Kan het 

voorgestelde beleid verantwoord worden tov andere patiënten? 

Stap 5

trekken van een conclusie

Op basis van de gewonnen inzichten moet nu beslist worden wat er zal gebeuren.

Centraal staat hier de verantwoording van de beslissing. Waarom is de ene

beslissing te verkiezen boven de andere? Hebben sommige belangen, principes, argumenten voorrang op anderen? Hoe wordt dat gemotiveerd? Welke handeling verdient de 

voorkeur (verandering in zorg, consultatie, verwijzing, afwachten)?



Bio-ethiek (doelstellingen)

Doorprik 

vooroordelen,

Geef juiste informatie,

Geef niet enkel advies, 

maar maak ook een plan



De maakbare mens
Overzicht deel 1 cursus

Kinderwens

embryo

gewenst ongewenst

laten afsterven, wetenschappelijk 

onderzoek

+ -
IVF, Klonen, …

PGD, PND

in vitro – in vivo

geboorte Stamcelonderzoek

Gezond ‘Ziek’



De maakbare mens
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Stamcelonderzoek- en 

therapie

Bio-ethiek 2021



What’s the problem?

The Nobel Assembly at Karolinska Institute has 

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



• 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 ernstig beperkt. 

Sommigen hebben ademhalingsproblemen door een misvormde borstkas, in 

het meest extreme 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 foetussen 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. 



• Tot 2 jaar sneller toegang tot innovatieve 

geneesmiddelen, voor onbeantwoorde 

medische behoeften (‘unmet medical needs’) 

o.a. voor stamcel- en orgaantransplanten

M. De Block, 23/05/2016



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.”

DM 23.01.2015



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



• …

• so long as tiny human beings are not created, 

used and destroyed in the process



• “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.”

• “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



• Het burgerinitiatief 'One of us', vraagt aan de 

EU om "activiteiten die de vernietiging van 

menselijke embryo's veronderstellen" niet langer 

financieel te steunen. Volgens de website van 

de Europese Commissie werd de tekst door 

meer dan 1,7 miljoen EU-burgers ondertekend, 

onder wie meer dan 5.000 Belgen.



• In China zou een meisjestweeling zijn geboren, 

die in de reageerbuis kunstmatig van gunstige 

genen werd voorzien … Als het klopt dat de 

eerste ‘genetisch verbeterde’ mens is geboren, 

dan gaat het om een wetenschappelijke en 

ethische mijlpaal. In de meeste landen is het 

verboden om genetisch veranderde menselijke 

embryo’s geboren te laten worden. 





En toch …

• Bij mensen is de stap nog niet gezet, maar 

alvast bij muizen zijn onderzoekers uit 

Maastricht en Utrecht erin geslaagd om 

stamcellen uit te laten groeien tot iets wat dan 

misschien geen ‘bonafide’ embryo is, maar er 

wel verdacht veel op lijkt

DS 4/05 2018





Stamcelonderzoek: Wat kan?
Inhoudstafel

• Definitie stamcellen

• Soorten stamcellen
– Embryonale stamcellen

• Overtallige embryo’s

• Klonen

– Embryosplitsing

– Celkerntransplantatie

» Therapeutisch

» Reproductief

– Somatische stamcellen

• Klinisch gebruik van stamcellen



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

• Insulineproducerende 

pancreascellen

• Communicerende zenuwcellen
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Soorten stamcellen

Specialisatie

Stamcel-

bron

Pluripotent Multipotent

Embryonaal 

-Embryonale stamcel

-Embryonale kankercel

-Embryonale kiemcel

Somatisch
Geïnduceerde pluripotente 

stamcellen 

(iPS)

- - Foetale organen en

weefsels

- - Navelstrengbloed 

- - Organen en weefsels van

- kinderen en 

volwassenen



Somatische stamcellenEmbryonale stamcellen

Vergelijking stamcellen

• Definitie: « cel die zich bevindt in de 
binnenste celmassa van een een vroeg 
embryo (4 tot 5 dagen oud). Deze cel is 
op zichzelf geen embryo »

• Bron: binnenste celmassa

• Pluripotent

• Onbeperkte vermenig-
vuldiging in vitro

• Definitie: « een niet-gespecialiseerde 

cel die zich bevindt in een gespecialiseerd 
weefseltype. »

– Adulte stamcel: afkomstig uit weefsel of 
orgaan na de geboorte

• Bron: lichaamsweefsel

• Multipotent (behalve iPS)

• Beperkt aantal beschikbaar





Embryonale stamcellen

cel die zich bevindt in de binnenste 

celmassa van een een vroeg embryo. Deze 

cel is op zichzelf geen embryo





Casus

• 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. 

• 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. 
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Overtallige embryo’s
Noodzaak aan in vitro fertilisatie (IVF)

hormoonstimulatie verwijderen eicellen

bevruchtingopkweken

terugplaatsing Innesteling

zwangerschapinvriezen



Fertiliteitsbehandeling in de 

praktijk







Oorzaken onvruchtbaarheid

• Lichamelijk
• Man

• Vrouw

• Milieu

• Levensstijl
– Roken, lichaamsgewicht, alcohol, leeftijd



Nieuws 

“Vruchtbaarheidsprobleem? Verander je 

levensstijl !”

“Niet zwanger na IVF, wel na cursus stress 

loslaten.” 



• ‘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



Nieuws DS 28/11/2019

• Een ivf-cyclus gaat gepaard met spuitjes zetten, veel spuitjes. ‘Als vrouw krijg 

je ongeveer twaalf dagen medicatie, die enerzijds de eierstokken stimuleren, 

maar tegelijk een spontane ovulatie voorkomen, zodat er geen eicellen 

verloren gaan’, legt Vandekerckhove uit. In de tussentijd gaat ze regelmatig 

naar het ziekenhuis voor echo’s en opvolging. Wanneer de follikels 

(eiblaasjes) groot genoeg zijn, volgt een punctie (Pick-up). ‘Dat gebeurt 

vaginaal, onder lokale verdoving.’ De man levert een spermastaal, waarna de 

eicel in het labo bevrucht wordt. ‘De embryo’s laten we eerst vijf dagen 

doorgroeien in het labo, daarna wordt er eentje – of soms meerdere, 

afhankelijk van de leeftijd van de vrouw – teruggeplaatst in de baarmoeder.’ 

De moeder neemt vervolgens progesteron, om het baarmoederslijmvlies 

klaar te maken voor de innesteling. Twee weken later volgt een 

zwangerschapstest en weten de wensouders of de poging geslaagd is. 

• In België hebben vrouwen tot en met 42 jaar recht op zes terugbetaalde cycli. 

‘Zij betalen alleen het remgeld op de medicatie en de consultaties. Samen 

goed voor zo’n 100 à 300 euro per cyclus’ ‘Zonder die tussenkomst kost een 

ivf-cyclus snel 4.000 à 5.000 euro.’



…

• Eén cyclus kost inderdaad enkele honderden 

euro’s, maar voor wie zo’n traject blijft 

aanslepen, kunnen de kosten oplopen. ‘Wij 

moesten bijvoorbeeld niet-terugbetaalde 

genetische testen laten uitvoeren (PGS) op de 

embryo’s, en ook zaken als acupunctuur, 

vitaminekuren en psychologische steun worden 

niet terugbetaald. Alles samen heeft het ons al 

13.500 euro gekost.’ 







Behandelingen & technieken

• Fertiliteitsadvies en een afwachtende houding

• Heelkundige ingrepen

• Hormonale stimulatie van de eierstok

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

baarmoeder van de vrouw worden ingebracht.

• In-vitrofertilisatie (ivf):
– 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.



Behandelingen en technieken (vervolg)

• Intracytoplasmatische sperma-injectie (icsi):
– Bij icsi wordt  de bevruchting gerealiseerd door één zaadcel rechtstreeks in 

de eicel te injecteren.

• Mesa, pesa, tesa, tese 
– 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 

» en tese houdt in dat men via een kleine insnijding in de teelbal een stukje 
weefsel wegneemt waaruit later de zaadcellen worden afgezonderd.

• Nieuwe technieken
• Soft IVF

• Vitrificatie 







• 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 klim- men. 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.’



Patiëntvriendelijke MBV

• Kostenefficiëntie: 
• gemeenschapsmiddelen    moeten optimaal aangewend worden 

om het    welzijn van een zo groot mogelijke groep mensen te 
bewerkstelligen.

» Preventie en eerstelijnszorg ipv succesratio’s

• Gelijke toegang tot de behandelingen

• Een minimaal risico voor moeder en kind:
• Overstimulatie en meerlingenzwangerschap

• Een minimale belasting voor de patiënt: 
• de    psychologische, lichamelijke en emotionele   stress van 

behandelingen is hoog en wordt    onderschat
» Belasting, impact, slaagkans   



Psychosociale hulp

• De onderzoeken naar de psychosociale impact van ivf zijn bikkelhard: 

klachten van angst en stress – vooral bij vrouwen –, hogere kans op 

echtscheiding en zelfs risico’s op depressie. ‘De impact wordt vaak 

onderschat’, klinkt het bij vzw Kinderwens. Die vzw, tien jaar geleden 

opgericht door voormalig vroedvrouw Shanti Van Genechten en hoogleraar 

arbeidsgeneeskunde Lode Godderis, biedt eerstelijnszorg voor mensen met 

een onvervulde kinderwens. ‘Communicatie maakt een groot verschil’, zegt 

Godderis. ‘De oorsprong van een kinderwens bespreken, emoties benoemen 

of zelfs de herinnering koesteren van een kind dat er misschien niet zal 

komen: zulke zaken kunnen depressies voorkomen en relaties redden.’ 

• Concreet biedt Kinderwens onder meer stressreductieprogramma’s (35 euro

x 4 sessies), professioneel begeleide gespreksgroepen (12 euro per avond) 

en individuele counseling (65 euro + 55 euro per sessie, maximum 9). 



Beleving fertiliteitsbehandeling

• Machteloosheid



Beleving fertiliteitsbehandeling

• Gezinsplanning?



Beleving fertiliteitsbehandeling

• Onzekerheid 



Beleving fertiliteitsbehandeling

• Organisatie fertiliteitscentrum



Lichamelijke impact



Noodzaak aan begeleiding





Guidelines (vervolg)



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?



IVF kostprijs

• Vanaf 2003
– Terugbetaling labokost:

– Verzekerden: 300 Euro/cyclus

– Niet-verzekerden: 4500 Euro/cyclus

– Minder meerlingen dus minder:

• 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 



Oplossing?

• Advies nr. 57 van 16 december 2013 over de 

ethische aspecten van het invriezen van eicellen 

om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen 



Overtallige embryo’s
Noodzaak aan in vitro fertilisatie (IVF)

Invriezen

Eigen zwangerschap Overtallige embryo’s

Donatie 

zwangerschap

Laten afsterven
Wetenschappelijk 

onderzoek
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Klonen

• Een gekloond schaap. Meer dan twintig jaar 

geleden was dat wereldnieuws. Maar van twee 

gekloonde apen, nochtans net als de mens 

primaten, kijken wetenschappers veel minder 

op.



Klonen of IVF?

• In Groot-Brittannië, is enkele jaren geleden 

(2016) een wet aangenomen die "drie-ouder-

IVF" voor mensen mogelijk maakt. Daarbij wordt 

ook celkerntransplantatie als 

voortplantingstechniek gebruikt, om zeldzame, 

erfelijke ziektes te voorkomen. In zo'n geval 

wordt de kern uit de eicel van een donormoeder 

gehaald en vervangen door de eicelkern van de 

echte moeder.



Klonen

• Klonen  voortbrengen van identieke individuen

• Klonen = voortbrengen van individuen die in hun celkern identieke
genen hebben

Somatische celkern 

transfer (SCNT)

Blastomeer- of 

embryosplitsing

Reproductief 

klonen

Niet-reproductief of 

‘therapeutisch’
klonen



Klonen
Techniek embryosplitsing



Klonen
Techniek celkerntransplantatie





Vier soorten klonen

Techniek

Doelstelling

Somatische

celkerntransfer

Blastomeer-

splitsing

Reproductief 1 3

‘therapeutisch’

2 4



Vergelijking 

van kloontechnieken (1)

BeperktOnbeperktaantal nakomelingen

Kern- en mitochondriaal 

DNA
Kern-DNAgekloneerd DNA

LaagHoog
gelijkenis met de 

genetische ouders

21
aantal genetische

ouders

Blastomeer-

splitsing

Somatische

celkerntransfer

‘Natuurlijk’? Nee (in vitro) Ja (in vivo)



Vergelijking 

van kloontechnieken (2)

‘Therapeutisch’
Klonen

Reproductief 

Klonen

Eindprodukt Embryonale stamcellen (     

→ embryo) Baby

Doelstelling Weefselherstel Voldoen aan de 

kinderwens

Tijdspanne Onbeperkt in 

vitro
+/- 9 maanden

Draagmoeder?

Neen (in vitro) Ja (in vivo)

Medische implicaties Vergelijkbaar met 

celtransplantatie

Gevolgen voor 

toekomstige generaties



Wat Kan?
Slaagcijfers kloneren van zoogdieren

Naast een precieze en 

aanvaarbare doelstelling

→ 2 voorwaarden:

– Succes zwangerschap vb. 

20% ( IVF)

– Aantal congenitale 

afwijkingen  spontane 

zwangerschap

Normale 

embryo’s

Normale 

geboorten

(%)

Schaap 29 1 (3.4)

Muis 1385 31 (2.2)

Aap 29 2 (6.9)

Koe 10 8 (80)

Mens 30 1, 3, 4, … 

(?)



Reproductief klonen

• Waarom (wel)?

– Individuele vrijheid en recht op verwekken van 

kinderen

– Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek

– Logische ontwikkeling van IVF: genetische, sociale, 

uteriene ouder

– Oplossing sociale onvruchtbaarheid zonder 

inmenging van anderen

– Genetic enhancement



Reproductief klonen

• Waarom (niet)?

– Afstamming

– …?



Reproductief klonen

• Waarom (niet)?

– Sociologisch

• Afstamming

– Psychologisch

• Narcisme en waanbeelden

– Biologisch

• Genetische diversiteit 

– Juridisch

• Gelijkheid en menselijke waardigheid
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Somatische stamcellen

een niet-gespecialiseerde cel die zich bevindt in 

een gespecialiseerd weefseltype.
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Klinisch gebruik van stamcellen

Geschiedenis stamcelonderzoek
• 1878

– poging IVF bij zoogdierendieren

• 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

• 1981
– ES-cellen bij de muis

• 1987
– Transplantatie van foetaal 

hersenweefsel

• 1996
– Geboorte van Dolly

• 1998
– ES en EG cellen bij de mens

• 2002
– Plasticiteit van volwassen stamcellen 

aangetoond

• 2004
– Gekloonde menselijke embryo

• 2006
– Induced pluripotent stem cells



Klinisch gebruik van stamcellen

• Onderzoek naar aangeboren aandoeningen 

• Substituut voor
– Dierproeven

– Testen op vrijwilligers

• Transportmiddelen voor gentherapie

• Cel- en weefseltransplantatie



Klinisch gebruik van stamcellen

• Cel- en weefseltransplantatie
– Herstel van verworven cellulaire defecten

• Parkinson/Alzheimer

• MS

• Dwarslaesies na ongevallen

• Diabetes

• Chronisch hartfalen

• ...

– Vervanging van defecte weefsels
• Beenmergziekten

• Aantasting van afweersysteem (vb. Kanker)

– Redden van een kind



Wat kan?

Noodzaak aan Pre-implantatie genetische diagnose

• techniek
• IVF

• risico
• meerlingen-zwangerschap

• resultaat
• terugplaatsing op dag 3 à 4 

na de bevruchting

• succespercentage = 20%



Wat mag?
(wetgeving)

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

• Achtergrond: Europese conventie mensenrechten en 
biogeneeskunde (1997)

• doelstelling: ontmoedigen van reproductief toerisme 
naar ‘embryo-paradijzen’

• Geen consensus:
• Vrijheid van onderzoek niet aan banden leggen

• Ethisch (ideologisch) pluralisme

• Embryo wet
• Publicatie staatsblad: 2003

• In werking: 2004

• In de ‘kliniek’: 2006



Wat mag?
(wetgeving)

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

• TOEGELATEN
– Onderzoek op embryo’s in vitro ter bevordering van:

• fertiliteitsbehandeling, transplantatie van organen en weefsels, voorkomen of 
behandelen van ziekten

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

embryo’s

• VERBODEN
• Creatie van chimaeren, eugenetica, onderzoek op embryo’s in vitro na de 

14de dag, inplanting van embryo’s na niet-therapeutisch onderzoek, 
commercialisatie, geslachtsselectie om niet-medische redenen, reproductief 
klonen

• EVALUATIE
• Plaatselijke commissie voor medische ethiek

• Federale commissie betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro



Wat mag?
(wetgeving)

Europese context

Reproductief Kloneren ‘Therapeutisch’

Kloneren

ES -celonderzoek

Belgie - + +

Duitsland - - - (import)

Frankrijk - - +

Zweden - + +

Nederland - - (moratorium) +

V.K. - + +

Italië - - -

E.U. - - + (geïsoleerde cellijnen)
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Medisch begeleide voortplanting

Wet 2007
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]. 

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. 

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 ? ...]

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.



Medisch begeleide voortplanting

Wet 2007
• 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:

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 ! 
2. afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. De wet verbiedt
uitdrukkelijk de handel in embryos. 
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. 
4. vernietiging



Medisch begeleide voortplanting

Wet 2007
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.

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. 

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.



Medisch begeleide voortplanting
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PGD (Preïmplantie genetische diagnostiek)

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. 

Eugenetische selectie en geslachtsselectie voor niet-medische redenen zijn
verboden. 

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?].



Wetgeving

KB 16 juni 2003

• Vrouwen < of = 35 jaar
– Poging 1: terugplaatsen 1 embryo

– Poging 2: terugplaatsen 1 of 2 embryo’s afhankelijk van de kwaliteit

– Poging 3-6: terugplaatsen van 2 embryo’s

• Vrouwen tss 35 en 39 jaar
– Poging 1 en 2: max 2 embryo’s

– Poging 3-6: max 3 embryo’s

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



Wat is wenselijk?

• Terugkerende discussie in

– IVF

– PGD

– PND

– ES-celonderzoek

Bescherming van het embryo













Een baby als therapie
statuut van het embryo

• Essentialisten
– Persoon in potentie

• Absolute beschermwaardigheid (officiële leer van RKK)

• 14 de dag (R.A. McCormick, P. Verspieren, J. Mahoney, P. Schotsmans)

• Enkel overtallige embryo’s

• Conventionalisten
– Potentieel persoon

• Conventie in maatschappij bepaalt persoonsstatuut

• Creatie van embryo’s toegelaten

• Intentionalisten
– Persoonsstatuut wordt bepaald door ouderlijke toestemming

• Geen biologische criteria

Niets 

gaat 

verloren
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At which point would you say a new human being can be considered to exist? 
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Een baby als therapie

• Grondhouding: “niet levensvatbaar, dus geen embryo, dus niet 
beschermwaardig”

– Clonoten
• Probleem: is een potentieel ziek mens een andere dan een potentieel mens?

– Cybriden
• Probleem: is 99% menselijk DNA verschillend van 100% mens?

– Embryo-achtige artefacten (ANTity)
• Probleem: is een mens met een genetisch defect geen mens?

– Parthenoten
• Probleem: vrouwonvriendelijk alternatief

• Conclusie: alternatieven bieden geen oplossing voor 
rigoristische standpunt

Embryosparende alternatieven



Eiceldonatie

• Doelen van eiceldonatie

• Doen ontstaan van een zwangerschap

• Kwaliteitsverzekering ICSI

• Preklinisch onderzoek veiligheid nieuwe reproductieve 

technieken

• (Onderzoek naar) stamceltherapie



Eiceldonatie

• Risico’s

– Ovarieel hyperstimulatiesyndroom?

– Kanker?

– Infertitiliteit na punctie?

– Belangen van vrouwen uitspelen tegen belangen 

van anderen?

– Maternalisme?



De juiste prijs?

• 0 euro

• 300 euro

• 750 euro

• 900 euro

• 2000 euro

• 8000 euro

• … ?

“Ethiek kost geld, daar komt het op neer”, P. 

De Sutter, Kind op bestelling, Knack 9 

(2015) 28-34.



De juiste prijs?

• 0 euro

• 300 euro

• 750 euro

• 900 euro

• …

“2570 euro, los van werkverlet, loonverlies en zich 

dagenlang onwel voelen”



Uitdagingen voor het 

stamcelonderzoek (2010-2020)

• Commercialiseren van stamcellijnen

• Stamcelbanken

• Stamceltoerisme

[bron voor deze thema’s: S. Sterckx, stem cell research, continuing ethical challenges, Strokemap 

meeting, September 2009]



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



Stamcelbanken

• Vb. 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)

• + 200000 stalen (2012)

• Somatische stamcellen geen ES-cellen

“The cryo-save group preserves the youngest and most viable stem 

cells for therapeutic use”

http://www.cryo-save.com/


stamcelbanken

• http://www.uzleuven.be/navelstrengbloedbank

• http://www.youtube.com/watch?v=bQuY-

NJoEBU&feature=player_detailpage

• www.stamceldonor.be

http://www.youtube.com/watch?v=bQuY-NJoEBU&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=bQuY-NJoEBU&feature=player_detailpage
http://www.stamceldonor.be


Stamcelbanken

• Stamcellen voor autoloog gebruik

• 2145 euro voor : administratiekosten, 

afnameset, transport, bewerking, testen, 

cryopreservatie en opslag gedurende 25 jaar.

• 40000 stalen/jaar
“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”



Stamcelbanken

• “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.”

• 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]

• 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]



Stamcelbanken

• “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.”



Stamcelbanken

CONTRA: UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Scientific 
Advisory Committee, Opinion Paper “Umbilical Cord Blood Banking” (June 
2006, 2nd ed.)

”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)



Stamcelbanken

there are cogent arguments against the necessity of private banking:

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):

“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]



Stamcelbanken

Vb. 2 Virgin Health Bank:

“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.”



Stamcelbanken

“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



Stamcelbanken

“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

– Navelstrengbloed mag slechts worden bewaard 

wanneer het op basis van solidariteit voor iedereen 

die er behoefte aan heeft, beschikbaar is.

– 2 uitzonderingen:

• Indien persoon die lijdt aan ziekte die alleen behandeld 

kan worden met het bewaarde navelstrengbloed

• Op voorwaarde dat een deel van het navelstrengbloed 

beschikbaar blijft voor gebruik bij andere patiënten



Honderden stalen met stamcellen van Belgische 

baby’s naar Polen getransporteerd

(7/02/2020)



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)

http://www.stemcellschina.com/index.php/en/patient-experiences/optic-nerve-hypoplasia/1197-traynor-sod


stamceltoerisme

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.”



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.”

• 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, Science 323 (20 March 2009): 1564-65.]





• Leuvense onderzoekers gaan biologisch 

#botweefsel kweken volgens nieuwe techniek 

met kleine #kraakbeenbolletjes. Daardoor zal 

het mogelijk zijn botweefsel te kweken op 

industriële schaal. “Eerste levende implantaten 

bij patiënten verwacht over vier jaar”. 

https://t.co/2nh3kFvEUK

pic.twitter.com/gi7p7SB2oo

• — UZ Leuven (@UZLeuven) January 3, 2020

https://twitter.com/hashtag/botweefsel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/kraakbeenbolletjes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2nh3kFvEUK
https://t.co/gi7p7SB2oo
https://twitter.com/UZLeuven/status/1213017420862033920?ref_src=twsrc%5Etfw














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



“social freezing”

• 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?



Geslachtskeuze

Ethische visies



Kinderwens

• Wens je kinderen? 
– Ja: 
– Neen:

• Hoeveel kinderen wens je?
– 1:

• Jongen:
• Meisje:

– 2:
• Jongen:
• Meisje:
• Jongen en meisje:

– 3:
• Jongen (#):
• Meisje (#):

– Meer:
• Jongen (#):
• Meisje (#):



Geslachtsselectie in België?

• Nederlandse koppels zakken naar Antwerpen 
af voor een behandeling om het geslacht van 
hun baby te kunnen bepalen. 



Wat kan?

• Geslachtskeuze

– Pre-conceptioneel (spermaselectie)

• Gewicht

• Snelheid (Ericsson methode)

• Fluorescerende kleuring

Probleem: vals positief/negatief; maximaal 
slaagpercentage beperkt (natuurlijk: 50%)



Wat kan? 

• Geslachtskeuze

– Postconceptioneel

• Prenatale diagnose

Probleem: er kan niet altijd een onderscheid gemaakt worden 
tussen aangetaste en niet aangetaste foetus, enkel tussen 
jongen of meisje; invasief; zwangerschapsafbreking

• Pre-implantatie Genetische Diagnose

Probleem: idem als PND + noodzaak aan IVF



Wat mag?

• In de embryowet (11 mei 2003), art. 5, 5° wordt geslachtskeuze om niet-
medische redenen verboden, ongeacht de techniek. 

• Dit wordt herhaald in de wet medisch begeleide voortplanting (6 juli 2007) 
art. 52, 2°met specifieke verwijzing naar gameten.



Wat is wenselijk?
Dubbelzinnigheid geslachtskeuze

geslachtskeuze

Medische redenen
Niet-medische

redenen

Pre-conceptioneel Post-conceptioneel Pre-conceptioneel Post-conceptioneel

Family balancing

-Bij 1ste kind?

-Na 1ste kind?

-Na 2 kinderen?



Ethiek in de kliniek
“…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
– 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?



Geslachtskeuze
Contra

persoon

principe

autonomie welzijn
Rechtvaar-

digheid

kind

Paar/

Vrouw

arts

Maat-

schappij



Geslachtskeuze
Pro

persoon

principe

autonomie welzijn
Rechtvaar-

digheid

kind

Paar/

Vrouw

arts

Maat-

schappij



Geslachtskeuze
Contra

persoon

principe

autonomie welzijn
Rechtvaar-

digheid

kind

-Geslacht is vorm van gelijkheid 

met verwekkers

-instrumentalisering

-Lichamelijke integriteit

-Psychische integriteit

-embryoselectie

Paar/

Vrouw

-Illusie van het perfecte kind

-Gebrek aan verantwoord 

ouderschap

-Geen vrijheid om gezin te 

stichten (family balancing)

-vrijheid van voortplanting is niet 

vrijheid om kenmerken bepalen

Invasieve methodes Discriminatie van de vrouw

arts

Geen geslachtskeuze remt 

onderzoek niet af, verbiedt geen 

therapie en beperkt geen 

techniek

Maat-

schappij

- eugenetica Scheeftrekking van 

geslachtsverhoudingen

-discriminatie van gezin zonder 

evenwicht

- Terugbetaling RIZIV?



Geslachtskeuze
Pro

persoon

principe

autonomie welzijn
Rechtvaar-

digheid

kind

-Geslacht wordt altijd bepaald 

door iets/iemand anders 

(toeval/ouders)

-Seksepatronen in opvoeding zijn 

gevaarlijker dan geslachtskeuze

-Psychische integriteit kan ook in 

gedrang komen door natuurlijke 

voortplanting

-Vooral kinderen zonder het 

gewenste geslacht hebben een 

nadeel

indien een geslacht schaars 

goed is, wordt het interessanter

Paar/

Vrouw

-Vrijheid om gezin te stichten

-Logisch gevolg van reeds 

bestaande keuzes (tijdstip, 

aantal, ‘gezondheid’)

-Is niet ‘enhancement’

-opvoeden van kinderen van 

beide geslachten is beter voor 

ouders

-Bevordert de gelijkheid tussen 

man en vrouw

-Geen druk op vrouw om jongens 

te baren

arts

Logisch gevolg van reeds 

bestaande keuzes (tijdstip, 

aantal, ‘gezondheid’)

counseling

Maat-

schappij

Geslachtskeuze is geen 

eugenetica

Scheeftrekken van 

geslachtsverhoudingen is enkel 

argument als techniek wordt 

toegepast op grote schaal of 

indien systematische voorkeur 

voor 1 geslacht

-privé-initiatieven zijn niet 

noodzakelijk immoreel

-Geen discriminatie maar keuze 

voor verscheidenheid



Geslachtskeuze
Family balancing

• Geslachtskeuze niet voor 1ste kind

• Indien evenwicht, geen mogelijkheid tot 
geslachtskeuze, ongeacht het aantal kinderen 
in het gezin

• Enkel het geslacht dat in de minderheid is mag 
worden gekozen

• Gezondheid, welzijn en geluk van toekomstig 
kind heeft voorrang op evenwicht binnen 
gezin



Geslachtskeuze
Family balancing

• Wie betaalt?

1) Geslachtskeuze = ‘luxeprobleem’?

2) Indien positief ethisch advies: terugbetaling

Indien negatief ethisch advies: geen 
geslachtskeuze?

3) Owv beperkte middelen in gezondheidszorg is 
rechtvaardigheid geen prioriteit, maar primeert 
autonomie?

4) Owv beperkte middelen in gezondheidszorg, 
keuze voor pre-conceptionele methode?



Geslachtskeuze
consensus?

• Geslachtskeuze enkel om medische redenen

• Post-conceptioneel 

– Enkel indien het doel van het onderzoek niet kan 
worden bereikt met de pre-conceptionele 
methode

• Geen recht op een kind





Nieuws 2019-2020

• Wie wil sterven moet daarvoor kunnen kiezen
• Euthanasie bij kinderen, een wettelijk vacuüm
• Geen straf voor hulp bij zelfdoding stiefmoeder
• Record aantal wilsverklaringen euthanasie
• Wilsverklaring euthanasie onbeperkt in de tijd
• Drie artsen vrijgesproken op euthanasieproces
• Naar een menselijk afscheid
• Evy (35) kiest voor euthanasie ipv nieuw hart
• Geneeskunde zal nooit alle lijden wegnemen
• Eerste maar niet laatste euthanasie bij transgenders



Rechten van de patiënt?

• Belangrijke Belgische wetgevende initiatieven rond de 
eeuwwisseling
– Euthanasiewet 2002

– Wet Patiëntenrechten 2002

– Wet Palliatieve Zorg 2002 

• Recht op correcte informatie over zijn toestand
– “geen nieuws is niet goed nieuws: het is een reden om je ongerust te maken” 

• Recht behandeling te weigeren
– Voorwaarde: patiënt moet beslissing zelfstandig kunnen nemen.

• Recht op best mogelijke zorg

• Maar … euthanasie is geen recht







Wensen van de patiënt

« ik          wil    een   menswaardig  levenseinde »

patiënt?

Familie?

Vertegenwoordiger?

Vertrouwenspersoon?

verlangen of ‘recht op’ ?

pijnbestrijding?

Euthanasie?

Behandelingsstop?

Kwaliteit van leven; 

lijden?

doden? 

Laten sterven?



Cijfers 2020

• 2444 registratiedocumenten. Het aantal 
daalde met 7,9% in vergelijking met het vorige 
jaar

• 75,1% NL/ 24,9% FR

• 66,6% van de patiënten was ouder dan 70 jaar 
en 37,8% was ouder dan 80 jaar

• Thuissituatie (54,2%), ziekenhuizen (30,9%) 
woonzorgcentra (12,3%).





Cijfers 2020

• Terminale patiënt  (87,3%) 

• Lichamelijk én psychisch lijden  (84,6%)

• voorafgaande wilsverklaring (< 1%)

• Aandoeningen

– oncologische aandoening (64,2%)

– Polypathologie (17,2%)

• euthanasie uitgevoerd bij 22 psychiatrische 
patiënten en 21 wilsbekwame patiënten met 
cognitieve stoornissen zoals ziekte van 
Alzheimer



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼Als men besluit dat een patiënt niet meer te 
reanimeren is, pleegt men dan euthanasie?

JA/NEE



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼ 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? 



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼ Is euthanasie enkel bij terminale patiënten 
mogelijk?

JA/NEE



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼ Is palliatieve sedatie (sedatie = middelen die 
het bewustzijn verlagen) gelijk aan langzaam 
euthanaserend handelen?

JA/NEE



Pall sedatie euthanasie

doel Verlichting lijden Levensbeëindiging

Wijze waarop Verlagen bewustzijn Lethale medicatie

Normaal medisch handelen Ja nee

indicatie Niet te verlichten 

(overwegend somatische) 

symptomen die ondraaglijk 

lijden veroorzaken

Uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden dat niet te lenigen is

Laatste levensfase ja nee

Toestemming patiënt Indien mogelijk altijd

besluitvorming Indien mogelijk consensus 

patiënt, naaste, hulpverlener

Primair arts-patiënt

uitvoering Arts en verpleegkundige arts

reversibel Ja nee

Verkort het leven nee ja

Natuurlijk overlijden ja Nee (wel nat. Doodsoorzaak)

regelgeving Zoals elk medisch handelen apart

melding nee ja



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼Als een arts een patiënt een dodelijk product 
aanreikt dat de patiënt vervolgens zelf 
inneemt, spreekt men dan van euthanasie?

JA/NEE



Euthanasie
Voor wie?

• Drie categorieën van patiënten

– Wilsbekwame terminaal zieke patiënt

– Wilsbekwame niet-terminaal zieke patiënt

– Wilsonbekwame niet-terminaal zieke patiënt



Specifieke aspecten bij psychiatrische 

aandoeningen

1. Mogelijk verminderde beslissingsbekwaamheid: 

2. Medische uitzichtloosheid:  onzekere evolutie en prognose 

van psychiatrische aandoeningen 

3. Dynamiek van proces na euthanasieverzoek interfereert met 

verloop aandoening, doodswens en houding van patiënt

4. Mogelijk belangrijke impliciete betekenissen en 

boodschappen van euthanasie-verzoek (‘vraag achter vraag’)

5. Veranderende autonomie (identiteit en persoonlijkheid)



Bedenkelijke term ‘euthanasie owv psychisch lijden’

• Psychisch lijden ≠ pathologie

• 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







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?

~ in staat informatie toe te passen op zijn situatie,   

afwegingen te maken, daarover te redeneren. 

~ veronderstelt cognitieve capaciteiten en intacte 

realiteitszin



• 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

Beslissingsbekwaamheid



Medische uitzichtloosheid

• Medische uitzichtloosheid = 

ongeneeslijkheid van de psychiatrische aandoening

+ onlenigbaarheid van het lijden

~ ‘onbehandelbaar’ of ‘therapieresistent’

• Medische beoordeling

• Medisch-curatief model herstel-denken (recovery)

• Bv dementie en kanker: verloop meer voorspelbaar

• Grootste probleem voor psychiatrische aandoeningen!



Medische uitzichtloosheid

• Recht om behandelingen te weigeren

• Bereidheid van patiënt:  medisch uitzichtloos als psychiater nog 

behandelmogelijkheden ziet, maar patiënt niet meer

bereidheid, moed of motivatie heeft?

= Paradox

• Nood aan evidence-based lijst van behandelingen en 

interventies die voor de betreffende psychiatrische aandoening 

moeten geprobeerd zijn



Medische uitzichtloosheid

• 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. 



Bewustzijn?

ja neen

Wilsverklaring?

ja neen

Geen euthanasie
[Palliatieve filter

Commissie ethiek]

Wilsbekwaam?

ja nee

Geen euthanasieSterven nabij?

ja neen

[Palliatieve filter
Commissie ethiek]

[Palliatieve filter
Commissie ethiek]

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? 





Zorg 
in de latere levensfase

• Grote groep ouderen brengt laatste levensfase 
door in het WZH

– Per jaar sterft ¼ van WZH-bewoners

– Gemiddelde leeftijd in WZH: tussen 85 en 90 jaar

– Gemiddelde verblijfsduur in WZH: 2 à 3 jaar

– Gemiddeld 2 overlijdens per maand in WZH

– 23% van sterfgevallen in Vlaanderen

– 72% van WZH-bewoners lijdt aan dementie



Zorg 
in de latere levensfase

• Beslissingen in de laatste levensfase...

– 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%)

– In 15% wordt deze beslissing besproken met oudere persoon

(De Gendt et al. 2008)



Inleiding: de context

• Beslissingen in de laatste levensfase...

– 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%)

– In 15% wordt deze besissing besproken met oudere persoon

(De Gendt et al. 2008)

Palliatieve zorgen



Palliatieve zorgen

• 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)



Palliatieve zorgen
knelpunten in praktijk

• ‘Palliatieve zorgcultuur’ die in een voorziening 
wordt uitgedragen vormt randvoorwaarde 
voor het nemen van goede beslissing maar …

• Negatieve beeldvorming rond palliatieve zorg (als 
‘beperken’ van zorg)

• Deskundigheid medewerkers inzake communicatie 
(begripsverwarring – ‘beperken’ van zorg als ‘taboe’ – angst 
om over de dood te spreken) 



Palliatieve zorgen
knelpunten in praktijk

• Overleg over zorgen in latere levensfase …

• Soms (vaak?) te laat (nl. op crisismomenten)

• Soms op het ogenblik dat de patiënt eigen wensen 
niet meer kan uiten (cf. angst)

• Wie neemt initiatief?

• Wat wordt er genoteerd?



Voorafgaande Zorgplanning 
Advance Care Planning (ACP)

• … is het voorafgaande overleg met
– Patiënt/bewoner

– Artsen/vpk

– 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)



Voorafgaande zorgplanning

ACP

patiënt/bewoner

arts/vpk familie

wilsverklaring

Code 
therapiebeperking

vertegenwoordiger
vertrouwenspersoon



Voorafgaande Zorgplanning 
Advance Care Planning (ACP)

• Doelstellingen
• Respecteren van de persoonlijke keuze van de patiënt/bewoner

• Controle geven over de latere levensfase

• Bespreekbaarheid bevorderen binnen de familie

• Kwaliteit van arts-patiënt-relatie verbeteren

• Belissingsproces over gezondheidszorgen verbeteren

• Ervoor zorgen dat de vertegenwoordiger in naam van de patiënt 
kan spreken



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 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?



Vertegenwoordiger Vertrouwenspersoon

Zelf aangewezen Niet zelf aangewezen

- staat de patiënt bij 
maar heeft geen 
juridische bevoegdheid 
om de rechten van de 
patiënt uit te oefenen

- brengt de arts op de 
hoogte van bestaan van 
een wilsverklaring 
euthanasie als de patiënt 
wilsonbekwaam 
geworden is 

- door de patiënt 
aangewezen in een 
gedagtekend en door de 
patiënt en 
vertegenwoordiger 
ondertekend document

- kan weigering van een 
welomschreven 
medische tussenkomst 
afdwingen

- kan geen euthanasie 
afdwingen

- Bewindvoerder van 
meerderjarige 
beschermde persoon

- samenwonende 
partner; meerderjarig 
kind; ouder; 
meerderjarige broer of 
zus

- in geval van conflict of 
als er geen 
vertegenwoordiger is, 
beslist de arts na 
multidisciplinair overleg

- kan geen weigering 
van welomschreven 
tussenkomst afdwingen

- kan geen euthanasie 
afdwingen



• 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?”



Wilsverklaringen

Bron: Nys & Hansen, ethische perspectieven, 2009

• Uniforme terminologie nodig : wilsverklaring
– Wilsbeschikking synoniem van wilsverklaring maar wordt 

voornamelijk voor testament (“laatste wilsbeschikking”) 
gebruikt. Ook wilsuiting en wilsbesluit zijn synoniem.

– 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/


wilsverklaring Positief Negatief

- - Verklaring van een wilsbekwame 

persoon met het verzoek om euthanasie 

voor het geval dat deze persoon 

wilsonbekwaam is geworden.

- juridisch niet bindend

- schriftelijk met duidelijke formele 

voorwaarden voor rechtsgeldigheid

- geldigheidsduur: 5 jaar*

- herroeping is steeds mogelijk

-enkel toepasselijk indien onomkeerbaar 

buiten bewustzijn

- Verklaring van een wilsbekwame 

‘persoon die weigert toe te stemmen in 

een welomschreven medische 

tussenkomst voor het geval dat deze 

persoon wilsonbekwaam is geworden.

- Juridisch bindend maar arts heeft 

geen ‘zoekplicht’.

- schriftelijk maar geen duidelijke 

formele voorwaarden voor 

rechtsgeldigheid

- geldigheidsduur: onbeperkt

- herroeping is steeds mogelijk

Wilsverklaring ≠ actueel verzoek !

*Wetsvoorstel tot onbeperkte geldigheidsduur d.d. 6.03.2020



Wilsverklaringen

• Problemen

– Hoe moment van uitvoering bepalen?

– Waarheidsgetrouwe omschrijving van 
toestand in toekomst?

– Onherroepbaarheid van de vraag



Medische beslissingen rondom het levenseinde

◼Moet een arts euthanasie uitvoeren op basis 
van een wilsverklaring als de patiënt zijn wil 
niet meer kan uiten?

JA/NEE













Wilsverklaringen in 7 punten

• Zeg steeds wilsverklaring

• Een voorafgaande wilsverklaring wordt maar geldig vanaf de 
wilsonbekwaamheid van de opsteller ervan

• Enkel negatieve wilsverklaringen zijn voor de arts bindend

• Benoem steeds zelf een vertegenwoordiger om discussies zoveel 
mogelijk te vermijden

• Het voorafgaand verzoek om euthanasie een zeer beperkt 
toepassingsgebied heeft

• Een toename aan informatie is niet steeds een toename aan kennis
• Wilsverklaring is geen contract



Wilsverklaring 

• geen oplossing, wel startpunt
– Veel informatie, gebrek aan kennis

• Fgov, Leifblad, Federatie palliatieve zorgen

– 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
– Positief beeld op welke zorg we wel nog kunnen bieden



Beperking therapie

• 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

• 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)

• code 3: therapie afbouwen (met 
vermelding van de behandelingen 
die dienen gestopt te worden) 



Beperking therapie

• Bespreking DNR-beslissing door geriater:
– 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%)
– fysieke situatie (62,2%)
– leeftijd (21,1%) 

DNR ≠ ACP
DNR < ACP



Beperking therapie

• Standaardformulier

• In patiëntendossier

• Over beslissing van artsen

• In overleg met team

• Na informatie aan patiënt of wettelijke 
vertegenwoordiger

• Om therapeutische hardnekkigheid te vermijden



DNR registratie in EMD

• Gebruiksvriendelijk 
invulformulier
– Afvinken
– Automatisch ingevuld

• Enkel DNR formulieren 
zichtbaar

• Signaalfunctie op DNR 
tab na validatie





• 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.



• Het betrof een patiënt van het jaar 1963. Hij was binnengekomen in 
het ziekenhuis via de dienst spoedgevallen omwille van het overgeven 
van grote hoeveelheden bloed. De bloedingshaard was kunnen 
gestelpt worden en hij lag nu op de dienst pneumologie omwile van 
een gekende longtumor met multipele hersenmetastasen. Zijn 
prognose was gezien de agressieve tumor en de multipele 
hersenmetastasen zeer slecht. Gezien zijn slechte toestand vond de 
arts, indien hij opnieuw bloed zou beginnen braken en in shock zou 
gaan, het niet nodig levensreddende handelingen te stellen, zonder 
daar met de patiënt of zijn familie mee te overleggen. “ Hij heeft niet 
lang meer te leven, je moet de lijdensweg van die patiënt niet 
nodeloos verlengen” zei hij daarover. Op een zekere morgen komt de 
hoofdverpleegkundige melden dat de patiënt opnieuw zeer slecht 
gaat, bloed braakt en shockerig is. De assistent stelt alles in het werk 
en krijgt, dankzij de juiste handelingen te stellen, de patiënt er toch 
nog door. 



Prenatale Diagnose (PND) en 

zwangerschapsafbreking

Bio-ethiek

2021



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. 



Prenatale diagnose

• Wat kan?
• Klinische realiteit PND

• Wat mag?
• Wet betreffende de zwangerschapsafbreking (3 april 1990 – 15 

oktober 2018)

• Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking

• Wat is wenselijk?
• Ethiek in de kliniek



Klinische realiteit

• PND: 3 doelstellingen
– ouders informeren

– behandeling in baarmoeder of onmiddellijke neonatale 

zorgen

– zwangerschapsafbreking

• PND: 3 resultaten
– 96% gezond

– 2-4% niet-levensvatbaar

– 2-4% (ernstige) afwijking



Klinische realiteit

• Niet-invasief

– echografie

– meting nekplooi

– bloedtest

– Niet-Invasieve Prenatale 

Test (NIPT)

• Invasief

– vruchtwaterpunctie

– vlokkentest

– Navelstrengpunctie en 

foetale biopsie

Gebruikte technieken
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Klinische realiteit

• Indicaties invasieve PND

• Risico owv leeftijd van de moeder (36j)

• Historiek vorig kind

• Dragerschap

• Monogene overerfbare aandoening

• Echografische afwijking



Voorbeeld Downsyndroom

• 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



Voorbeeld Downsyndroom

• Leeftijd vrouw die zwanger is van kind met 

Downsyndroom - Hoeveel kinderen met 

Downsyndroom worden ontdekt?
• 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



Klinische realiteit

 Vlokkentest Vruchwater-
punctie 

Navelstreng-
punctie 

Tijdstip 10de week 14de week 20ste week 

Risico 1% 0.5% 1 à 2% 

Resultaat 3 dagen à  
3 weken 

(afhankelijk van 
de aandoening) 

- Enkele dagen 

(AFP gehalte) 

- 2 à 3 weken 
(chromosomen-

onderzoek) 

Afhankelijk van 
de aandoening 

 

 

NIPT: v.a. 9 weken



Klinische realiteit

• Methoden zwangerschapsafbreking
– 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

http://i23.photobucket.com/albums/b394/medicfact/nieuw/abortus_3.jpg


Klinische realiteit



Wettelijke regeling 

zwangerschapsafbreking

Tot 12 weken

• toegelaten mits:

– medisch verantwoorde 

omstandigheden 

• voorlichting, alterna-tieven, 

arts

– 6 dagen bedenktijd

– noodsituatie

Na 12 weken

• toegelaten mits:

– Ernstig gevaar voor 

gezondheid van de vrouw

– zware en ongeneeslijke 

aandoening bij foetus 

vastgesteld.

– advies tweede arts



Haal abortus uit het strafwetboek?*

• Tot 12 weken

– Vrouw beslist

• Wanneer, hoe en hoeveel 

kinderen?

• Vrouwenrechten onder 

druk?

• Na 12 weken

– Koppel beslist

• Welke kinderen?

• Rechten personen met een 

beperking onder druk?

* “Een wanbedrijf tegen de orde van de familie en tegen de openbare zedelijkheid”





Wettelijke regeling 

zwangerschapsafbreking
• Enkele definities

– Abortus arte provocatus

• Abortus: miskraam

• Ars, artis: kunst; kundigheid

• Provocare: opwekken

– Abortuscijfer: 
– het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen in de reproductieve 

levensfase (15-44 j.)

– Abortusratio:
– Het aantal zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangere vrouwen



Wettelijke regeling 

zwangerschapsafbreking
• Enkele definities

– 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

– Uitdragen, adoptie, abortus













Gezondheid vrouw 4,13



Cijfers 2009 -2019

• # afbrekingen: 19421
• Sinds 1993: + 44,1%

• Sinds 2005: + 8,4%

• Abortuscijfer: 9.28

• Abortusratio: 13,42 

(2007)

• Gem. Lftijd: 27,32j.

• # afbrekingen: 18.027

• Abortuscijfer: 8.4

• Abortusratio: 14

• Gem. Lftijd: 28,5j.

SENSOA > feiten & cijfers > ongeplande 

zwangerschap in België



Cijfers 2019

• In 2019 was de gemiddelde leeftijd van alle abortuscliënten 29 jaar.  

• 21% van alle abortussen in 2019 gebeurde bij 20- tot 24-jarige vrouwen 

• 25% gebeurde bij de 25- tot 29-jarige vrouwen 

• 23% bij 30- tot 34-jarige vrouwen

• 16% bij 35- tot 39-jarige vrouwen

• 8% van de vrouwen was tussen 15 en 19 jaar

• Het beeld dat abortus vooral plaatsvindt bij min-20-jarigen klopt dus niet.

• De cijfers van de Evaluatiecommissie ontkrachten dit beeld, maar het blijft een 

hardnekkige mythe dat het vooral tienermeisjes zouden zijn die ongewild zwanger 

worden. 



Cijfers 2019

• In 2019 gaven vrouwen deze redenen

• 32% gaf 'andere' aan

• 18% gaf ‘momenteel geen kinderwens’ aan  

• 9,5% gaf aan dat hun gezin voltooid is

• 6% voelde zich te jong

• 4,5% gaf aan student te zijn



Casus

• 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

• 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 prioriteiten heeft. Ze zijn een huis 

aan het bouwen.







NIPT voldoende?

• UZLeuven (januari 2014)
• Na combinatietest met risico trisomie 21 > 1 op 300

• Eerdere zwangerschap trisomie 21

• 36 jaar of ouder

– Screeningstest ≠ diagnostische test

– Resultaat bevestigen via invasieve test

– Kost 460 euro - 2017: kost 263,25 euro; voor 

patiënt: 8,68 euro

– Resultaat na max. 3 weken vanaf bloedafname



NIPT voldoende?

• 12.02.2015

– BE: 128.000 geboortes per jaar

– 100.000 vrouwen testen op trisomie 21

– Risicogroep van 5000 vrouwen (vruchtwaterpunctie)

– 50 miskramen na vruchtwaterpunctie

• 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)

• Bij voorkeur NIPT ipv combinatietest (HGR + KCE)



NIPT voldoende?

• Veiliger en minder invasief

• Accuraat en (relatief) goedkoop

• Vroeg in zwangerschap en vanuit graduele 

beschermwaardigheid embryo wenselijker (?)

• Drempel voor aanbieden PND verdwijnt

• Rechtvaardiging voor minder ernstige aandoeningen

• Sociale discriminatie en onbegrip voor (ouders) van 

personen met handicap



NIPT voldoende?

• Begeleiding van (toekomstige ouders) van 

kinderen met Down syndroom (HGR & KCE)
• Medisch + existentieel

– Na diagnostiek binnen 48u gesprek met speciaal opgeleide arts, 

contactouder.

• Beslissings- en verwerkingsproces

• Gepaste ondersteuning + optimale inclusie via gepaste 

herverdeling van beschikbare middelen

Cfr. European Society of Human Genetics & American Society of Human Genetics



Tussentijds besluit

• Voorafgaande zorgplanning bij zwangerschap?
• 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



Ethiek in de kliniek

• (W) elk subject?

• Intersubjectief

– arts-patiënt

– ouders

• Maatschappelijk

– gezondheidsbeleid



Ethiek in de kliniek

• 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

• De arts is een noodzakelijke derde

• De huidige en toekomstige generaties zinderen steeds 

mee aan de einder van elke maatschappelijke 

beslissing



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 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.



Ethiek in de kliniek

• (W)elk subject?

“We hadden geen keuze” 

het ethisch dilemma

– Kwaliteit van leven?
• Gehandicapt  ongelukkig

• diagnose  belasting

• hellend vlak naar euthanasie?



Ethiek in de kliniek

• Terminologie ‘handicap’

• 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

• Politiek correct

– Zwakzinnig, kreupel, achterlijk, mindervaliden, andersvaliden, 

personen met een handicap, personen met een beperking



Ethiek in de kliniek

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)



Ethiek in de kliniek

• Toetsen van verzoek tot zwangerschapsafbreking aan klinische criteria

– Multidisciplinair

• Heeft het toekomstig kind reële levenskansen of gaat het om een direct 

levensbedreigende ziekte of aandoening

• Staat het toekomstige kind een kortdurend leven met ernstig lijden te verwachten?

• Is er een buitenproportionele kost, zorg, inzet van middelen om het leven in stand te 

houden vereist?

• 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?

– Steeds in overleg met ouders



Ethiek in de kliniek

• Intersubjectief

“Wat zou u doen, dokter?”

– Arts-patiënt relatie

• het probleem van de niet-directiviteit

• Autonomie én context



Wat zou u doen dokter?

• Ervaren druk van patiënt

• Veel informatie maar weinig kennis bij patiënt

– Noodzaak aan interdisciplinair overleg

• Contradictie met promoten van normale zwangerschap

• Gevoelen van voorwaardelijke zwangerschap

• Voorbereiding van toekomstige ouders

• Zorg voor andere zorgverleners



Ethiek in de kliniek

• Arts-patiëntrelatie
– Kennis over de handicap biedt mogelijkheid om

• afstand te nemen van ideaalbeeld
– Kind is niet enkel de andere maar ‘anders’

• waardeoordeel over ‘eigenaardigheid’ te nuanceren

• Angst voor onbekende te verminderen

• Vermindert het schuldgevoel

• Heft het isolement op

• Het ‘ongepaste’ gedrag uit te leggen

• Verdringt de onbevangenheid

• Verwachtingen te corrigeren

• Door artsen en andere hulpverleners serieus genomen te worden



Ethiek in de kliniek

• Intersubjectief

“Het moet eruit en wel zo snel mogelijk”

– Ouders

• Acute rouw, schuld, schaamte

– “Ik kan niet voor mijn kind zorgen”; “iedereen ziet dat er ‘iets’ scheelt in de familie”

• Verlies van gevoel van morele eigenwaarden

– Moeten kiezen tussen lijden of dood

– Zelfontplooiing of geloofsact

• Verwarring door ambivalentie van de beleving

– “she grieves and she feels lucky to have avoided other grief



Ethiek in de kliniek

• Ouders

• Onderzoek Nederland: 34 koppels

?  hadden al beslist voordat het 
resultaat van de test er was

? beslisten nadien

? wisten niet meer wanneer

emoties bemoeilijken vasthouden aan de beslissing

28

5

1



Ethiek in de kliniek

• Ouders vinden het belangrijk

• Om een gehandicapt kind te kunnen vermijden

• Dat counseling objectief gebeurt

• Wensen begeleiding

– Mondelinge en schriftelijke info

• Gerust gesteld te worden



Ethiek in de kliniek

• 34 koppels

• diepte-interview 

• 6 weken nadien

• Onderzoek Universiteit 

Leiden, Nederland

• C. Geerinck- Vercammen, 

maatschappelijk werker



Ethiek in de kliniek

• Psychosociale gevolgen van abortus
– Positieve gevolgen

• Blijheid, vrijheid, opluchting, niet aangaan verantwoordelijkheden

– Negatieve emoties
• Stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, twijfel, boosheid, afname zelfwaardering

– Ernstige psychiatrische problemen
• Klinische depressie, klinische angst, PTSS

– Relationele en seksuele problemen

– Lichamelijke klachten
• Slaap- en concentratieproblemen, alcoholgebruik, gebrek aan energie

– Abortusgerelateerde problemen
• Fobische reacties op zwangeren en kinderen, fantaseren over foetus ‘anniversary 

reactions’



Ethiek in de kliniek

• Psychosociale gevolgen van abortus
– Merendeel van vrouwen geen problemen na abortus

– Milde problematiek (3 à 40%)

– Ernstige problemen
• Angst (8 à 28%) 

• Depressie (3 à 19%)

• PTSS (11%)

→Vermindert na 4 maanden

→Doorverwijzing psychiatrie 
→ Abortus (18,4 op 10 000)

→ Na bevalling (12)

→ Vrouwen vruchtbare leeftijd (7,5)

Problemen hangen niet samen met abortus maar eerder met voorgeschiedenis, 
leeftijd, opleidingsniveau, steun van partner, socio-economische factor

!deze cijfers zijn van toepassing op ongewenste zwangerschappen!



Ethiek in de kliniek

• Maatschappij

“Mijn kind, duur kind”

– een ‘gezond’ - heids - beleid?
• Preventiedrang

• Technologische imperatief

• Bedreiging voor gehandicapten

• Elimineren van zieke ipv behandelen van ziekte



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Zorgzaamheid in de context van PND

– Bij het aanbieden van PND

• counseling voor zwangerschap

• counseling tijdens zwangerschap

• keuze voor PND

– Resultaten van PND

• normale onderzoeksresultaten

• afwijkende onderzoeksresultaten

• zwangerschap behouden

• zwangerschap afbreken



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Aanbieden van PND

– counseling voor zwangerschap

• Bespreekbaarheid problemen

– toevallig:infectie, geneesmiddelen, alcohol

– genetisch: erfelijkheidsonderzoek

• Bespreekbaarheid resultaat:

– Niet genetisch eigen: adoptie, donoren

– Genetisch eigen: Prenatale diagnose, Pre-implantatie genetische 

diagnose



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Aanbieden van PND

– Counseling tijdens zwangerschap

• Combinatietest 

– positief

» riscoschatting vb. spina bifida, Downsyndroom

– negatief

» vals-positieve uitslag

=> abortus

=> vervolgtest: PND



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Aanbieden van PND

– Keuze voor PND

• zekerheden test

– procedure, risico’s, resultaten

• onzekerheden test:

– ernst afwijking, behandelbaarheid, belasting



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

Normale onderzoeksresultaten

• zo snel mogelijk meedelen

• telefonisch: waar?

• Huisarts of gynaecoloog?

Afwijkende 

onderzoeksresultaten

• slecht nieuwsgesprek

– telefonisch thuis

– uitvoeriger gesprek

– bijstand tot finale keuze

Resultaten PND



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Resultaten PND 

– Ouders die zwangerschap verderzetten

• verwerking

– persoonlijk - familiaal

– patiëntenvereniging

• informatie

– ziekte

– ziekenfonds

• gespecialiseerde zorg



Ethiek in de kliniek
Ethiek van het haalbare

• Resultaten PND

– Ouders die zwangerschap afbreken

• Voor de opname

– Info en communicatie

» Wat zal er met kindje gebeuren?; wat zal er met patiënt 

gebeuren

• Opnamebeleid

– Medische zorg, psychosociale zorg; zaalbezoek

• Nazorg

– resultaten autopsie; resultaten verwerking; nieuwe 

zwangerschap?



• 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. 



Betaalbare gezondheidszorg? Samen 
kiezen!

• Heeft de overheid echt extra geld nodig?
• DS 10.05.2019



https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2019/05/10/f1a76740-7275-11e9-b16e-8e98a1cd0cc6.jpg?width=1152&format=jpg


Uitgangspunten en doelstelling van de 
infosessie

• 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



Inhoud van de infosessie

• 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. 

• 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. 

• Zelfs als deze factoren optimaler georganiseerd zouden zijn 
(cfr. Nederland) toch zullen de keuzes die we hier bespreken 
zich stellen



www.knack.be, 

19/10/2013

Kcf.fgov.be, 

20/05/2014
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Vergrijzing van de bevolking in België:
demografische situatie in 2013

3,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder

Per 10.000 inwoners



Vergrijzing van de bevolking in België:
demografische situatie in 2030

2,7 inwoners op arbeidsleeftijd per persoon van 65 jaar en ouder



Stijging van de kosten in gezondheidszorg



Stijging aantal patiënten met kanker

Geslacht 2009 2020 Verschil 
(absoluut)

Verschil 
(percentage)

Mannen 32.754 39.559 6.805 21%

Vrouwen 27.818 31.149 3.331 12%



Medicatie oncologie 
Uitgaven ziekteverzekering voor CM-leden inzake  

medicatie oncologie (ATC-klasse L01)



Evolutie van het aantal diabetespatiënten in de Belgische 
bevolking (extrapolatie o.b.v. aantal CM-leden)



Enkele kerncijfers – periode 2000-2013

• RIZIV-uitkeringen : + 55 %

• RIZIV-gezondheidszorgen : + 50,2 %

• Werkloosheid : + 40,8 %

• Pensioenen : + 35%

• Kinderbijslagen (werknemers): + 27,6%



Groei invaliden vs. actieve bevolking
Groei van het aantal ‘invaliden’ (werknemers en zelfstandigen die 

minimum één jaar arbeidsongeschikt zijn) en van de potentiële actieve 

bevolking (2000-2011) (2000 = 100%)



De 21ste eeuw zal gezondheid(szorg) 
zijn

• Van 7% naar 10% naar… van BBP?

• Prachtige vooruitgang ...

• Positieve evolutie = wil van de burger-patiënt
om langer, gezonder, beter te leven

• Welzijn als prioriteit binnen onze samenleving



Nederland

• De zorgkosten stijgen. Een doorsnee gezin 
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 in Nederland: in 2040  
35% tot 50% van het inkomen aan zorg



Hoeveel % van je inkomen wil je 
besteden aan gezondheidszorg?

1. 5%

2. 10%

3. 15%

4. 25%

5. 35%

1 2 3 4 5

0% 0% 0%0%0%
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Top 10: duurste geneesmiddelen per CM-patiënt in 2013:
63 miljoen (150 NAT) voor 285 patiënten (690 NAT)

ATC INN5 INN4

BEDRAG PER 

PATIENT PER 

JAAR 2013

AANTAL UNIEKE 

CM-PATIENTEN

BEDRAG ZIV 

VOOR CM

A16AB08 GALSULFASE ENZYMEN 675,793 2 1,351,586

A16AB09 IDURSULFASE ENZYMEN 478,542 5 2,392,712

B02BD03

FACTOR VIII 

INHIBITOR 

BYPASSING 

ACTIVITEIT

BLOEDSTOLLINGS-

FACTOREN
436,183 3 1,308,549

A16AB10
VELAGLUCERASE 

ALFA
ENZYMEN 365,211 2 730,422

A16AB07
ALGLUCOSIDASE 

ALFA
ENZYMEN 353,895 30 10,616,840

A16AB05 LARONIDASE ENZYMEN 283,868 3 851,603

L04AA25 ECULIZUMAB

SELECTIEVE 

IMMUNOSUPPRESSI

VA

281,027 18 5,058,493

A16AB03 AGALSIDASE ALFA ENZYMEN 193,549 10 1,935,490

A16AB02 IMIGLUCERASE ENZYMEN 192,350 8 1,538,803

B02BD02

BLOEDSTOLLINGS-

FACTOR VIII 

(ANTIHEMOFILIEFA

CTOR A)

BLOEDSTOLLINGS-

FACTOREN
182,452 204 37,220,286



www.nieuwsblad.be, 

30/04/2013



www.volkskrant.nl, 31/07/2012

http://www.volkskrant.nl/


Top 10: duurste kankergeneesmiddelen per CM-patiënt in 2013:
34 miljoen (83 NAT)   voor 1269 CM-patiënten (3071 NAT)

ATC INN5 INN4

BEDRAG PER 

PATIENT PER 

JAAR 2013

AANTAL 

UNIEKE CM-

PATIENTEN

BEDRAG ZIV 

VOOR CM

L01XC11 IPILIMUMAB

MONOCLONALE 

ANTILICHAMEN 64,957 83 5,391,428

L01XE08 NILOTINIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 29,895 137 4,095,595

L01XE06 DASATINIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 28,833 99 2,854,494

L01XE15 VEMURAFENIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 26,015 54 1,404,809

L01XE01 IMATINIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 24,252 582 14,114,607

L01XE12 VANDETANIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 24,087 6 144,519

L01BB06 CLOFARABINE PURINEDERIVATEN 23,969 2 47,939

L01BC07 AZACITIDINE

PYRIMIDINEDERIV

ATEN 21,981 117 2,571,817

L01XE16 CRIZOTINIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 19,605 11 215,654

L01XE04 SUNITINIB

PROTEINEKINASE

REMMERS 19,011 178 3,383,923



QALY

• 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



QALY – Negatieve adviezen KCE 
(Kenniscentrum Gezondheidszorg)

Het KCE gaf bijvoorbeeld een                 

negatief advies voor Rota 

vaccinatie, rekening houdend met 

de QALY’s

Buikgriep -> jaarlijks 1 sterfgeval



Er mag per patiënt per behandeling een
maximumbedrag gehanteerd worden voor de 

terugbetaling
1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



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

4. 250.000 euro

5. 500.000 euro

6. 750.000 euro

7. 1.000.000 euro

1 2 3 4 5 6 7

0% 0% 0% 0%0%0%0%



Vele kleintjes maken een groot 
(cijfers 2013)

• 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) 

• Antidepressiva: kost voor het RIZIV per patiënt 
per jaar : 111 euro (totale kost van 126 
miljoen euro per jaar)



De patiënt betaalt jaarlijks de eerste 100 euro 
medicatie zelf zodat voor iedereen een terugbetaling
van duurdere specialistische medicatie mogelijk blijft

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%
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Totale en gemiddelde ZIV-uitgaven voor CM-leden in 
2013, volgens leeftijd en geslacht



Gemiddelde ZIV-uitgaven per lid o.b.v. 
leeftijd

LEEFTIJD GEMIDDELDE UITGAVE

0 jaar 1.775 euro

5 jaar 696 euro

20 jaar 800 euro

40 jaar 1.389 euro

60 jaar 2.690 euro

80 jaar 6.831 euro

100 jaar 14.738 euro



Dialyse voor chronisch nierfalen

Leeftijdscategorie Aantal CM-leden met nierdialyse 
(2011)

65-74 jaar 223

75-84 jaar 490

85-94 jaar 153

Meer dan 95 jaar 3

Gemiddelde kost per patiënt per jaar aan dialyse en 
bijkomende kosten is 85.000 euro



www.hln.be, 31/03/2014

http://www.hln.be/


Leeftijd als criterium – 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



www.volkskrant.nl, 

02/08/2012

http://www.volkskrant.nl/


Maximumleeftijd mag een criterium zijn 
voor de terugbetaling van behandelingen

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



Indien de maximumleeftijd een criterium is, 
welke leeftijd mag dan gehanteerd worden?

1. 75 jaar

2. 80 jaar

3. 85 jaar

4. 90 jaar

1 2 3 4

0% 0%0%0%
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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



IVF moet terugbetaald worden door de 
ziekteverzekering

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



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



Patiënten met een blijvende vegetatieve 
toestand mogen niet meer behandeld worden 

(vb. baxters, medicatie,…)

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%
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www.gva.be, 17/02/2014

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.

http://www.gva.be/


Werkzaamheid als criterium

’50% van de geneesmiddelen is nutteloos, 
20% wordt slecht verdragen, 5% is
potentieel gevaarlijk, en toch wordt 75% 
terugbetaald’

Frankrijk: besparing van 10 miljard euro 
per jaar mogelijk



Alzheimer medicatie

• Nauwelijks bewezen effect van Alzheimer-
medicatie (Studie KCE)

• Op jaarbasis kost Alzheimer-medicatie 20 
miljoen euro per jaar voor de 
ziekteverzekering



Enkel behandelingen waarvan bewezen is dat
ze werken, mogen worden terugbetaald

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%
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Bent (of was) u een roker?

1. Ja, dagelijks

2. Ja, regelmatig maar niet dagelijks

3. Ja, maar alleen op speciale aangelegenheden

4. Neen, maar ik heb vroeger wel gerookt

5. Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet gerookt

1 2 3 4 5

0% 0% 0%0%0%



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

5. Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet alcohol gedronken

1 2 3 4 5

0% 0% 0%0%0%



Eigen verantwoordelijkheid als 
criterium

(www.hln.be, 11/02/12)

http://www.hln.be/


Roken zorgt voor grote kost

• 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,…)



Roken, een eigen keuze?
Aandeel van de bevolking (15j en ouder) dat zware roker 
is (20 sigaretten of meer per dag)  België -2008



Rokers zouden in vergelijking met niet-rokers een groter 
deel van de gezondheidskosten die een rechtstreeks 

gevolg zijn van het roken zelf moeten betalen

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%
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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)

• Mogelijkheid om voor te schrijven op stofnaam 
(i.p.v. merknaam) zorgt ervoor dat apotheker 
goedkoopste geneesmiddel aflevert



Artsen mogen enkel nog medicatie op 
stofnaam voorschrijven

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



Gespecialiseerde zorg in 
gespecialiseerde ziekenhuizen

www.knack.be, 10/02/2014

http://www.knack.be/


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. 
Bovendien zorgt dit ook voor besparingen



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



Zeldzame en complexe aandoeningen mogen nog 
slechts in een beperkt aantal gespecialiseerde 

ziekenhuizen behandeld worden (vb. gespecialiseerde 
chirurgie)

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



De maximum afstand tussen een gespecialiseerd 
ziekenhuis en de woonplaats van een patiënt 
mag maximum volgende afstand bedragen:

1. 10 kilometer

2. 30 kilometer

3. 50 kilometer

4. 70 kilometer

5. 100 kilometer

1 2 3 4 5

0% 0% 0%0%0%



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.

• Dit zorgt voor minder uitgaven in ziekteverzekering, en 
maakt beroep van arts meer aantrekkelijk

• Vb. in Canada en VK: Nurse practitioners:
– Zijn verpleegkundigen met universitair diploma
– Voeren deel van taken uit die vroeger door huisarts werden gedaan

• Vb. praktijkassistent in Nederland:
– Doet vnl. medisch-technische taken (vb. uitstrijkje) en administratie



Het nemen van een uitstrijkje zou, net zoals in 
Nederland, door een praktijkassistent(e) 

mogen gebeuren
1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



Keuzevrijheid patiënt beperken

• Patiënt kan, als hij wil, op dezelfde dag 
verschillende huisartsen, specialisten en 
universiteitsprofessoren bezoeken (‘doctor 
shopping’)

• Van ieder bezoek wordt een deel terugbetaald



Elke patiënt moet eerst langs de huisarts gaan, 
voor hij/zij naar de specialist kan

1. Akkoord

2. Niet akkoord

1 2

0%0%



Preventie
OESO, 2011



Preventie

• België besteedt duidelijk minder middelen aan 
preventie dan de meeste andere Europese landen

• Er zijn nochtans verschillende voorbeelden van 
kosteneffectieve preventie:
– Dikkedarmscreening
– Leefstijlpreventie (voeding, beweging,…) ter 

voorkoming van diabetes type 2 blijkt vaak 
kosteneffectief

– 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
1. Akkoord, minder geld naar curatieve zorg en 

meer naar preventie

2. Niet akkoord

1 2

0%0%
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Wie beslist?

• Keuzes in zorg: verschillende belangen tussen de 
patiënt, de professional, het management en de 
samenleving

• Bij de keuzes spelen ethische, sociale, economische 
en juridische aspecten een rol



Wie beslist?

• Tijdsevolutie:

– Vroeger arts - patiënt

– Dan meer de autonomie van de patiënt

– Nu rol van de maatschappelijke kost/ maatschappij

• Kosten voor maatschappij bij 
behandeling/zorg plaatsen



Als er beperkte financiële middelen zijn, wie 
mag uiteindelijk beslissen welke soort 

behandeling wordt terugbetaald?
1. De patiënt

2. De individuele zorgverstrekker

3. De maatschappij/ stakeholders (vertegenwoordigers van 
ethici, juristen, ziekenfondsen, patiënten, zorgverleners…)

1 2 3

0% 0%0%



Ter afsluiting –
Enkele reflecties over keuzes in de zorg

Drie centrale waarden blijven belangrijk om in het achterhoofd te 
houden bij debat over keuzes in gezondheidszorg:

• Rechtvaardigheid: Gelijke toegang voor iedereen tot de 
gezondheidszorg, zonder drempels.  Werken aan gelijke kansen 
op een gezond leven voor iedereen.

• Kwaliteit: blijven streven naar verbetering van de kwaliteit en 
kosteneffectiviteit.

• Relevantie: Gezondheidszorg moet beantwoorden aan reële 
zorgbehoeften in de maatschappij. 


