BIO-ETHIEK: SAMENVATTING
D OOR B ABETTE V ANDENBROECK

Het evaluatie van dit OPO bestaat uit een examen met een mondeling én een schriftelijk gedeelte. Het
examen vindt volledig online plaats!
-

Het mondeling gedeelte kan bestaan uit, en niet beperkend tot de beoordeling van een stelling
en telt mee voor 8 van de 20 punten. (Waarschijnlijk in de namiddag)
Het schriftelijk gedeelte kan bestaan uit, en niet beperkend tot de analyse én beoordeling van
een casus en telt mee voor 8 van de 20 punten. (Waarschijnlijk in de voormiddag)
De presentatie en de poster als resultaat van een groepswerk worden voor een deel beoordeeld
door de docent. Deze beoordeling telt voor 2 van de 20 punten.
Een deel van de evaluatieactiviteit van de poster bestaat uit peer assessment. Studenten die
deel uitmaken van een zelfde groep beoordelen elkaar op een aantal vooraf gedefinieerde
criteria (zie toelichting op Toledo). Deze peer assessment telt voor 2 van de 20 punten. Indien
de student deze peer assessment niet invult, leidt dit tot een beoordeling van 0/2.

Op Toledo staan er verschillende teksten met extra info. De meningen over het nut van deze teksten
zijn verdeeld. Sommige oud-studenten vonden dat hier nuttige extra info in stond, anderen hebben ze
niet gebruikt. Ik denk zelf dat ik me op voorhand niet met de teksten ga bezighouden, maar de de dagen
voor het examen eens ga bekijken zodat ik ze kan raadplegen indien nodig. De prof zegt zelf dat de
powerpoint de leerstof is, teksten zijn extra uitleg indien nodig.
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1. EEN INLEIDING IN DE BIO -ETHIEK
1.1. INLEIDING
In dit hoofdstuk hebben we het onder meer over volgende vragen: Hoe is de bio-ethiek ontstaan?
Onderzoeksmethoden? Wetenschappelijke omkadering?
Bio-ethiek is:
-

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.

Bio ethiek is niet hetzelfde als moraal:
-

-

Moraal: geheel van (veronderstelde of werkelijke) opvattingen die binnen een bepaald
levensdomein (hier: gezondheidszorg) een belangrijke richtinggevende functie hebben voor het
menselijk handelen: Algemeen geldende en veronderstelde opvattingen over wat mag en niet
mag.
Ethiek: wetenschap, kritische reflectie op menselijk handelen en de daarin geldende
opvattingen. Het is de zoektocht naar het vinden van oplossingen op maat voor bepaalde
menselijke probleemsituaties en het doorbreken van welles-nietes-houdingen.
o Het is een denkmethode
o Het is controleerbaar en toetsbaar, door andere na te rekenen
o Conceptuele analyse
o Rechtvaardiging van het gedrag achterhalen
o Handelen van mensen begrijpen door keuzes te analyseren en interpreteren in termen
van argumenten die ze erbij hebben
o Trekt zich weinig aan van meerderheden

Ethiek is géén psychologie. Psychologie gaat over de verklaring van gedrag. Ethiek gaat over een
rechtvaardiging van een gedrag.
-

Bijvoorbeeld: het doneren van een nier.
o Psychologen zeggen hierover: mensen die een nier doneren hebben bepaalde
persoonlijkheidskenmerken. Ze zijn sterk op anderen gericht, idealistisch ingesteld, en
vaker hoog opgeleid.
o Een ethicus heeft hier niet veel aan. Deze wil vooral de redenering achterhalen en de
redenen van waarom iemand een nier zou doneren. Je wilt de bedoelingen van deze
persoon begrijpen. Als je aan iemand vraagt: ‘waarom geef je een nier weg?’, is dit niet
omdat ze hoogopgeleid zijn. We zoeken dus de achterliggende reden van een gedrag
(hier bijvoorbeeld: om een familielid te helpen)
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Een testje: Ook een pil is ethiek!
De obesitaspil eguleert de stofwisseling zodat mensen kunnen eten wat ze willen zonder
gewichtstoename. Eindelijk ligt het ideale gewicht binnen ieders handbereik! Ben je hier voor of tegen?
Waarom wel of niet?
-

-

Mogelijke argument vóór: Kan mentaal welzijn verbeteren indien de mentale last van
overgewicht groot is.
Mogelijke argumenten tégen: Gewicht is niet het allerbelangrijkste, je moet ook denken aan
hoe gezond het eten is, aan het innemen van voldoende voedingsstoffen. Wanneer je alles kan
eten, zal je hier misschien niet meer over nadenken.
Deze discussie brengt ook ander vragen naar boven: voor wie maken we deze pil beschikbaar?
En moeten we deze dan ook terugbetalen? Voor wie wel en wie niet?

Er zijn verschillende ‘vormen’ van ethiek:
-

-

-

Orakel-ethiek: een of andere ‘goeroe’ die zegt ‘X mag wel en Y mag niet’: dit is geen echte
ethiek, ethiek gaan namelijk niet om de visie van één persoon.
TomTom-ethiek/GPS-ethiek: wordt vaak gebruikt in de politiek: hierbij weet men al wat men wil
beslissen, maar zoekt in de ethiek nog een duidelijke leidraad of pad dat ertoe leidt. Dit is ook
geen echte ethiek, want hierbij is er geen ruimte voor andere ideeën of nuance.
Stempel- of zegeningsethiek: iets dat een stempel krijgt van ‘ethisch verantwoord’ of ‘ethisch
onverantwoord’ te zijn. Een stempel an sich betekend niet dat iets ‘ethisch’ is. Je moet
argumentatie geven. Iets is niet per definitie ‘goed’ of ‘slecht’
Kookboek-ethiek: Hierbij wil men een helder stappenplan of procedure om tot een aanbeveling
te komen. Ook dit is niet hoe ethiek werkt.
Narren-ethiek: Op een congres mag de ethicus als laatste komen opdraven, als een soort doekje
voor het bloeden, omdat het moet, ‘we zullen de ethici ook maar even aan het woord laten’.
Ook dit is geen echte ethiek.

Ethiek is de zoektocht naar het vinden van oplossingen op maat voor bepaalde menselijke
probleemsituaties en het doorbreken van welles-nietes-houdingen.

1.2. HISTORIEK
Standpunten kunnen wijzigen door veranderende maatschappelijke tendensen.
Jaren 1960 waren erg belangrijk voor het ontstaan van bio-ethiek of medische ethiek: Er was een
revolutie op medisch vlak met eigen problematiek:
-

Verspreiding ‘therapeutische’ (medisch begeleide) abortus met verminderd risico voor de
vrouw
Er ontstond de mogelijkheid tot prenatale Diagnose: aandoeningen opsporen voor de geboorte
o Hierrond ontstond er discussie rond ‘beschermwaardigheid van het embryo’ ten
opzichte van “baas in eigen buik”?
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-

-

Kunstmatige beademing werd mogelijk en er ontstonden Intensive Care Units
o Zorgt voor discussie rond: is het technisch haalbare ook het meest zinvolle? Vb.
Wanneer je bij iemand alle ledematen moet amputeren (wat technisch mogelijk is), is
dit dan nog wel een leefbaar leven?
Orgaantransplantatie
o Discussie rond: We willen meer organen maar mag dit dan ook gecommercialiseerd
worden? Gaan we daarvoor in de toekomst ook betalen?

In de daaropvolgende periode zorgen nog heel wat andere ontwikkelingen voor ethische discussies:
-

1970: In Vitro Fertilisatie
1980: euthanasie
1990: genetica
2000: stamcelonderzoek en klonen
2010: tissue engineering –nanotechnologie
2014: “Jaar van het hersenonderzoek”
2015: keuzes in de gezondheidszorg
2017: Overal DNA (privacy, zelftesten, dna-paspoorten, …)
2019: euthanasie en psychisch lijden
2021: keuzen in de gezondheidszorg (sterk naar boven gekomen door de huidige pandemie:
keuzes rond wie er al dan niet beademd/verzorgd moet worden wanneer er te weinig bedden
zijn, maar ook keuzes rond wie er eerst gevaccineerd mag worden)

Door toenemende technieken (toenemende mogelijkheden in de gezondheidszorg) wordt
gezondheid niet langer bepaald door het lot maar steeds meer door eigen keuze (of door keuzes van de
overheid).
Zijsprongetje:
Mensen zeggen vaak ‘we willen een gezond
kind’. Maar eigenlijk zit er heel veel achter deze
uitspraak.
-

-

-

Wie zijn ‘we’? Man of vrouw?
Adoptieouder, Pleegouder, Stiefouder,
Vikingvader (spermadonor), Nestmama
(synoniem voor meemama)
Heb je wel een kind te ‘willen’? Is dit
een verlangen of een recht? Omdat er tegenwoordig zo veel mogelijkheden zijn, lijkt dit bijna
een recht te zijn, maar dit is niet het geval. Je hebt geen recht op een kind. Je kan het vergelijken
met onderwijs. Je hebt geen recht op een diploma, maar je hebt wel recht op educatie.
‘Een’, wat dan met overtallige embryo’s? Beschouwen we dit al als kinderen? Hoe ziet de MY
dit? Is dit afhankelijk van de ouders?
Wat is gezond?
Wat is een kind? Zijn er keuzes in geslacht? Kan je kiezen voor een broertje of zusje dat zal
dienen om een ziek kind te redden?
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Niet alleen medische ontwikkelingen zorgen voor ethische discussies, ook maatschappelijke
ontwikkelingen dragen hiertoe bij. De toenemende consumptiementaliteit in de hedendaagse
geneeskunde zorgt voor ontvoogding van de patiënt (= patiënt staat meer op zichzelf, er zijn meer
patiëntenrechten). Deze veranderingen tonen zich in:
-

-

-

Arts-patiënt relatie: van paternalisme naar parentalisme:
o Er komt heel veel druk vanuit de mensen naar de artsen toe (bijvoorbeeld om hun
kinderwens te vervullen).
o De klemtoon op patiëntenrechten is veel groter geworden, wat goed is. Al kan dit gaan
neigen naar patiënteneisen.
Heel wat ethische discussies zijn ontstaan rondom medische experimenten met mensen.
Hierdoor is er meer aandacht gekomen voor de bio-ethiek.
o Gevolg van o.a. wantoestanden WOII waarbij er tot de jaren ’70 heel veel op mensen
geëxperimenteerd is
Nürnbergcode Verklaring van Helsinki
o Tuskegee experimenten: in bepaald deel van de VS heeft men bijvoorbeeld bij zwarte
mensen syfilis onbehandeld gelaten om een beeld te krijgen van het natuurlijke verloop
ervan.
WHO-definitie gezondheid: “a status of complete physical, mental, and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity”.

Achtergrond: Terminologie:
-

-

De term ‘bio-ethiek':
o 1970
o Van Renselaer Potter
Celbioloog/oncoloog
Universiteit van Winconsin (V.S.)
o Combinatie van:
Ontwikkelingen in de levenswetenschappen (bio)
Kennis van het menselijk waardenstelsel (ethiek)
o 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)
De term ‘Ethiek van de gezondheidszorg’:
o 1977
o Paul Sporken
Katholiek priester
o 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

4

Casus:
64 jarige vrouw, hoogleraar op emeritaat, wenst een kind. Oké of niet oké? (Is al verschillende keren
voorgekomen: in Roemenië, Nederland, China, Australië, …)
-

-

-

Meerderheid van onze jaargenoten is tegen: Is dit fysiek wel oké, kan je lichaam dit wel aan?
Heeft dit geen gezondheidsrisico’s? Hebben de gezondheidsrisico’s bij de moeder geen impact
op het kind? Kan je wel voor iemand van 16 zorgen als je 80 bent? Wat met je kind als je sterft?
Hoe zit het dan met het welzijn van het kind?
Wanneer het over oudere vrouwen gaan zeggen we ‘neen’, maar hoe zit dit dan bij oudere
mannen? Is het geen discriminatie dat mannen dit wel mogen en vrouwen niet?
o “Elton John (65j) en zijn partner, David Furnish voor de tweede keer vader.”
o “Mick Jagger (73 j) wordt opnieuw vader, moeder in spé is 29j oude vriendin.”
o Eddie Murphy (57), Michael Douglas (59), Robert De Niro (68), Rob De Nijs (69)
Misschien is deze ongelijkheid wel te wijten aan het feit dat er bij een oudere vrouw mogelijks
meer medische complicaties komen kijken (vb. hogere kans op syndroom van down,
complicaties bij de moeder, …)

Het is belangrijk om bij dit soort casussen niet enkel ‘instinctief’ te reageren, maar ook om bepaalde
vragen te stellen. Er zijn bijvoorbeeld wel enkele belangrijke argumenten:
-

Bij deze vrouwen gaat het namelijk over vrouwen die gedoneerde eicellen gebruikt hebben,
waarbij de risico’s voor aandoeningen bij het kind, kleiner zijn.
Ook wanneer de partner van de vrouw bijvoorbeeld 40 jaar is, kan dit een verschil maken in je
visie.
In goede gezondheid worden deze vrouwen gemakkelijk 80 jaar, dus kan ze toch best lang voor
haar kind zorgen.
Je zou ook kunnen stellen dat er op deze leeftijd ook echt tijd is voor de vrouwen in kwestie om
zich écht op het kind te kunnen focussen.

Heb je na deze argumenten nog ernstige bezwaren tégen? Anders ben je misschien gewoon op leeftijd
aan het discrimineren.
Iemand haalt aan dat we misschien de menopauze als ‘biologische grens’ moeten accepteren. De prof
reageert dat dit eigenlijk wat moeilijk is omdat de medische vooruitgang sowieso deze grenzen doet
vervagen. Dat is nu net de reden waarom deze ethische discussies er zijn.
Een jaargenoot haalt aan dat het misschien best is om dit casus per casus te bekijken, omdat algemene
richtlijnen te moeilijk zijn.
In België doet men tot < 43 jaar terugbetaalde IVF. Eicel pick-ups zijn mogelijk tot 45 jaar en
terugplaatsingen tot 47 jaar. De officiële leeftijdsgrens is hier dus 47.
Iedereen heeft dus een visie met bepaalde argumenten. Maar ook maatschappelijke ideeën en
individuele factoren zijn belangrijk. Er zijn heel wat principes om rekening mee te houden bij het
bekijken van een casus.
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Zijsprongetje:
Ethiek gaat niet alleen over het begin van
leven, maar vaak ook over het einde.
Mensen
zeggen
vaak
‘wil
een
menswaardig levenseinde’. Maar ook hier
zit veel meer achter.
-

Over wie gaat wat? De wensen van de patiënt zelf of de wensen en voorkeuren van de familie?
Wat is willen? Een verlangen of recht?
Wat houdt het juist is? Euthanasie? Pijnbestrijding?
Wat is menswaardig? Wie bepaald de kwaliteit van het leven? De patiënt? Arts?
Wat is het levenseinde? Laten sterven? Of actief doden?

Casus hierrond: De Italiaanse Eluana Englaro raakte op haar twintigste in een coma na een ernstig autoongeval. 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.
De wettelijke definitie van Euthanasie is: ‘het levensbeëindigend handelen, door een andere dan de
betrokkene, op verzoek van die persoon zelf’.
In deze casus is er dus niet echt sprake van euthanasie. De media gebruikt dit begrip vaak te pas en te
onpas. Passieve euthanasie bestaat niet, want euthanasie gaat per definitie over een actieve handeling.
In deze casus gaat het over het stoppen van een behandeling, niet over euthanasie.

1.3. ETHIEK IN DE KLINIEK
Ethiek heeft in de kliniek 3 functies:
-

Toetsingsfunctie (91%) (vb. ethische commissie bij onderzoek)
Begeleidingsfunctie (7%) (vb. begeleiding van hulpverleners rondom een casus)
Ethische consultatie (2%) (vb. niet ingeburgerd in Vlaanderen, gaat over ethische consultaties
aan het bed waarbij individuele adviezen gegeven worden bij een situatie, waarbij de persoon
mee het proces leidt)

Dit kan over heel wat verschillende thema’s gaan:
-

-

Heel vaak gaat dit over vragen rondom levenseinde. Vb. Euthanasie, DNR-beleid, beleid rond
palliatieve sedatie, rond pijn- en symptoombestrijding, 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, …
Begeleidingscommissies kunnen adviezen geven rondom de hulpverlener-cliënt-relatie: Vb.
Communicatie over suïcide, Opvang minderjarigen op spoed, Pijnbestrijding bij kinderen,
Experimentele therapie, Medische hulp aan personen zonder wettig verblijf, Aanwezigheid
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-

familieleden bij reanimatie, Beroepsgeheim, Cameragebruik- en bewaking, Vrijheidsbeperking,
Grensoverschrijdend gedrag, …
Of adviezen over specifieke thema’s: vb. 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, …

Ethiek wordt vaak gebruikt ‘omdat het moet’. Elk algemeen en psychiatrisch ziekenhuis moet een
ethische commissie hebben. Dit moet al langer volgens de interne regelgeving door de Orde van
Geneesheren. Maar er is nu ook externe regelgeving: KB 1994 + ziekenhuiswet 1999 (Focus op
begeleiding en toetsing) en 2004 experimentenwet (Focus op toetsing).
Deze ethische commissies moeten bestaan uit:
-

8 tot 15 leden
Beide geslachten
Meerderheid als arts aan het ziekenhuis verbonden
Verplicht moet hierin zitten: Jurist, verpleegkundige, ethicus (geen beschermde titel),
apotheker en huisarts
Geen directielid ziekenhuis, geen voorzitter medische raad
Samenkomst min. 4 x/jaar
Toetsing: advies binnen 28 dagen

Praktijkinstrumenten voor ethische adviezen zijn vaak afkomstig uit:
-

-

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
o Operationeel sinds 1996
o Dubbele functie:
Informeren
Adviseren (geen bindend advies)
o Adviezen mbt einde van leven
Euthanasie (1997; 2014, 2017)
DNR-codes (2007)
o 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)
o Er is hierbij vaak geen consensus over een advies, men gaat er van uit dat ‘intern
pluralisme’ (vanuit verschillende invalshoeken) mogelijk is
o Deze adviezen worden gebruikt als achtergrondliteratuur voor deze cursus
Lokale commissies voor medische ethiek
o Operationeel sinds 1994
o In elk ziekenhuis
o Dubbele functie:
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-

Toetsen van onderzoeksprotocollen
Begeleiden van de ziekenhuispraktijk
o Recente wetgeving voor deze commissies
Euthanasiewet 2002
Patiëntenrechten 2002
Embryowet 2003
Experimentenwet 2004
Medisch begeleide voortplanting 2007
o Werkwijze: alle proeven, studies en onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van
de biologische of medische kennis waarbij mensen betrokken zijn
Ook op politiek niveau bestaan er commissies die rond de wetgeving en het omgaan met deze
wetgeving moet oordelen:
o Federale commissie vrijwillige zwangerschapsafbreking (1993)
o Federale commissie euthanasie (2002)
o Federale commissie patiëntenrechten (2003)
o Federale commissie onderzoek embryo in vitro (2006)

In de kliniek zijn er verschillende werkwijzen of methodes om met ethiek om te gaan.
-

-

De traditionele werkwijze is de Eed van Hippocrates
o Is een specifieke beroepsethiek
o Wordt vaak nog gelijkgestemd met het paternalisme
o Eed is tijds- en groepsgebonden
Staat bijvoorbeeld in ‘ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen’
Is moeilijk zomaar door te trekken naar het leven vandaag de dag
Staat in dat je een vrouw nooit een middel mag toedienen ter vernietiging van
ontkiemend leven
ging destijds vooral over het risico dat dit mogelijks
inhoudt, niet per se om een hoop ethische bezwaren
o Heeft succes gekend door het samenvallen met christelijke idealen
Sinds de ‘ontvoogding van de patiënt’ gebruikt men de Principles of biomedical ethics (1979)
o Weldoen (beneficence):
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
• Naar de toekomst toe, het goede zoveel mogelijk bevorderen.
o Niet-schaden (non-maleficence)
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;
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•

o

o

De goede effecten ten minste even snel uit de handeling voortvloeien
als de schadelijke effecten.
Het toepassen van dit principe is al moeilijk toe te passen op chemotherapie,
het vierde argument is hierbij namelijk niet per se het geval.
Weldoen + niet-schaden = ‘welzijn’
Autonomie (autonomy):
Ideaal: het recht te kiezen zonder inmenging van buitenaf
Praktijk: de mogelijkheid om keuzes te maken binnen een welbepaalde context
Rechtvaardigheid (justice)
Ideaal: gelijksoortige gevallen moeten op dezelfde wijze worden behandeld
• Wat is dezelfde wijze? Is dat op basis van gelijkheid, verdienste, of
behoefte?
Praktijk: gaat eerder over rantsoenering of prioriteitslijsten (vb. bij pandemie)
• Gaat over noodzakelijke zorg
• Gaat over effectieve zorg
• Is het voor eigen rekening van patiënt of niet?
Vb. criteria van rechtvaardigheid en IVF
• Is IVF een noodzakelijke zorg?
o Maw stelt ze mensen in staat normaal in de samenleving te
functioneren? Beperkt kinderloosheid het normale
functioneren?
• Is IVF effectief?
o Is een succespercentage van 25 à 30% voldoende?
• IVF goed georganiseerd?
o Bij ons zeker wel
• IVF zelf betalen of voor de gemeenschap?
o Wij dragen als MY bij aan een probleem dat zich slechts bij
bepaalde mensen voordoet

In de bio-ethiek ben je dus constant aan het schipperen tussen de
theorie en de praktijk. Je vertrekt vanuit een mensbeeld, dat je
werkwijze bepaald. Deze werkwijzen kunnen bepaalde principes
zijn. Deze principes kunnen worden toegepast op een probleem,
het probleem is de casus, waar je het moreel oordeel aan koppelt.
Maar het is meer dan de principes, je koppelt dit ook altijd aan de
situatie waarin mensen op elkaar aangewezen zijn. Je kijkt ook
naar de familie, de hulpverlener, … Dit wordt nog meer concreet
doorheen de cursus.
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Ethiek vindt plaats op verschillende niveaus
en in verschillende contexten.
Bio-ethiek: gaat over alles wat biologie en
ethiek is.
Ethiek in de gezondheidszorg gaat over
ethiek
binnen
de
context
van
gezondheidszorgsystemen,
waarbinnen
keuzes gemaakt kunnen worden.
Ethiek in de kliniek gaat over ethiek in een klinische of ziekenhuis setting. Hierbij kan men kijken naar
verschillende systemen. Arts-patiënt is het meest dichte systeem om micro-niveau, maar je kan ook op
meso-niveau kijken naar een zorginstelling, of op macro-niveau naar een zorgsysteem.

1.4. STAPPENPLAN
In de verdere lessen gaan we met ethische casussen aan de slag aan de hand van vijf stappen om een
casus te beoordelen.
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, wetgeving,
wetenschappelijke stand van zaken,… (note to self: bespreek ook de behandelingen die ge al kent)
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 (om een beeld te krijgen)
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?
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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)?

“Doorprik vooroordelen, Geef juiste informatie, Geef niet enkel advies, maar maak ook een plan.”

1.5. DE KOMENDE LESSEN…
Dit schema is een overzicht van wat er besproken zal worden in het eerste deel van de lessen, over ‘de
maakbare mens’.
We vertrekken steeds bij de kinderwens. Deze kan positief (kind willen) of negatief (geen kind willen)
zijn. Indien mensen een kinderwens hebben maar niet via de natuurlijk weg aan kinderen kunnen
geraken, is er de mogelijkheid van IVF en in de toekomst mogelijk ook klonen (in de praktijk is dit al
wel mogelijk, maar nog niet toegelaten). Of er nu een kinderwens is of niet: als je zwanger bent is er
een embryo in vivo of in vitro is. Ook hier zijn twee mogelijkheden: dit embryo kan gewenst of
ongewenst zijn.
Indien het embryo gewenst en in vitro (via medisch begeleide voortplanting) is, dan gebeurt er vaak
een pre-implantatie genetische diagnose (PiGD) op het embryo. Als de vrouw zwanger is, gebeurt er
vaak een prenatale diagnose (PND), dit kan bijvoorbeeld via echo. Hierbij kijkt men of het embryo
gezond is of ‘ziek’ (hierbij kan je je de vraag stellen wie beslist wat ‘ziek’ is). Wanneer er beslist wordt
dat het embryo ziek wordt, is er de mogelijkheid om het te laten afsterven of met een materiaal
wetenschappelijk onderzoek te doen. Dit is ook mogelijk bij een ongewenste zwangerschap die
afgebroken wordt.
Wanneer het embryo gezond is en het leidt tot een geboorte, kan men met het navelstrengbloed
wetenschappelijk onderzoek doen naar stamcellen. Stamcelonderzoek is hier de meest recente
ontwikkeling. Het brengt verschillende vragen naar boven die te maken hebben met verschillende
wetenschappelijke technieken en beoordelingen.
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2. STAMCELONDERZOEK- EN THERAPIE
Het is moeilijk om te zeggen of je voor of tegen stamcelonderzoek bent. Dit heeft namelijk te maken
met verschillende wetenschappelijke technieken en beoordelingen. Het hangt ervan af of je dit
beoordeelt als iets positiefs of iets negatief.

2.1. WAT IS HET PROBLEEM MET STAMCELONDERZOEK?
De ontdekking van stamcelonderzoek heeft in 2012 geleidt tot een nobelprijs. Er zijn verschillende
mogelijkheden om stamcellen te gebruiken, bijvoorbeeld in deze casus:
Casus
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.
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Vind je dit soort onderzoek problematisch of niet?
-

Ja, want ze weten dat het effect tijdelijk is en dus herhaald moet worden.
Ja, want stamcellen komen uit foetussen van beëindigde zwangerschappen
…

In het algemeen wordt stamcelonderzoek (ook door onze overheid) als iets positiefs gezien. Het wordt
gezien als mogelijkheid tot een innovatief geneesmiddel.
In de media beschrijft men de mogelijkheden als ‘“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.”, dit is natuurlijk ook een gevaarlijk idee.
Een argument dat vaak gebruikt wordt tegen stamcelonderzoek, gaat over het feit dat stamcellen vaak
afkomstig zijn uit embyo’s van beëindigde zwangerschappen.
-

-

-

-

Toch steunt zelfs de katholieke kerk stamcelonderzoek!
o ‘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. (…) So long as tiny human beings are not created, used and destroyed in the
process.’
In De Standaard schreef men in 2010:
o “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.”
o “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.”
o
Hierbij neemt men dus vooral een standpunt in op basis de oorsprong van het
bronmateriaal. De discussie die we dus rond stamcelonderzoek voeren, gaat niet over
stamcellen zelf, maar over de oorsprong van het bronmateriaal. Toch is het zo dat
bepaalde doorbraken rondom medisch begeleide voortplanting zich niet hadden
kunnen voordoen zonder onderzoek op embryo’s.
Twee jaar geleden startte er zelf een burgerinitiatief hierrond op.
o 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 EUburgers ondertekend, onder wie meer dan 5.000 Belgen.
Soms proberen wetenschappers de discussies rond de vernietiging van embryo’s te ontwijken.
In Nederland is men er bijvoorbeeld in geslaagd bij muizen stamcellen uit te laten groeien tot
iets wat dan misschien geen ‘bonafide’ embryo is, maar er wel verdacht veel op lijkt. Zo kan er
onderzoek gevoegd worden, zonder discussie over of dit wel mag op embryo’s en of embryo’s
wel vernietigd mogen worden.
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2.2. WAT ZIJN STAMCELLEN?

Embryonale stamcellen worden gehaald uit de binnenste celmassa van de blastocyst. Het voordeel van
embryonale stamcellen is dat ze kunnen uitgroeien tot verschillende weefsels die voortkomen uit de
verschillende kiemlagen. Embryonale stamcellen kunnen op zichzelf geen embryo vormen, maar ze
kunnen in een gecontroleerde omgeving wel uitgroeien tot quasi elk weefseltype dat in het menselijk
lichaam voorkomt.
Als je embryonale stamcellen gewoon zou toedienen aan een proefpersoon, krijg je risico op een
kankergezwel, want embryonale stamcellen en kankercellen zullen op een gelijkaardige manier
reageren.

Stamcellen verschillen van andere cellen omwille van:
-

-

Proliferatie: het vermogen bezitten om zichzelf volledig te vernieuwen
o Kunnen vermeerderen door celdeling
o Hebben telkens nakomelingen met exact hetzelfde genetisch materiaal
Differentiatie: in staat zijn uit te groeien tot uiteenlopende celtypes met gespecialiseerde
functies (dit is belangrijk ikv bepaalde aandoeningen, vb. diabetes, Parkinson, …)
o Pulserende hartspiercellen
o Insulineproducerende pancreascellen
o Communicerende zenuwcellen

Er bestaan twee soorten stamcellen: embryonale stamcellen en somatische stamcellen. Embryonale
stamcellen kunnen uit overtallige embryo’s gehaald worden, of uit embryo’s die specifiek gecreëerd zijn
door kloontechnologie: kan door spontane embryosplitsing zoals elke eeneiige tweeling ontstaan, of
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door celkerntransplantatie. Dit kan voor reproductieve doeleinden (het willen van een genetisch eigen
kind) of voor therapeutische doeleinden (waarbij men door klonen een embryo creëert waar men dan
de embryonale kiemcellen uit haalt: het voordeel hiervan is dat men lichaamseigen stamcellen creëert
die niet afgestoten zullen worden).
Deze stamcellen kunnen pluripotent (kan tot elk weefseltype/celtype uitgroeien, maar geen embryo op
zichzelf vormen) of multipotent (kan bepaalde weefseltypes vormen, meestal afhankelijk van het
kiemblad waar ze vandaan komen) zijn. Hoe ‘jonger’ het materiaal, hoe meer mogelijkheden het heeft
om zich te differentiëren. (Totipotent: zie p 16)
Embryonale stamcellen
Somatische stamcellen
Definitie: « cel die zich bevindt in de binnenste Definitie: « een niet-gespecialiseerde cel die zich
celmassa van een vroeg embryo (4 tot 5 dagen bevindt in een gespecialiseerd weefseltype. »
oud, zie afbeelding hieronder). Deze cel is op
- Adulte stamcel: afkomstig uit weefsel of
zichzelf geen embryo »
orgaan na de geboorte
Bron: binnenste celmassa

Bron: lichaamsweefsel (vb. foetale organen en
weefsels, navelstrengbloed, organen en weefsels
van kinderen en volwassenen)

Pluripotent

Multipotent
- Behalve geïnduceerde pluripotente
stamcellen (iPS): zijn somatische
stamcellen die in een gecontrolleerde
omgeving (cultuurkweek) kunnen
omgevormd worden tot pluripotente
stamcellen

Onbeperkte vermenigvuldiging in vitro

Beperkt aantal beschikbaar
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2.2.1. EMBRYONALE STAMCELLEN

PiGD vindt plaats in het totipotente stadium: er wordt een cel weggehaald om aan genetische
diagnose te doen, dit geeft geen effect op ver verdere ontwikkeling van de overige cellen. Embryonale
stamcellen zijn cellen die zich bevinden in de binnenste celmassa van een vroeg embryo. Deze cel is op
zichzelf geen embryo.
Stamcelonderzoek vindt plaats in het pluripotente stadium. Deze cellen worden gehaald uit de
embryonale, binnenste celmassa van een blastocyst of bij een foetus verkregen bij een
zwangerschapsafbreking. Deze cellen zijn niet meer in staat om een individu te vormen, maar ze zijn de
voorlopers van een zeer groot aantal celtypes.
In het multipotente stadium hebben we het over cellen die in staat zijn een bepaald aantal celtypes te
vormen (veel minder types dan in het pluripotente stadium). Dit vind je o.a. in navelstrengbloed.

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.
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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.
Ben je hier voor of tegen?
-

-

-

-

Mensen vinden het moeilijk dat zelfs het derde kind eigenlijk al ter wereld kwam met oog op
het zieke kind.
Enerzijds kan je denken dat dit ‘gekweekte’ kind het misschien moeilijk zal hebben met het feit
dat het er enkel kwam om een ander kind te redden, anderzijds zou het kunnen dat dit kind
juist enorm geapprecieerd zal worden, juist omdat het het andere kind heeft kunnen redden.
De prof haalt hierbij aan dat bij veel gezinnen er nog wat verborgen redenen zijn om kinderen
te krijgen, deze zijn niet allemaal even nobel.
Iemand anders haalt aan dat je de autonomie van het koppel niet in de weg moet staan en hen
zelf de keuze moet laten maken.
Je moet ook denken aan het welzijn van het koppel en van hun zieke dochter: het nieuwe kind
kan hun welzijn op verschillende manieren helpen. Ze verliezen hierdoor misschien niet de zieke
dochter.
Het duurt nog wel even voor je de zieke dochter kan behandelen. Je moet je afvragen of alle
partijen dat zien zitten. Mogelijks leidt dit ook tot therapeutische hardnekkigheid om te willen
blijven behandelen.
Het is niet per se gezegd dat dit allemaal lukt.

Ook zijn er wel wat vragen:
-

-

Wat is HLA-compatibel? Dat is wanneer het niet wordt afgestoten maar ‘lichaamseigen’ is.
Wat is het slaagpercetage?
o Dit is al lager omwille van de leeftijd van de vrouw. Als ze toch zwanger geraakt, moet
je natuurlijk nog altijd 9 maanden wachten.
o Daarnaast zal slechts 3/16 embryo’s én genetisch gezond én compatibel zijn.
Is dit wettelijk toegelaten?
o Ja, in België is het toegelaten. In de embryowetgeving staat specifiek vermeld dat dit
kan. Maar het is niet omdat iets wettelijk mag, dat we dat niet meer moeten bespreken.
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2.2.1.1.

Overtallige stamcellen (na fertiliteitsbehandelingen)

Om aan bepaalse stamcellen te geraken, heb je dus
embryo’s nodig. Deze zijn vaak afkomstig van
overgebleven materiaal van IVF. In het schema hiernaast
zie je in héle grote, versimpelde lijnen de procedure van
IVF.
Vaak wordt dit proces voorafgegaan aan een onderzoek
naar de oorzaken van de onvruchtbaarheid. Dit kan bij de
man of bij de vrouw liggen, kan liggen aan lichamelijke factoren, milieufactoren, levensstijl, … (roken,
gewicht, alcohol, …, leeftijd). Het is dus een behandeling die niet heel snel gaat. Je maakt niet snel-snel
een IVF baby.
‘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.
Soms worden fertiliteitsbehandelingen gebruikt om andere redenen dan verminderde vruchtbaarheid.
Bijvoorbeeld voor het creëren van een baby om een ander te redden.
De autonomie van het koppel is steeds heel belangrijk, omwille van de grote impact die het al dan niet
ondergaan van deze behandelingen kan hebben.

Fertiliteitsbehandelingen kosten ook geld:
-

-

-

‘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’.’
Deze terugbetaling van de labokosten (van 4000/5000 euro naar 100/300 euro) is er sinds 2003,
maar naast de labokosten is er ook nog de kost van ander onderzoek, medicatie,
ziekenhuisopname, werkverlet, intensieve zorgen, …

Wanneer we terugkijken naar de besproken casus, waarbij er maar 3/16 embryo’s in aanmerking zouden
komen, dan merk je dat dit erg veel kost. Maar ook met terugbetaling, blijft de kostprijs voor koppels
hoog.
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-

‘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’.’

Er is ook een ‘leeftijdsillusie’: mensen weten dat hun vruchtbaarheid afneemt wanneer ze ouder
worden. Door het bestaan van fertiliteitsbehandelingen denken mensen vaak ‘als het op latere leeftijd
niet op de natuurlijke manier lukt, kan ik nog altijd een fertiliteitsbehandeling proberen’. Maar dit is een
beetje een illusie. De methoden die gebruikt worden binnen de fertiliteitsbehandelingen zijn gericht op
materialen die zo veel mogelijk potentie hebben. Wanneer je ouder bent, is ook de kwaliteit van de
materialen afgenomen:
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In deze grafieken zie je een duidelijke curve van het slaagpercentage van fertiliteitsbehandelingen, dit
wordt steeds lager wanneer de leeftijd stijgt (is een beetje gedateerd, maar nog wel geldig). Je ziet hier
zowel biochemische zwangerschappen, klinische zwangerschappen en geboortes. Wanneer je cijfers
over fertiliteit hoort, moet je hier dus attent op zijn: bij het koppel uit de casus zal enkel een klinische
geboorte ertoe dien, zij hebben dus niks aan het percentage biochemische zwangerschappen.
Er zijn verschillende niveaus van behandelingen en technieken: van minst naar meest invasief:
-

-

-

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.
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.
o Bij mesa en pesa worden de zaadcellen hetzij operatief, hetzij met een punctienaald
rechtstreeks uit de bijbal gehaald,
o Bij tesa uit de teelbal
o Tese houdt in dat men via een kleine insnijding in de teelbal een stukje weefsel
wegneemt waaruit later de zaadcellen worden afgezonderd.
Nieuwe technieken
o Soft IVF: hierbij probeert men zo weinig mogelijk invasief te werken
o Vitrificatie: kunnen invriezen van geslachtscellen

De impact van IVF is erg groot: In het schema op volgende pagina zie je bijvoorbeeld wat bepaalde
behandelingen zoal inhouden voor de patiënten.

Uitleg bij tekst op volgende pagina: Wel is het zo dat wij in België bij de wereldwijde top zitten rondom
fertiliteit: niet alleen op vlak van wetenschappelijke mogelijkheden (kennis en expertise), maar ook op
vlak van beleid, dat vrij liberaal is. Ook zijn deze behandelingen (o.a. door terugbetaling) erg
toegankelijk. Ook zorgt het beleid ervoor dat we meerlingzwangerschappen vermijden.
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‘Dr. Petra De Sutter, fertiliteitsarts in het UZ Gent vergelijkt ivf met ‘een helikopter naar de top van de
Mont Ventoux in plaats van er met de fiets op te klimmen. Die helikopter moet je alleen maar gebruiken
als het met de fiets niet lukt. In tegenstelling tot wat veel patiënten en artsen geloven, vind ik dat je ivf
niet moet toepassen als het niet strikt nodig is.’’
Hoewel fertiliteitsbehandelingen heel goed en toegankelijk zijn, kiest men toch best voor de minst
invasieve methode
Bij het maken van beslissingen rondom fertiliteit moeten we altijd naar verschillende factoren kijken om
patiëntvriendelijk te zijn:
-

-

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: vb. Overstimulatie en meerlingenzwangerschap
Een minimale belasting voor de patiënt: de psychologische, lichamelijke en emotionele stress
van behandelingen is hoog en wordt onderschat. We moeten kijken naar belasting, impact en
slaagkans. (sidenote: psychologische hulp wordt standaard aangeboden maar is niet verplicht)

De beleving van een fertiliteitsbehandeling is toch wel zwaar. Het is niet evident. Er zit altijd een verhaal
achter de embryo’s die bekomen worden:
-

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).
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Hier zie je nog een tabel met info over de lichamelijke impact, die niet te onderschatten valt.

Er is dus ook nood aan begeleiding (counseling) bij het ondergaan van een fertiliteitsbehandeling.
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CONCLUSIE: Er gaan hele verhalen vooraf aan de embryo’s die gebruikt worden voor
wetenschappelijk onderzoek. Dit is niet te onderschatten. Bij het gebruik van embryo’s voor
wetenschappelijk onderzoek, moet je hier even bij stilstaan.

Casus
‘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.’
Laat je IVF toe of niet?
-

-

Meerderheid van de studenten zegt: we gaan verder met IVF. Meeste vinden dat mensen zich
weldegelijk kunnen behandelen. De autonomie van de ouders is belangrijk. Daarnaast is haar
vriend nog jong, wat ook goed is.
o Prof haalt aan dat ‘autonomie van de patiënt’ een moeilijk argument is, want als je voor
de autonomie bent, dan heb je toch geen enkele reden meer om patiënten een
vruchtbaarheidsbehandeling te weigeren? Hij vraagt zich af wat je het belangrijkst
vindt: de autonomie van de ouder, of het welzijn van het kind?
Iemand die tegen stemt zegt: door haar te behandelen ben je andere mensen niet aan het
behandelen, mensen die misschien betere redenen hebben om voor fertiliteit te kiezen. Deze
kan men beter voorrang geven. Daarnaast zijn ze nog maar 6 maanden samen.
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-

Iemand haalt aan dat het eigenlijk een heel moeilijke situatie is dat wij voor mensen gaan
bepalen of ze al dan niet een kind mogen krijgen. Wanneer je op natuurlijke wijze een kind
krijgt, word je hier namelijk helemaal niet over bevraagd. Omwille van de derde partij die
betrokken geraakt bij fertiliteitsbehandelingen, worden er dus meer vragen gesteld.
o Een fertiliteitsinstelling mag behandeling van een patiënt weigeren (met een
‘gewetensclausule’)

Een mogelijke oplossing, waarbij je niet verbonden bent aan een tijdsgrens die plots opduikt, is ‘social
freezing’: het invriezen van eicellen. Vrouwen kunnen op jongere leeftijd eicellen invriezen om later
autonoom te beslissen wanneer en op welke leeftijd ze een kind willen.

Meer info hierover vind je in Advies nr. 57 van 16 december 2013, over de ethische aspecten van het
invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen. Mini samenvatting van dit advies:
-

-

-

Discussie over de term ‘social freezing’
Een luik rond moraal of ethiek waarbij de eerste reacties die naar boven komen, besproken
worden.
o Argumenten tégen:
Het is onnatuurlijk (noot van de prof: medische technologie is altijd een manier
van omgaan met de natuur, dit is daarom nog niet per se onnatuurlijk)
Het is onverantwoorde medicalisering, voortplanting wordt zo volledig te
controleren
Door de man gedomineerde samenleving
o Argumenten voor:
Dit vergroot de gelijkheid van de geslachten
Het bevordert de autonomie van de vrouw
Men kan kinderen krijgen in betere omstandigheden
Wetgeving komt aan bod
Men vindt geen eenduidigheid rondom de maatschappelijke en psychologisch aspecten van het
krijgen van een eerste kind op latere leeftijd en de gevolgen hiervan voor het kind.
o Men kijkt hierbij ook naar de gevolgen van IVF op de opvoeding van kinderen, ook hier
is nog niet veel over geweten.
o Ook kijkt men naar de gegevens van de centra voor reproductieve geneeskunde om te
zien of het veilig is en wat de succespercentages zijn.
o Men gaat na of het de medicalisering is van een maatschappelijk probleem, waarbij het
gaat over de discussie of deze behandeling vooral gebruikt wordt om bijvoorbeeld
eicellen te bewaren voor na een kankerbehandeling, of gaat het over het gebruik voor
de ouderdom die later parten kan spelen.
o Er is bij al deze zaken onvoldoende wetenschappelijke basis te vinden om een eenduidig
standpunt in te nemen.
Uiteindelijk komt men tot de ethische beschouwingen, deze gaan voornamelijk over het
rechtvaardigheidsprincipe en de mogelijke terugbetaling bij het invriezen van eicellen om
leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen.
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Maar dus, terug naar stamcellen. Om aan embryonale
stamcellen te geraken, is er nood aan in vitro
fertilisatie. Na IVF kan men er namelijk voor kiezen om
embryo’s te gebruiken voor een eigen zwangerschap.
Maar men kan er ook voor kiezen om (overtollige)
embryo’s te doneren voor een zwangerschap van een
ander, men kan deze laten afsterven, of men kan ze
doneren voor wetenschappelijk onderzoek

2.2.1.2.

Klonen

Embryonale stamcellen kunnen niet enkel afkomstig zijn van overtallige embryo’s, ze kunnen ook
gecreëerd worden via kloontechnologie. Dit heeft als voordeel dat je cellen kan verkrijgen die in mindere
mate afgestoten zullen worden door het eigen lichaam.
Een gekloond schaap was meer dan twintig jaar geleden nog wereldnieuws. Maar van twee gekloonde
apen, nochtans net als de mens primaten, kijken wetenschappers veel minder op. (??? Niet op ingegaan)
In Groot-Brittannië, is enkele jaren geleden (2016) een wet aangenomen die "drie-ouder-IVF" voor
mensen mogelijk maakt. Daarbij wordt celkerntransplantatie als voortplantingstechniek gebruikt (bijv.
om zeldzame, erfelijke ziektes te voorkomen). In zo'n geval wordt de kern uit de eicel van een
donormoeder gehaald en vervangen door de celkern van de echte moeder (deze celkern kan afkomstig
zijn uit o.a. huidcellen). (dus: donormoeder + echte moeder + echte vader). Celkerntransplantatie wordt
ook wel Dolly-techniek genoemd, naar het schaap Dolly. Belangrijk bij klonen is:
-

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

In de natuur kennen we dit eigenlijk als
‘blastomeer- of embryosplitsing’: de eeneiige
tweeling. Dit is de meest identieke soort
kloon. (afbeelding links)
In de wetenschap gebruikt men voor klonen
de ‘somatische celkern transfer (SCNT)’
(afbeelding rechts en onder). Via deze
techniek kan reproductief of nietreproductief (therapeutisch) klonen.
-

Bij reproductief klonen zal men het gecreëerde embryo inplanten in de baarmoeder
Niet-reproductief/Therapeutisch klonen is klonen met het oog op een behandeling of
wetenschappelijk onderzoek met embryonale stamcellen die in een bepaalde fase
(blastocyststadium) van de ontwikkeling van het embryo gewonnen worden.
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Dus even beknopt: embryonale stamcellen
kunnen afkomstig zijn uit:
-

Overtallige embryo’s
Klonen (bij mensen verboden) Klonen zijn het gevolg van:
o Embryosplitsing
o Celkerntransplantatie kan verschillende doelen hebben:
• Therapeutisch
• Reproductief
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Wanneer je somatische celkerntransfer (SCNT) en blastomeersplitsing vergelijkt, zie je deze verschillen:

Wanneer therapeutisch en reproductief klonen met elkaar vergeleken worden, zie je deze verschillen:

De slaagcijfers van het kloneren van zoogdieren tot nu toe zijn als volgt:
Je ziet dat het aantal embryo’s hoger is dan het aantal
geboorten
Bij mensen is het in principe verboden, maar af en toe wordt er
toch melding van gemaakt.
Wanneer deze techniek gebruikt zou worden bij het creeeren
van genetisch eigen kinderen, moet er aan 2 voorwaarden
voldaan worden:
Het succes van de zwangerschap moet vergelijkbaar
zijn met hoe IVF in zijn beginperiode was (20%)
Het aantal aangeboren afwijkingen mag niet groter
zijn dan bij een spontane zwangerschap
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Er zijn verschillende redenen om toch aan reproductief klonen te doen (voor de duidelijkheid:
reproductief klonen is nu wereldwijd nog verboden):
-

Individuele vrijheid en recht op verwekken van kinderen
Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek
Het is een logische ontwikkeling van IVF: genetische, sociale, uteriene ouder
Oplossing sociale onvruchtbaarheid zonder inmenging van anderen
Genetic enhancement

Mogelijke argumenten tégen:
-

-

Op genetisch gebied is het kind een soort uitgestelde tweeling van de ouder, hij is namelijk
genetisch identiek. Dit is niet gemakkelijk
Je kan je afvragen in hoe veel nakomelingen je mag maken met ditzelfde identieke DNA
Sociologisch: Afstamming
Psychologisch: Narcisme en waanbeelden: kan het zijn dat kinderen op de wereld gezet worden
vanuit het idee om zichzelf te gaan vermenigvuldigen?
Biologisch: verminderen van de genetische diversiteit: op kleine schaal is dit niet echt een
probleem, maar op grote schaal kan dit voor moeilijkheden zorgen
Juridisch: Gelijkheid en menselijke waardigheid: als er een kloon geboren zou worden, moeten
die wel erkennen als een volwaardig mens. We mogen hierbij niet zomaar naar genetische
verbeteringen gaan.
Momenteel kan men de risico’s nog niet goed inschatten

Ander argument: er is geen zaadcel meer nodig
Bij dit soort ethische discussies gaan de eerste reacties vaak over: waarom zouden we dit NIET doen?
Maar het is ook interessant om te kijken naar: waarom zouden we dit WEL doen? Wat zouden
doorslaggevende redenen kunnen zijn om WEL gebruik te maken van deze techologie?
-

Kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor situaties waarin men anders een derde partij nodig
heeft: vb. lesbische vrouwen hebben geen zaaddonor meer nodig, maar kunnen een kind te
krijgen dat genetisch van een van hen is

Maar dus, nogmaals, momenteel mag het nog niet!
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2.2.2. SOMATISCHE STAMCELLEN
Een somatische stamcel is een niet-gespecialiseerde cel die zich bevindt in een gespecialiseerd
weefseltype.

2.3. KLINISCH GEBRUIK VAN STAMCELLEN
Het ideale gebruik van stamcellen zou inhouden dat men stamcellen kan inspuiten en deze zich een weg
zoeken naar het orgaan waar zich een probleem voordoet, om dat te herstellen.

Geschiedenis van stamcelonderzoek: door verschillende wetenschappelijke ontwikkelingen staan we
waar we nu staan:
-

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
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Waarvoor wil men het gebruiken?
-

-

-

Voor onderzoek naar aangeboren aandoeningen
Substituut voor
o Dierproeven: men kan specifiek materiaal creëren in vitro, waardoor men onmiddellijk
op specifieke weefsels kan testen en geen dierproeven meer nodig heeft
o Testen op vrijwilligers: idem
Transportmiddelen voor gentherapie: gentherapie was de voorloper van stamcelonderzoek,
maar hierbij waren er problemen bij de klinische studies, waarbij er een minderjarige overleed.
Daarom heeft men dit een tijd afgevoerd. Momenteel is er terug wat onderzoek naar
gentherapie, maar waar men vroeger virale vectoren gebruikte, zouden stamcellen ideale
vectoren zijn voor gentherapie.
Cel- en weefseltransplantatie: het belangrijkste gebruiksdoel, kloontechnologie zou kunnen
helpen om afstotingsverschijnselen te vermijden.
o Herstel van verworven cellulaire defecten: momenteel kunnen deze enkel behandeld
maar niet genezen worden:
Parkinson/Alzheimer
MS
Dwarslaesies na ongevallen
Diabetes
Chronisch hartfalen
...
o Vervanging van defecte weefsels
Beenmergziekten
Aantasting van afweersysteem (vb. Kanker)
o Redden van een kind: ‘save your siblings’

Om gebruikt te kunnen maken van embryonale stamcellen is er steeds nood aan pre-implantatie
genetische diagnose (PiGD) om zeker te zijn dat het materiaal gezond is. Daarom is er dus steeds ook
IVF nodig (want PiGD is enkel mogelijk om cellen in een labo).
Random weetje: eerste IVF in België was aan de KU Leuven.

2.4. WETGEVING
Hiervoor bespraken we alle mogelijkheden van stamcellen. Maar wat mag er nu juist volgens de wet?
Belgische embryowet (gepubliceerd op 11/05/2003 – in praktijk op 6/07/2006)
-

-

Achtergrond van de wetgeving: in de Europese conventie mensenrechten en biogeneeskunde
(1997) bekijken lidstaten van de EU of bepaalde nieuwe ontwikkelingen al dan niet goedgekeurd
worden.
Doelstelling van de wetgeving: ontmoedigen van reproductief toerisme naar ‘embryoparadijzen’: België is zo een embryoparadijs waarin we hele goede reproductieve geneeskunde
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-

-

-

hebben. Het idee achter wetgeving is: ‘wat niet verboden is, is toegelaten’. Daarom wordt er
wetgeving opgesteld: zo kan men grenzen stellen.
Geen consensus, daarom nood aan een embryowetgeving:
o Vrijheid van onderzoek niet aan banden leggen
o Ethisch (ideologisch) pluralisme: er zijn verschillende visies, waardoor men niet tot
consensus kan komen
Embryo wet
o Publicatie staatsblad: 2003
o In werking: 2004
o In de ‘kliniek’/praktijk: 2006
Wat zegt de wet juist?
o TOEGELATEN
Onderzoek op embryo’s in vitro ter bevordering van:
• Fertiliteitsbehandeling
• Transplantatie van organen en weefsels
• Voorkomen of behandelen van ziekten ( dit is heel breed, want wat
is ziekte? Het is een breed begrip!)
Aanmaak van embryo’s in vitro
• Enkel toegelaten als het doel van onderzoek niet kan worden bereikt
met overtallige embryo’s
o VERBODEN
Creatie van chimaeren (mengeling van menselijk en dierlijk DNA)
Eugenetica (het verbeteren van de menselijke soort)
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
o EVALUATIE gebeurt door:
Plaatselijke commissie voor medische ethiek
Federale commissie betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro

Wanneer je de Belgische wetgeving vergelijkt met die van andere landen, zie je dat er hier best veel
mag.
Nederland: moratorium
tijdelijk verbod

=

Duitsland: embryo’s creëren
mag, maar mogen niet
vernietigd worden. Embryo’s
mogen wel vernietigd worden
in een ander Europees land en
de embryonale stamcellen
mogen dan wel geïmporteerd
worden.
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Ook de wetgeving rond medisch begeleide voortplanting (2007) is belangrijk ikv embryonaal
stamcelonderzoek.
-

-

-

-

-

-

-

Leeftijdsgrens: Er is nu een leeftijdsgrens, vrouwen kunnen behandeld worden tot 45 jaar.
Terugplaatsing dient ten laatste op 47 te geschieden. [Sidenote: Let wel, de grens voor de
terugbetaling blijft op 43].
Weigering: Wanneer een fertiliteitscentrum weigert een patiënt te behandelen [Sidenote: 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. [Sidenote: vroeger werden
niet-heteroseksuele koppels bijvoorbeeld geweigerd]
Informatie en ondersteuning: Het fertiliteitscentrum dient de patiënt eerlijke informatie te
verstrekken en psychologische begeleiding te bieden voor en tijdens de behandeling. [Sidenote:
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 (embryo’s, sperma, ...) van de
wensouders dient te gebeuren in de toekomst; ook als de wensouders zouden scheiden, ze een
onoplosbaar meningsverschil zouden krijgen of één van de partners overlijdt.
Overtallige embryos (OE)
o Eerst moeten alle OE’s opgebruikt worden vooraleer tot een volgende verse poging
overgegaan wordt.
o Er zijn volgende opties voor OE’s:
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!
Afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. De wet verbiedt uitdrukkelijk de
handel in embryos (er mag niet voor betaald worden).
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.
Vernietiging
Postmortem
o 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)
o 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
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-

-

-

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
o 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.
PGD (Preïmplantie genetische diagnostiek)
o Deze wet biedt een wettelijk kader voor PGD onder een aantal voorwaarden. Zo dienen
wensouders op voorhand geïnformeerd te worden, dient er een overeenkomst
gesloten te worden, kan het enkel uitgevoerd worden in fertiliteitscentra met
specifieke samenwerking met centra voor menselijke erfelijkheid.
o Eugenetische selectie en geslachtsselectie voor niet-medische redenen zijn verboden.
o De zgn ‘saviourbabies’ (redderbaby’s = het verwekken van een kind met de juiste
genetische kenmerken om een reeds geboren ziek kind uit dat gezin te genezen via
stamceltherapie met navelstrengbloed) zijn toegestaan onder strikte voorwaarden.
Draagmoederschap
o Oorspronkelijk was het de bedoeling ook draagmoederschap in de wet op te nemen. Er
was te veel 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 BK 16 juni 2003: Hoe ouder de vrouw, hoe meer embryo’s gelijktijdig worden teruggeplaatst.
Naarmate er meer embryo’s worden teruggeplaatst, stijgt het risico op meerlingzwangerschappen.
-

-

-

Vrouwen < of = 35 jaar
o Poging 1: terugplaatsen 1 embryo
o Poging 2: terugplaatsen 1 of 2 embryo’s afhankelijk van de kwaliteit
o Poging 3-6: terugplaatsen van 2 embryo’s
Vrouwen tss 35 en 39 jaar
o Poging 1 en 2: max 2 embryo’s
o Poging 3-6: max 3 embryo’s
Vrouwen tss 40 en 42 jaar
o Poging 1-6: geen beperking terugplaatsing embryo’s

Naast wat er wettelijk mag, moet je je natuurlijk ook afvragen wat er wenselijk is. Wat wenselijk is, is
een terugkerende discussie rond IVF, PGD, PND en ES-onderziek. Dit gaat onder andere over de
bescherming van het embryo.
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2.5. HET STATUUT VAN EEN EMBRYO
Het statuut van het embryo is een moeilijke kwestie. Er zijn verschillende visies over: drie grote groepen:
-

-

-

Essentialisten
o Een eicel en zaadcel die samenvloeien vormen het begin van een menselijk leven: een
‘persoon in potentie/in ontwikkeling’. Er zijn twee soorten essentialisten:
Sommigen vinden dat, omdat het een persoon in potentie is, er absolute
beschermwaardigheid is
• dit is bijv. officiële leer van de Rooms Katholieke Kerk
• Is ook de reden dat men in Duitsland moeilijk doet over ES-onderzoek
Anderen vinden dat er in de beginfase nog wel onderzoek op embryo’s mag
gebeuren, omdat tot de 14 de dag de ontwikkeling nog verschillende kanten op
kan gaan (er kan zich bijv. nog een tweeling ontwikkelen), wel vinden ze hierbij
dat er enkel gebruikt gemaakt mag worden van overtallige embryo’s. Het doel
van de embryo’s moet dus in eerste instantie geweest zijn dat er een kind
geboren zou worden. (R.A. McCormick, P. Verspieren, J. Mahoney, P.
Schotsmans)
Conventionalisten
o Draaien de redenering om: ze zeggen: er is nog geen persoon in ontwikkeling, het is een
‘potentieel persoon’, het moet nog uitgroeien tot een persoon. We moeten ons niet
louter focussen op het embryo op zichzelf, maar we moeten gaan kijken naar wat er
mogelijk is en wat de conventies zijn in onze maatschappij.
Conventie in maatschappij bepaalt persoonsstatuut: wanneer iemand
levensvatbaar (geboren) is, is er een juridisch beschermingsstatuut.
Ook hier hanteert men de visie van onderzoek dat mag gebeuren tot de 14de
dag.
Bijkomstig is dat conventionalisten vinden dat er ook embryo’s gecreëerd
mogen worden louter en alleen voor onderzoeksdoeleinden.
o Zowel essentialisten als conventionalisten zijn voorstander van het gebruik van
materiaal, omdat het enige andere alternatief is dat het materiaal sowieso verloren zou
gaan.
Intentionalisten
o Kijken niet naar de maatschappij of naar het embryo op zichzelf, maar kijken gewoon
naar diegene die het materiaal aanleveren. Daardoor wordt het persoonsstatuut enkel
bepaald door ouderlijke toestemming. De enige grens die getrokken wordt is het
oordeel van de ouders over hun al dan niet te schenken materiaal. Sommige mensen
zullen zo zelfs geen eicel en zaadcel aanbrengen, anderen zullen veel langer wachten.
Geen biologische criteria

De Belgische wetgeving hangt een conventionalistische visie aan. Niet intentionalistisch, want de ouders
beslissen niet alleen, het fertiliteitscentrum beslist mee. En niet essentialistisch want het creëren van
embryo’s is toegelaten.
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Deze grafiek (uit een masterproef = kleinschalig onderzoek) gaat over de keuzes die mensen maken
rondom hun embryo’s. Boven = voordat er sprake was van de mogelijkheid om te doneren voor
stamcelonderzoek. Onder = nadat er de mogelijkheid is voor donatie voor stamcelonderzoek. Men kiest
minder voor vernietiging.

Bij internationaal onderzoek heeft men bevraagd wanneer men een embryo beschermwaardig acht.
Vaak kiest men voor het moment waarop eicel en zaadcel samenkomen. Maar als je de andere
antwoorden optelt, zie je wel dat de meerderheid van de mensen een embryo nog niet
beschermwaardig vindt op het moment dat eicel en zaadcel samenkomen.
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Binnen het wetenschappelijk onderzoek met embryo’s zit een met een beetje vast met het statuut van
het embryo. Op Europees vlak is er hier geen duidelijke richtlijn over. Daarom heeft men gekeken naar
mogelijkheden om verder te gaan met dit soort onderzoek, zonder de ethische discussie rond het
statuut van het menselijk embryo te moeten voeren.
Hierbij heeft men de grondhouding: “Als het niet levensvatbaar, kunnen we het geen embryo noemen,
dus dan is het niet beschermwaardig”. Zo heeft men verschillende ‘alternatieven’ ontwikkeld:
-

-

-

-

Clonoten: zijn het resultaat van een celkerntransplantatie. Dit heeft men clonoten genoemd ipv
embryo’s, om geen discussie te moeten voeren. We weten dat het creëren van dit soort
materiaal een hoog risico voor genetische fouten inhoudt. Dit embryo kan potentieel ziek zijn.
o Probleem: is een potentieel ziek mens dan anders dan een potentieel mens?
Cybriden: menselijk DNA gecombineerd met dierlijk DNA (vb. een ontkernde eicel van een koe
waar menselijk DNA in geïmplanteerd wordt). (Belgische wetgeving: je mag geen DNA van mens
en dier mengen, maar hier is de dierlijke cel ontkernd, waardoor het belangrijkste dierlijke DNA
weg is, waardoor er niet echt een mens-dier combinatie is. Hier is wat discussie over afhankelijk
van de interpretatie.)
o Probleem: is 99% menselijk DNA verschillend van 100% mens? (Ja)
Embryo-achtige artefacten (ANTity): hier creëert men menselijk weefsel waar men bewust een
genetisch defect aan toevoegde, waardoor het niet levensvatbaar is, daardoor kan men zeggen
dat het geen embryo is en dus niet beschermwaardig is.
o Probleem: is een mens met een genetisch defect geen mens?
Parthenoten: eicellen die zonder zaadcel gestimuleerd worden, waardoor ze toch spontaan
begint te ontwikkelen, zodat men er toch stamcellen uit zou kunnen onttrekken.
o Probleem: vrouwonvriendelijk alternatief. + Je hebt een massa eicellen nodig.

Conclusie: deze alternatieven bieden geen oplossing voor rigoristische standpunt: Men probeert met
deze ‘alternatieven’ de discussie rond embryo’s te omzeilen. Maar dit biedt nog steeds geen oplossing
voor mensen die vinden dat men geen gebruik mag maken van embryo’s omdat ze embryo’s puur
biologisch vanaf het begin al mensen vinden. Er is in Europa geen strikte richtlijn rond, al kiezen de
meesten wel om gebruik te maken van overtallige embryo’s.

2.6. EICELDONATIE
Wanneer we niet gebruik kunnen maken van overtallige embryo’s, moeten we er zelf creëren. Hier
hebben we eiceldonaties voor nodig.
Doelen van eiceldonatie kunnen zijn:
-

Doen ontstaan van een zwangerschap
Kwaliteitsverzekering ICSI
Preklinisch onderzoek veiligheid nieuwe reproductieve technieken
(Onderzoek naar) stamceltherapie
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Mogelijke risico’s (de risico’s zijn er wel, maar zijn niet groot)
-

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom?
Kanker?
Infertitiliteit na punctie?
Belangen van vrouwen uitspelen tegen belangen van anderen?
Maternalisme? (= een hoge druk op de mogelijkheid van vrouwen om een impact te hebben op
de vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek)

De juiste prijs?
-

In België krijg je je onkosten vergoed
In andere landen (amerika) kan dit oplopen tot zo veel geld dat je er je studies mee kan betalen.
(>10 000 euro)
Een poging om schatting te maken van een billijke vergoeding, zegt “2570 euro, los van
werkverlet, loonverlies en zich dagenlang onwel voelen”

2.7. UITDAGINGEN VOOR HET STAMCELONDERZOEK
Naast de discussies rond gebruik van embryonale stamcellen liggen er, anno 2010-2020, nog
verschillende uitdagingen voor het stamcelonderzoek in:
-

Commercialiseren van stamcellijnen
Stamcelbanken
Stamceltoerisme

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
Extra info: het verzamelen van deze stamcellen uit navelstrengbloed houdt weinig risico in en is niet
echt ingrijpend. Het is goed compatibel met de vader omwille van het gedeelde DNA.
Ga je hierin mee of niet?
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Voorstanders in ons jaar:
-

We kunnen dit zelfs uitbreiden naar rest van de bevolking, niet enkel voetballers
o (Hierbij moeten we dan wel denken aan de kostprijs: gaat het enkel voor rijke
voetballers of voor iedereen? Daarnaast kan het dan enkel voor mensen die kinderen
hebben. Deze twee factoren werken ongelijkheid in de hand.)

Tegenstanders in ons jaar:
-

Riskeren we dan niet dat dat er kinderen gemaakt worden enkel met oog op deze
behandelingen? = risico op instrumentalisering van kinderen
Dit lijkt een manier van het ‘upgraden’ van topsporters, om een soort ‘supermens’ te krijgen. Is
dit wel een goed idee? Is het juist niet fijn dat topsporters aan dezelfde normen voldoen als
gewone mensen?

2.7.1. STAMCELBANKEN
A. Stamcelbanken voor autoloog gebruik
Er bestaan stamcelbanken die gerund worden door privé organisaties. Deze zijn bedoeld voor autoloog
gebruik: zelf je materiaal doneren en het zelf later terug opnemen.
Zo bijvoorbeeld Cryo-safe, die in 2012 stelde dat ze navelstrengbloed zouden gaan verzamelen (
sidenote: dit gaat dus om somatische stamcellen, niet om embryonale stamcellen). Ze zouden een 200
000 stalen willen verzamelen.
-

“The cryo-save group preserves the youngest and most viable stem cells for therapeutic use”
Kost 2145 euro voor: administratiekosten, afnameset, transport, bewerking, testen,
cryopreservatie en opslag gedurende 25 jaar.
40000 stalen/jaar
Bij cryo-safe is men er vooral op gericht om navelstrengbloed bij te houden als ‘zekerheid’ voor
moest het kind ooit een aandoening ontwikkelen waar het stamcellen voor nodig heeft.
Cryo-safe zegt:
o “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.”
o “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”
o “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
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o

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]

B. Stamcelbanken voor publiek gebruik
Er zijn ook navelstrengbloedbanken die gerund worden door univesiteiten, of ‘publieke’
navelstrengbloedbanken, waarvoor men aanraadt om stamceldonor te worden door een donatie te
doen of navelstrangbloed te doneren (vb. http://www.uzleuven.be/navelstrengbloedbank of
www.stamceldonor.be). Bij deze stamcelbanken worden de donaties niet per se autoloog gebruikt,
maar doneren mensen in het algemeen belang en worden deze donaties gebruikt bij medische
problemen waarbij stamcellen kunnen helpen.

C. We moeten ons hierbij enkele vragen stellen:
Is navelstrangbloedafname zonder risico?
Cryo-safe zegt zelf: “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.”
Maar dit klopt niet volledign er zijn bepaalde zaken waar extra op gelet moet worden: UK Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), Scientific Advisory Committee schrijft hierover: Opinion
Paper “Umbilical Cord Blood Banking” (June 2006, 2nd ed.)
-

-

-

De verzamelingsprocedure moet worden uitgevoerd tijdens de derde fase [van de bevalling]
(terwijl de placenta in utero blijft) of kort daarna, een moment waarop er een risico is op
postpartum bloeding en wanneer zowel moeder als baby one-to-one care nodig hebben.
Er is druk om ervoor te zorgen dat een voldoende groot volume wordt verzameld, aangezien de
kans op een succesvolle transplantatie van stamcellen uit navelstrengbloed gerelateerd is aan
het opgevangen volume en de celdosis. […]
Het gebruik van verloskundigen of medisch personeel voor het verzamelen van navelstrengbloed
kan hen afleiden van de zorg voor andere moeders en baby's. […]
De logistieke last van het verzamelen interfereert onvermijdelijk met de aandacht van de
verloskundige, terwijl deze gericht zou moeten zijn op het minimaliseren van nadelige neonatale
uitkomsten en postpartum bloeding. Sommige commerciële banken suggereren in plaats
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daarvan dat er geen medische achtergrond nodig is en dat de geboortepartner het bloed kan
afnemen; maar dit kan niet alleen de toereikendheid van de inzameling in gevaar brengen, maar
ook te leiden tot een infectierisico door ongeschoolde inzameling en verspreiding van bloed.
Wat zijn de kansen dat je je eigen navelstrengbloed kan gaan gebruiken?
Volgens de RCOG zijn er overtuigende argumenten tegen de noodzaak van private banking:
-

-

-

De kans dat het individu vóór de leeftijd van 20 jaar persoonlijk navelstrengbloed gebruikt voor
hematopoëtische aandoeningen, is laag; gebruikte schattingen variëren van 1/20000 tot
37/100000 (d.w.z. 1/2700). Het is echter niet duidelijk hoeveel van de 37 behoeften van deze
mensen uit allogene bronnen zouden kunnen worden vervuld.
o Sidenote: het is zo dat navelstrengbloed maar 20-25 jaar bewaard wordt, heel wat
aandoeningen waarbij navelstrengbloed van belang zou kunnen zijn, doen zich echter
pas op later leeftijd voor
Er zijn alternatieven voor gericht navelstrengbloedbankieren voor degenen die transplantatie
nodig hebben via internationale navelstrengbloedbanken en beenmergregisters.
Eigen cellen kunnen ongeschikt zijn in omstandigheden waarin de ziekte een genetische
oorsprong heeft, waaronder sommige leukemieën, en patiënten zouden beter gebaat zijn bij
een andere bron dan hun eigen opgeslagen cellen. "
"De RCOG [...] is nog steeds niet overtuigd van het voordeel van persoonlijk commercieel
bankieren voor personen/gezinnen met een laag risico."

Er zijn ook ethische vraagstukken: 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.”

D. Virgin Health Bank
Een ander voorbeeld van een stamcelbank is de Virging Health Bank. Ook zij zijn gestart met het
verzamelen van navelstrengbloed, en zijn er ondertussen weer mee gestopt: (hij is hier niet echt dieper
op ingegaan)
-

-

“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.”
“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
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-

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

E. Stamcelbanken in België
In België is het, sinds 1 januari 2013, als volgt:
-

Navelstrengbloed mag slechts worden bewaard wanneer het op basis van solidariteit voor
iedereen die er behoefte aan heeft, beschikbaar is.
2 uitzonderingen:
o Indien persoon die lijdt aan ziekte die alleen behandeld kan worden met het bewaarde
navelstrengbloed
o Op voorwaarde dat een deel van het navelstrengbloed beschikbaar blijft voor gebruik
bij andere patiënten

Door deze voorwaarden is Cryo-safe weggetrokken uit België.

2.7.2. STAMCELTOERISME
Stamceltherapie wordt soms aangeprezen als een wonder dat alle mogelijke problemen zal oplossen:
-

-

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”.
o
Wetenschappelijk gezien is dit complete onzin, toch gaan mensen hier in mee.
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”
o
Ook hier zie je dat stamceltherapie de hemel ingeprezen wordt. In deze kliniek wordt
het gecombineerd met andere therapievormen. Stamcellen zijn geen wondermiddel.

Hier moet tegen opgetreden worden:
-

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
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-

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.]

2.8. WAT IS ER WÉL MOGELIJK?
Sorry als dit niet zo duidelijk is, de prof kon het echt
niet goed uitleggen.
Men gaat steeds verder in het gebruiken van
stamcellen voor gepersonaliseerde geneeskunde. Dit
bestaat uit een combinatie van eigen stamcellen die
men op grote schaal probeert te verzamelen. Deze
probeert men op een niet-invasieve manier te
verkrijgen en probeert men dan in vitro op te kweken.
Hiervoor moeten er dus geen embryonale stamcellen
gebruikt worden, enkel somatische. Hiernaast zie je
een voorbeeld van wat men tegenwoordig met
stamcellen probeert te verkrijgen.
Een voorbeeld hiervan is dat men probeert om te
werken met levende implantaten om zo op grotere
schaal botweefsel te creëren.
Dit is vaak een combinatie van biologie en
ingenieurswetenschappen.
Dit noemt men gepersonaliseerde regeneratieve
therapie: men gaat gebruik maken van eigen
weefsels niet op een niet-invasieve manier
verkregen worden om zo aan botherstel te doen.
Deze manier van werken vermijdt de discussie
rond commeriële stamcelbanken, omdat men dit
doet met oog op het grote publiek. Wanneer je
zélf materiaal kan donderen is dit wel voordelig
voor als je zelf ooit dit soort therapie nodig hebt
(met eigen materiaal is er minder kans op
afstoting).
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Een van deze producten zijn de
‘Multipotent Adult Progenitor Cells’
(MAPC). Deze werden in 2005 ontwikkeld
in Leuven bij het stamcelinstituut. Dit is
een soort stamcel die men in vitro kweekt,
maar die dezelfde mogelijkheden heeft als
embryonale stamcellen. Men kan deze
oneindig vermenigvuldigen.
Deze probeert men in grote aantallen te
bewaren om daarna te kunnen gebruiken
voor verschillende soorten aandoeningen.
(Sidenote: Om dit verder te versprijden gaan er hier ook verschillende biotech bedrijven mee aan de
slag: het is niet omdat er biotechbedrijven mee aan de slag gaan, dat er iets niet ethisch is!)

Hier zie je wat er nodig is om van wetenschappelijke
ideeën naar implementering in de geneeskunde te gaan.
Er zijn al heel wat proeven op dieren gedaan en met de
proeven op mensen is men volop bezig.

2.9. GESLACHTSKEUZE
Heel erg random dat dit hier ineens aan bod komt, ik weet het. Maar ja, ik heb de leerstof niet bepaald
he.
Bij een pol bij onze jaargenoten blijkt dat evenveel mensen voor jongen als voor een meisje zouden
kiezen als dat gangbaar is via de natuurlijke weg (ongeveer 50-50).

Preconceptioneel
Een aantal jaar geleden was het zo dat mensen specifiek naar België kwamen op op voorhand het
geslacht van hun baby te bepalen. Dit gebeurde pre-conceptioneel door spermaselectie op basis van
gewicht, snelheid (Ericsson methode) en fluorescerende kleuring van spermacellen.
Probleem hiermee was dat er veel vals positieven of negatieven waren en dat het maximaal
slaagpercentage niet veel hoger was dan de 50% kans die je in de natuur hebt op het geslacht van je
voorkeur.
Geslachtskeuze om niet-medische redenen is op dit moment bij ons verboden.
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Postconceptioneel (= Prenatale diagnose)
Postconceptioneel kan je het geslacht laten bepalen door prenatale diagnostiek. Hierbij kan je dan, na
het kennen van het geslacht, de keuze maken om tot zwangerschapsafbreking over te gaan. Dit is erg
invasief. Probleem: er kan niet altijd een onderscheid gemaakt worden tussen aangetaste en niet
aangetaste foetus enkel tussen jongen of meisje (??? Geen verdere uitleg gekregen).
Een minder invasieve methode is om via PiGD het geslacht te bepalen en dan de eicellen van het
verkozen geslacht in te planten in de baarmoeder. Probleem: idem als PND + noodzaak aan IVF.

Wat mag van de wet?
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.
(De prof merkt op dat deze wetten van 2003 en 2007 zijn en misschien wel eens aan herziening toe zijn)

Ethiek in de kliniek: stappenplan (zie H1)
In de les wordt gediscussieerd over pro’s en contra’s voor geslachtskeuze.
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?
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Argumenten CONTRA:
principe

Rechtvaarautonomie

welzijn

persoon

digheid
Geslacht is vorm van
gelijkheid met verwekkers

Kind

Psychische integriteit
Instrumentalisering (een kind
Waarom zouden we
louter nemen omwille van
embryoselectie toepassen op
het geslacht)
iets dat niet nodig is?
Illusie van het perfecte kind
(idee van hoe een kind moet
zijn hangt misschien samen
met geslacht)

Paar/
Vrouw

Lichamelijke integriteit

Invasieve methodes

Discriminatie van de vrouw

Gebrek aan verantwoord
ouderschap
Geen vrijheid om gezin te
stichten (family balancing)
Vrijheid van voortplanting is
niet vrijheid om kenmerken
bepalen

arts

Waarom zou men iets doen Geen geslachtskeuze remt
dat medisch niet noodzakelijk onderzoek niet af, verbiedt
is?
geen therapie en beperkt
geen techniek
Eugenetica (is het verbeteren Scheeftrekking van
van het ras: het geslacht
geslachtsverhoudingen
kiezen valt hier eigenlijk niet
onder)

Maatschappij

Discriminatie van gezin
zonder evenwicht
Je bevordert ongelijkheid
tussen man en vrouw door
de verschillen te
benadrukken
Terugbetaling RIZIV?
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Argumenten PRO:
principe

Rechtvaarautonomie

welzijn

persoon

digheid
Geslacht wordt altijd bepaald Psychische integriteit kan ook Indien een geslacht schaars
door iets/iemand anders
in gedrang komen door
goed is, wordt het
(toeval/ouders)
natuurlijke voortplanting
interessanter

kind

Paar/Vrouw

Seksepatronen in opvoeding
zijn gevaarlijker dan
geslachtskeuze

Vooral kinderen zonder het
gewenste geslacht hebben
een nadeel

Vrijheid om gezin te stichten

Opvoeden van kinderen van
beide geslachten is beter
voor ouders

Logisch gevolg van reeds
bestaande keuzes (keuzes
rondom tijdstip, aantal,
‘gezondheid’)

Bevordert de gelijkheid
tussen man en vrouw omdat
men een keuze heeft
Geen druk op vrouw om
jongens te baren

Is niet ‘enhancement’ van de
menselijk soort, maar
gewoon de keuze voor
geslacht

arts

Logisch gevolg van reeds
bestaande keuzes (tijdstip,
aantal, ‘gezondheid’)

Counseling

Geslachtskeuze is geen
eugenetica (geen
rasverbetering)

Scheeftrekken van
geslachtsverhoudingen is
enkel argument als techniek
wordt toegepast op grote
schaal of indien
systematische voorkeur voor
1 geslacht

Maat-schappij

Privé-initiatieven zijn niet
noodzakelijk immoreel (het is
niet omdat het niet publiek
geregels wordt, dat het
slecht is)
Misschien is het geen
discriminatie maar keuze
voor verscheidenheid

Een mogelijke oplossing is het enkel toelaten bij Family balancing, mits enkele voorwaarden
-

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

Wie betaalt? (niet besproken id les)
-

Geslachtskeuze = ‘luxeprobleem’?
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-

Indien positief ethisch advies: terugbetaling
Indien negatief ethisch advies: geen geslachtskeuze?
Owv beperkte middelen in gezondheidszorg is rechtvaardigheid geen prioriteit, maar primeert
autonomie?
Owv beperkte middelen in gezondheidszorg, keuze voor pre-conceptionele methode?

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
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3. LEVENSEINDE
3.1. EUTHANASIE
Nieuws in 2019-2020
-

Wie wil sterven moet daarvoor kunnen kiezen
Euthanasie bij kinderen, een wettelijk vacuüm
Geen straf voor hulp bij zelfdoding stiefmoeder
Recordaantal 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

Wettelijk kader
Rond de eeuwwisseling zijn er in België drie belangrijke wetgevende initiatieven gekomen.
-

Euthanasiewet 2002
Wet Palliatieve Zorg 2002
Wet Patiëntenrechten 2002
o In de patiëntenrechtenwet zijn er bepaalde thema’s belangrijk
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! Dit omdat er bij hulpverleners geen plicht is om euthanasie uit te
voeren. Er is dus wel een recht om euthanasie te vragen, maar geen recht om het te krijgen. Zelfs niet
als er aan alle voorwaarden van de wetgeving voldaan is.
Zijsprongetje dat ook in H1 gemaakt werd:
Ethiek gaat niet alleen over het begin van
leven, maar vaak ook over het einde.
Mensen
zeggen
vaak
‘wil
een
menswaardig levenseinde’. Maar ook hier
zit veel meer achter.
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-

Over wie gaat wat? De wensen van de patiënt zelf of de wensen en voorkeuren van de familie?
Wat is willen? Een verlangen of recht?
Wat houdt het juist is? Euthanasie? Pijnbestrijding?
Wat is menswaardig? Wie bepaald de kwaliteit van het leven? De patiënt? Arts?
Wat is het levenseinde? Laten sterven? Of actief doden?

De cijfers in 2020
-

-

-

-

2444 registratiedocumenten (= de
documenten die door de arts
worden doorgestuurd naar de
federale evaluatiecommissie, die
na de uitvoering van de euthanasie
gaat oordelen of de uitvoering
ervan
wettelijk
correct
is
verlopen). Het aantal daalde met
7,9% in vergelijking met het vorige
jaar.
o Registratiedocumenten = de documenten die door de arts worden doorgestuurd naar
de federale evaluatiecommissie, die na de uitvoering van de euthanasie gaat oordelen
of de uitvoering ervan wettelijk correct is verlopen
o Vooraf doen verschillende artsen een beoordeling. De evaluatie is pas achteraf omdat
de euthanasie een individuele act tussen arts en patiënt is waar niemand anders bij
betrokken moet zijn. Het is een uiting van de autonomie van de patiënt.
75,1% Vlaanderen/24,9% Wallonië: heeft eerder te maken met het feit dat de wetgeving
rondom euthanasie er eerder door Vlaamse artsen gekomen is dan door Waalse.
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%).
Terminale patiënt (87,3%) (mensen die vallen onder de noemen ‘patiënten waarbij het
levenseinde nabij is’)
Meestal lichamelijk én psychisch lijden (84,6%)
Aandoeningen
o Oncologische aandoening (64,2%)
o Polypathologie (17,2%) = een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke
aandoeningen (gaat vaak ook gepaard met een hogere leeftijd)
Euthanasie uitgevoerd bij
o 22 psychiatrische patiënten (hebben een psychiatrische aandoening)
o 21 wilsbekwame patiënten met cognitieve stoornissen zoals ziekte van Alzheimer (dus
het is niet omdat je alzheimer hebt of dement bent, dat je geen euthanasie kan krijgen
het heeft te maken met je wilsbekwaamheid: je moet wilsbekwaam zijn)
Voorafgaande wilsverklaring (< 1%) (dit maak je op voorhand op voor op het moment dat je niet
meer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld bij alzheimer)
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Enkele vragen rondom medische beslissingen bij levenseinde
Als men besluit dat een patiënt niet meer te reanimeren is, pleegt men dan euthanasie?
-

Nee, dit is geen euthanasie. Niet meer reanimeren kan op initiatief van de arts (zegt dat patiënt
niet meer te reanimeren is), maar ook op initiatief van de patiënt zelf: deze kan zeggen dat hij
niet gereanimeerd wil worden indien dit ooit nodig is (ookal zou een reanimatie wel kunnen
werken). Dit is het recht op autonomie van de patiënt.

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?
-

Nee, artsen spreken van ‘terminaal’ als iemand nog een levensverwachting heeft van een drietal
maanden. Als je terminaal definieert als ‘komt ooit te sterven’, dan zijn we allemaal terminaal.
Jan is niet terminaal, maar wel palliatief.

Is euthanasie enkel bij terminale patiënten mogelijk?
-

-

Nee, maar wanneer je niet terminaal bent, is het in de Belgische wetgeving zo dat je een maand
wachttijd moet hebben tussen de vraag naar euthanasie en de uitvoering van euthanasie.
Wanneer je wel terminaal bent, gelden er dus andere voorwaarden voor euthanasie (geen
wachttijd van een maand).
Daarnaast is het zo dat er bij terminale patiënten 2 artsen betrokken moeten zijn: een
uitvoerende en een 2e adviserende arts – dit kan elke arts zijn, zolang er geen loyaliteitsconflict
is naar de patiënt toe. Wanneer een persoon niet terminaal is, moet er ook een derde arts, die
psychiater of specialist in de aandoening is, een positief advies geven.

Is palliatieve sedatie (sedatie = het gebruik van middelen die het bewustzijn verlagen (iemand in coma
brengen zodat het natuurlijk proces zijn gang kan gaan)) gelijk aan langzaam euthanaserend handelen?
-

-

-

Bij euthanasie gaat men in een hele korte periode eerst naar een soort slaapinductie, om daarna
over te gaan naar iemand in coma brengen, en als dat niet genoeg is (afhankelijk van de situatie
en de kracht van het lichaam), dient men nog een spierverslapper toe.
Palliatieve sedatie gaat over patiënten die aan het sterven zijn en dermate veel pijn hebben dat
de pijn op geen enkele andere manier onder controle gehouden kan worden dan door de
persoon in coma te brengen. Je brengt dus bij palliatieve sedatie een persoon in coma, maar
dient geen extra middelen toe waarvan je weet dat ze de dood tot gevolg hebben. Palliatieve
sedatie heeft dus niet als doel iemand te doen sterven.
Zie tabel volgende pagina
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-

(Reversibel: men kan mensen tussentijds of intermittent uit de sedatie halen, zodat ze
bijvoorbeeld even wakker kunnen zijn om afscheid te nemen van familie)
Natuurlijke doodsoorzaak: vooral verzekeringsmatig is het belangrijk dat euthanasie
gecategoriseerd wordt onder een natuurlijke doodsoorzaak

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

-

-

Dit is ‘hulp bij zelfdoding’. Dit verschilt van euthanasie: bij euthanasie dient de arts een middel
toe (voert zelf de handeling uit), bij ‘hulp bij zelfdoding’ is het de patiënt die zelf iets inneemt
terwijl de arts erbij blijft. In Nederland valt ‘hulp bij zelfdoding’ onder de euthanasiewetgeving,
in België is dit niet het geval. Maar de federale evaluatiecommissie stelt, bij de beoordeling van
euthanasie, dat als aan alle andere voorwaarden voldaan is en de patiënt neemt toch zelf het
middel in (wat dus volgens de regels géén euthanasie is), dat men akkoord gaat dat goed is
uitgevoerd (maar in theorie zou het wel tot een proces kunnen leiden).
Veel artsen vinden het gemakkelijker om mee te werken aan ‘hulp bij zelfdoding’, omdat dit een
duidelijkere handeling is van dat de persoon dit zélf gewild heeft. Het is een uiting van hun
wilsbekwaamheid.
In België komt hulp bij zelfdoding slechts beperkt voor, juist omwille van de juridische vaagheid.

Wie komt in aanmerking voor euthanasie?
Drie categorieën van patiënten
-

Wilsbekwame terminaal zieke patiënt
Wilsbekwame niet-terminaal zieke patiënt
Wilsonbekwame niet-terminaal zieke patiënt (mits een wilsverklaring)
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Een arts die euthanasie toepast pleegt geen misdrijf als de patiënt:
-

-

Een wilsbekwame meerderjarige persoon is (of een wilsbekwame minderjarige is zie laatste
puntje)
De persoon moet bewust zijn op het ogenblik van het verzoek
Het verzoek van de patiënt moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn én mag niet het gevolg
zijn van enige druk
De persoon moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en
ondraaglijk fysiek of psychisch lijden
o Medisch uitzichtloze toestand = beoordeling door de arts
o Aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden = subjectief, afhankelijk van de
patiënt zelf
Die toestand moet het gevolg zijn van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte
veroorzaakte aandoening
Een wilsbekwame minderjarige kan enkel euthanasie krijgen bij ondraaglijk fysiek lijden (dus
niet bij psychisch lijden) én enkel in een terminale situatie

Specifieke aspecten bij psychiatrische aandoeningen
Bepaalde aspecten van deze wetgeving liggen moeilijker bij een psychiatrische aandoening.
1. Soms is het eigen aan een psychiatrische aandoening dat er een verminderde wils/beslissingsbekwaamheid is
2. Medische uitzichtloosheid: moeilijk te beoordelen omwille van onzekere evolutie en prognose
van psychiatrische aandoeningen
3. Dynamiek van proces na euthanasieverzoek interfereert met verloop aandoening, doodswens
en houding van patiënt: vb. een euthanasieverzoek kan het gevolg zijn/afhankelijk
zijn/symptoom zijn van een depressie
4. Mogelijk belangrijke impliciete betekenissen en boodschappen van euthanasie-verzoek (‘vraag
achter vraag’)
5. Veranderende autonomie (identiteit en persoonlijkheid): ze zijn niet van het ene moment op
het andere wils(on)bekwaam, maar het kan wel variëren

Bedenkelijke term ‘euthanasie owv psychisch lijden’: prof is geen fan van deze term omwille van:
-

Psychisch lijden ≠ pathologie (het is subjectief)
Bij ‘somatische’ aandoeningen is psychisch lijden vaak belangrijker dan fysiek lijden (vb. het
psychisch lijden na kankerproblematiek)
Bij ‘psychiatrische’ aandoeningen is er vaak psychisch én fysiek lijden (vb. fysieke symptomen
van een psychiatrische aandoening)
Achterhaald dualisme – elk lijden (bv. pijn) is psychisch én fysiek
Het is beter om het te hebben over ‘euthanasie bij patiënten met een psychiatrische
aandoening’ dan over ‘euthanasie owv psychisch lijden’

53

Artikel: ‘jaarlijks vijftig keer euthanasie om psychiatrische redenen’:

De beslissingsbekwaamheid van psychiatrische patiënten blijft moeilijk
-

-

Begrijpt patiënt verstrekte informatie?
Inzicht heeft in aard van de situatie, verschillende opties en in gevolgen van zijn beslissing?
Komt hij/zij op weloverwogen wijze tot zijn beslissing?
o In staat informatie toe te passen op zijn situatie, afwegingen te maken, daarover te
redeneren
o Dit veronderstelt cognitieve capaciteiten en intacte realiteitszin
o De wettelijke maand wachttijd zorgt hier soms voor moeilijkheden: in een maand tijd
kan er veel veranderen
Beslissingsbekwaamheid is niet uit een test af te leiden
Enkel uit een grondige, zorgvuldige en herhaalde klinische inschatting door een ter zake ervaren
(neuro)psychiater (of arts)
Beoordeling van deze beslissingsbekwaamheid vraagt tijd, grote zorgvuldigheid en specifieke
expertise

Ook medische uitzichtloosheid is moeilijk te beoordelen = Grootste probleem voor psychiatrische
aandoeningen!
-

-

Medische uitzichtloosheid = ongeneeslijkheid van de psychiatrische aandoening
onverlichtbaarheid van het lijden
o ‘Onbehandelbaar’ of ‘therapieresistent’
Medische beoordeling
Men moet niet alleen medisch-curatief denken, maar ook herstel-denken (recovery)
Bv dementie en kanker: verloop meer voorspelbaar

+
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-

-

Recht om behandelingen te weigeren
Bereidheid van patiënt: kan je een situatie als medisch uitzichtloos als psychiater nog
behandelmogelijkheden ziet, maar patiënt niet meer bereidheid, moed of motivatie heeft?
o = Paradox
o Dus als iemand niet verder behandelt wilt worden, terwijl er nog wel
behandelmogelijkheden zijn, is dit niet per se een reden voor euthanasie (voldoet niet
per se aan de normen voor euthanasie)
Misschien is er nood aan een evidence-based lijst van behandelingen en interventies die voor
de betreffende psychiatrische aandoening moeten geprobeerd zijn
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.

Komt iemand in aanmerking voor euthanasie?

Palliatieve filter – Commissie ethiek: gaat nakijken euthanasie toegelaten is, of of de wilsverklaring goed
is opgesteld. Verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis wie dit doet, in principe is het voldoende als een
arts hierover oordeelt.
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3.2. VOORAFGAANDE ZORGPLANNING
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?
Als je rekening houdt met de patiëntenrechten wetgeving, doe je hier geen ziekenhuisopname meer.
Want het is niet dat ze, omdat ze 79 jaar is, in een WZC woont en beginnend dement is, dat ze geen
beslissingen kan nemen.
Langs de andere kant is het ook wel logisch dat de familie al het mogelijke wil doen voor de vrouw.
Vaak is het zo dat men in deze situatie toch nog gaat behandelen.
Conclusie: het is niet omdat men ouder is en bepaalde problemen heeft, dat men zijn autonomie
verliest. Maar het is wel heel erg moeilijk voor een arts om in te gaan tegen een familie die toch nog wilt
behandelen.
Er is vaak te veel zorg voor wie niet te genezen
valt, men wil toch nog blijven verzorgen. Dit
noemt men ‘therapeutische hardnekkigheid’.

Zorg in de latere levensfase
Grote groep ouderen brengt laatste levensfase door in het WZH(uis)/WZC
-

Per jaar sterft ¼ van WZH-bewoners
Gemiddelde leeftijd in WZH: tussen 85 en 90 jaar
Gemiddelde verblijfsduur in WZH: 2 à 3 jaar is eigenlijk zelfs 2 jaar
Gemiddeld 2 overlijdens per maand in WZH
23% van sterfgevallen in Vlaanderen
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-

72% van WZH-bewoners lijdt aan dementie

Beslissingen in de laatste levensfase... Bij 54% van 80-plussers bij wie sterven wordt verwacht (alle
zorgsettings) gaat men over tot:
-

Intensivering van pijn- en symptoombestrijding (27%)
Stopzetting van behandeling (25%)
Gecontroleerde sedatie (7%)

In 15% wordt deze beslissing besproken met oudere persoon. Het is belangrijk om te onthouden dat
het niet is omdat mensen ouder zijn of in een WZC zitten, dat ze geen autonome beslissingen meer
mogen nemen.

Palliatieve zorgen en voorafgaande zorgplanning
Intensivering van pijn- en symptoombestrijding, stopzetting van behandeling en gecontroleerde sedatie
zijn allemaal vormen van 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)
In de praktijk zijn er echter enkele knelpunten rond palliatieve zorg:
-

-

‘Palliatieve zorgcultuur’ die in een voorziening wordt uitgedragen vormt randvoorwaarde voor
het nemen van goede beslissing maar …
o Negatieve beeldvorming rond palliatieve zorg (als ‘beperken’ van zorg)
o Deskundigheid medewerkers inzake communicatie (begripsverwarring – ‘beperken’
van zorg als ‘taboe’ – angst om over de dood te spreken)
Overleg over zorgen in latere levensfase …
o Soms (vaak?) te laat (nl. op crisismomenten)
o Soms op het ogenblik dat de patiënt eigen wensen niet meer kan uiten (cf. angst)
o Wie neemt initiatief? Wie beslist uiteindelijk?
o Wat wordt er genoteerd?

Daarom is men sinds de jaren ’00 gestart met ‘voorafgaande zorgplanning’ = ‘Advance Care Planning
(APC), vanuit het idee dat oudere mensen of mensen in een WZC ook zelf nog beslissingen moeten
kunnen maken:
-

… is het voorafgaande overleg met: Patiënt/bewoner, artsen/vpk en familie
… over de doelen en de gewenste richting van de zorg bij het naderende levenseinde: welk
wensen hebben ze (vb. naar een ziekenhuis bij ziekte, of toch comfortabel thuisblijven, …)
… in geval de patiënt/bewoner niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen

Dit alles is niet alleen het geval voor oudere personen. Ook jonge mensen kunnen hierover nadenken.
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Doelstellingen van een voorafgaande zorgplanning zijn:
-

Respecteren van de persoonlijke keuze van de patiënt/bewoner
Controle geven over de latere levensfase
Bespreekbaarheid bevorderen binnen de familie (duidelijke afspraken maken + men heeft het
tenminste eens besproken)
Kwaliteit van arts-patiënt-relatie verbeteren
Beslissingsproces over gezondheidszorgen verbeteren/vergemakkelijken
Ervoor zorgen dat de vertegenwoordiger in naam van de patiënt kan spreken

Een voorafgaande zorgplanning houdt in:
Patiënten/bewoners
kunnen
wilsverklaring opstellen.

een

Arsten/VPK kunnen een code voor
therapiebeperking hebben, bv. DNRcodes. Iedereen die in een ziekenhuis komt
krijg hoe dan ook een DNR-code. Bij jonge, gezonde mensen zal dit DNR0 zijn: alle behandelingen zullen
gegeven worden. Een wilsverklaring en een code voor therapiebeperking staan in eerste instantie los
van elkaar, maar kunnen ook op elkaar afgestemd worden.
Familie wordt betrokken omdat je in een wilsverklaring een verantwoordelijke of vertrouwenspersoon
kan aanduiden.
Deze drie zullen we nu uitgebreid bespreken.

3.2.1. FAMILIE /NAASTEN: VERTEGENWOORDIGER EN VERTROUWENSPERSOON
Casus omtrent 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?
Mogelijke argumenten voor wel behandelen:
-

Is dit gewoon de gedachte van Louis? Of is dit écht wat Mia zou willen?

Mogelijke argumenten voor niet behandelen:
-

Het is een vertrouwenspersoon, dus die heeft het recht om te bepalen, want Mia heeft hem
aangesteld
Als we deze man niet volgen, waarom zouden we dan nog vertegenwoordigers aanstellen?
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Vertegenwoordiger vs. vertrouwenspersoon

Vertegenwoordiger

Vertrouwenspersoon

Zelf aangewezen

Niet zelf aangewezen

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

Bewindvoerder van
meerderjarige beschermde
persoon (vb. iemand met een
beperking)

Kan weigering van een
welomschreven medische
tussenkomst afdwingen (je kan
een medische handeling
weigeren, niet een medische
handeling vragen/eissen)

Samenwonende partner;
meerderjarig kind; ouder;
meerderjarige broer of zus

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

In geval van conflict of als er
geen vertegenwoordiger is,
beslist de arts na
Kan geen euthanasie afdwingen multidisciplinair overleg (arts
kan dus overrulen)
(arts kan niet overrulen)
Kan geen weigering van
welomschreven tussenkomst
afdwingen
Kan geen euthanasie afdwingen

Casus
Vrouw 80 j. Wilde thuis geen hulp aanvaarden. Woont nu in 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?”
Het is dus heel belangrijk om op tijd het gesprek hierover aan te gaan en een voorafgaande
zorgplanning snel op te nemen. Je moet namelijk wilsbekwaam zijn om dit te kunnen opstellen, wanneer
de wilsbekwaamheid in bepaalde mate in het gedrang komt, gaat dit niet meer.
Het is niet zo dat je van de ene op de andere moment wilsonbekwaam bent. Wanneer je bijvoorbeeld
al gesprekken had over euthanasie voor je dementie, dan kan er op heldere momenten tijdens je
dementie zeker nog verder over beslist worden.
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3.2.2. PATIËNT: WILSVERKLARING
Terminologie rond wilsverklaringen:
-

Uniforme terminologie nodig: wilsverklaring
Wilsbeschikking synoniem van wilsverklaring maar wordt voornamelijk voor testament (“laatste
wilsbeschikking”) gebruikt. Ook wilsuiting en wilsbesluit zijn synoniem.
Levenstestament (vertaling van het Engelse “living will”) is als synoniem niet bruikbaar.
Testament regelt bestemming goederen NA het overlijden. ‘Levenstestament’ regelt
bestemming van de persoon VOOR het overlijden.

Het is belangrijk dat deze wilsverklaring niet ergens in een hoekje opgeborgen is (mensen steken dit
soms bijv. bij hun testament). De wilsverklaring kan best afgesproken worden met de huisarts en met je
vertegenwoordiger. Zowel zij als jijzelf kunnen best je wilsverklaring in bezit hebben.

Je kan een ‘positieve’ of ‘negatieve’ wilsverklaring hebben
-

-

Een positieve wilsverklaring gaat over het willen van een specifieke handeling (vb. euthanasie)
o Verklaring van een wilsbekwame persoon met het verzoek om euthanasie voor het
geval dat deze persoon wilsonbekwaam is geworden.
o Juridisch niet bindend (want er is geen recht op uitvoering van euthanasie)
o Schriftelijk met duidelijke formele voorwaarden voor rechtsgeldigheid
o Geldigheidsduur: 5 jaar
o Herroeping is steeds mogelijk
o Enkel toepasselijk indien onomkeerbaar buiten bewustzijn (een persoon met dementie,
die géén heldere momenten meer heeft die een geldige wilsverklaring euthansie heeft
krijgt dus geen euthanasie! Want deze is niet onomkeerbaar buiten bewustzijn)
Een negatieve wilsverklaring gaat over het weigeren van een specifieke handeling (vb. ik wil xxx
niet)
o Verklaring van een wilsbekwame persoon die weigert toe te stemmen in een
welomschreven medische tussenkomst voor het geval dat deze persoon
wilsonbekwaam is geworden. (het gaat dus om welomschreven medische
tussenkomsten en niet ‘als ik niet meer wilsbekwaam ben, wil ik dat alles wordt
gestopt’, want dat is niet concreet genoeg.)
o Juridisch bindend maar arts heeft geen ‘zoekplicht’: in spoedeisende situaties moet de
arts er niet naar op zoek gaan, in deze situaties moet er gehandeld worden (vb. wanneer
de prof ons zegt dat hij een wilsverklaring heeft waarin staat dat hij niet gereanimeerd
wilt worden, en plots valt hij bewwusteloos neer, moeten we alsnog de MUG laten
komen en hem verzorgen. We weten namelijk niet wat er echt in de wilsverklaring staat
en in spoedeisende situaties moet men handelen.)
o Schriftelijk maar geen duidelijke formele voorwaarden voor rechtsgeldigheid
o Geldigheidsduur: onbeperkt
o Herroeping is steeds mogelijk
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-

-

-

-

Wilsverklaring ≠ actueel verzoek: je kan bijvoorbeeld in je wilsverklaring wel zeggen dat je
euthanasie wilt, maar dit gaat enkel over euthanasie wanneer je onomkeerbaar buiten
bewustzijn bent. Wanneer je euthanasie zou willen op het moment dat je nog bij bewustzijn
bent, dan moet je een actueel verzoek doen.
Wat de persoon in het hier en nu zegt primeert ALTIJD op de wilsverklaring. Als de wilsverklaring
zegt: ik wil in stadium X geen verdere behandeling meer, maar eenmaal de persoon in stadium
X is, geeft deze zelf aan nog wel behandeld te willen worden, dan wordt er naar de persoon in
het hier en nu geluisterd. Dit is ook het geval bij mensen met dementie etc.: wat zij op heldere
momenten vragen primeert nog steeds boven de wilsverklaring.
Een tattoo of ketting hebben waar op staat ‘niet reanimeren’ is iets waar rekening mee
gehouden kan worden, maar het is niet bindend!
Problemen met een wilsverklaring:
o Hoe moment van uitvoering bepalen?
o Waarheidsgetrouwe omschrijving van toestand in toekomst?
o Onherroepbaarheid van de vraag (eenmaal je wilsonbekwaam bent, kan je de vraag niet
meer herroepen vb. een persoon met dementie die niet meer wilsbekwaam is, kan nog
wel gelukkig zijn, het is moeilijk om te kiezen wat er dan met de wilsverklaring moet
gebeuren)
Vraag: Moet een arts euthanasie uitvoeren op basis van een wilsverklaring als de patiënt zijn wil
niet meer kan uiten?
nee, want euthanasie is geen recht, een positieve wilsverklaring is
juridisch niet bindend

Hoe ziet dit er nu concreet uit?

Je kan een Leifkaart hebben: hier
staan de gegevens op (zoals op een
eID) van je wilsverklaring.

Je kan dit ook op papier zetten. We
zien hieronder een voorbeeld van dit
document, dat opgemaakt is door de
federatie palliatieve zorgen.
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Onomkeerbaar buiten bewustzijn = ‘als
een plantje’ = er is geen bewustzijn
meer en geen mogelijkheid dat dit nog
gaat terugkomen
Onomkeerbaar wil niet kan uitten en zal
sterven
vb. iemand die dement en
terminaal is
Elk geval waarin ik mijn wil niet meer
kan uitten (dus ook ‘gewoon’ buiten
bewustzijn)
De mogelijke tussenkomsten zijn hier
gebaseerd op DNR codes.

Dit zijn de verplichte zaken die je moet
invullen om een wettelijk document voor
euthanasie te hebben.
Er moeten hierbij ook getuigen zijn,
waarbij een van de twee geen belang mag
hebben bij jou overlijden (geen
erfgenaam zijn)
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Een wilsverklaring blijft geldig, behalve het
stuk over euthanasie, dat blijft telkens
slechts 5 jaar geldig (moet dus om de 5 jaar
vernieuwd worden).

Wilsverklaring 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 (5j geldig,
moet op papier staan, geldt enkel als je in een permanente vegetatieve toestand verkeerd, …)
Een toename aan informatie is niet steeds een toename aan kennis
Wilsverklaring is geen contract

Een wilsverklaring is dus geen oplossing, wel een startpunt om vb. de discussie aan te gaan, kennis te
verwerven, … (Fgov, Leifblad, Federatie palliatieve zorgen)
-

Nadelen van het contractdenken van een wilsverklaring
o Specifieke behandeling kan soms wel en soms niet nuttig of zinvol zijn
vb. wanneer een arts zegt: deze behandeling (vb. chemo) is niet meer nuttig,
want het zal je niet meer genezen, kan het wel zinvol zijn om het toch wel uit
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-

te voeren omdat deze (ondanks mogelijke nadelen) het leven misschien nog
enkele dagen of weken lengt, zodat de geboorte van een kleinkind nog
meegemaakt kan worden.
Deze behandeling aan zich zou men als
therapeutisch hardnekkig kunnen beschouwen, en zou men bijvoorbeeld in
een wilsverklaring kunnen weigeren, maar de situatie in real life is op voorhand
op papier niet in te schatten. Deze nuance kan men op voorhand, op papier
niet maken.
o Valse illusie van nauwkeurigheid: Lijst van aanvaardbare en niet aanvaardbare
behandelingen zijn zelden voldoende voor de complexe medische beslissingen (zie ook
voorbeeld hierboven)
o Niet patiënt alleen, maar de familie of grotere groep is de eenheid van zorg, spelen
allemaal een grote rol
Eigenlijk gaan we dus van een document naar een proces, waarin heel wat mensen betrokken
zijn. Positief beeld op welke zorg we wel nog kunnen bieden (??).

3.2.3. ARTS: BEPERKING VAN THERAPIE
Beperking van therapie
Beperking ven therapie gaat over zaken als ‘do not reanimate/resuscitate’ (DNR) codes. Enkele ander
voorbeelden van namen:
-

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)

Hierbij worden er dan verschillende codes gegeven
-

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) (= palliatieve fase)

Je kan niet van 0 meteen naar 3 gaan, je moet de volgorde respecteren. Iedereen die in een
ziekenhuis komt (ook wij), krijgt een DNR code
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De toegekende DNR code is een beslissing van de arts (vb. de geriater). Deze kan dat autonoom
beslissen, de patiënt (of wettelijke vertegenwoordiger) moet hier wel van op de hoogte gesteld worden
(maar moet het zelf niet beslissen). De arts bespreekt dit best met:
-

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:
-

Verdere prognose (68,1%)
Fysieke situatie (62,2%)
Leeftijd van de persoon (21,1%)

In de praktijk is een DNR code een
standaardformulier in het patiëntendossier.
Het gaat over een beslissing van artsen die in
overleg met team genomen is, na informatie
aan patiënt of wettelijke vertegenwoordiger.
Het doel is vooral om therapeutische
hardnekkigheid te vermijden.
De DNR code kan in het Elektronisch medisch
dossier (EMD) worden ingevuld. Vanaf een
DNR1 code komt er een signalisatie in het
patiëntendossier, zodat iedereen op de
hoogte is.

DNR is niet hetzelfde als een ACP
(advanced care plan): DNR is veel beperkter
dan ACP.

Casus
Een vrouw van 80 jaar. Nog zeer actief, gezond. Fietst nog, woont alleen, kan zichzelf goed redden, heeft
nog vrienden die ze regelmatig bezoekt. Op de avond dat ze binnengebracht werd was zo op een
familiediner. Tijdens de maaltijd voelde ze zich plots wat onwel en even later zakte ze in elkaar aan tafel.
De ambulance werd gebeld, een mug werd opgeroepen en enige tijd later werd mevrouw binnengebracht
op spoedgevallen. Ze gaf geen enkele reactie. Glasgow coma scale 0/15. Pupilreflexen waren abnormaal.

65

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.”
Verschillende artsen, beiden met veel expertise, reageren toch elk op een andere manier:
-

Neurologe zegt: ze was nog zo goed, we gaan ze behandelen
Neurochirurg zegt: ze was nog zo goed, we gaan ze nooit meer zo goed krijgen, we gaan ze niet
meer behandelen

Als deze vrouw op voorhand een proces van voorafgaande zorgplanning was aangegaan, waarbij ze zelf
haar voorkeuren had kunnen aangeven, zou de beslissing voor de artsen veel duidelijker en sneller
gemaakt kunnen worden.
Dit soort casus (met iets meer extra uitleg) zouden we op een examen kunnen krijgen. Er zijn hierbij
geen juiste ‘ja’ of ‘neen’ antwoorden. Het gaat er dan om dat je zegt: ‘ik zou wel/niet behandelen
omwille van deze argumenten: …’
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4. ORGAAN EN WEEFSELTRANSPLANTATIE
(Om meer informatie over de wetgeving te bekijken ga je naar de website www.beldonor.be.)
Er zijn verschillende types van donoren:
-

Levende donor
Overleden donor
o Heartbeating (= hersendood)
o Non-heartbeating (hartstilstand, reanimatie gefaald of laten sterven
hierbij niet meer bruikbaar)
Van 3587 donoren zijn:
o Overleden: 2187 (61,3%)
o Levenden: 1394 (38,9%)
In Nederland: 68,7% levende donoren
In België: 23,8% levende donoren
In Duitsland: 37,2% levende donoren

het hart is

In de praktijk gaat orgaandonatie er als volgt aan toe:
-

-

-

Drie artsen stellen dood vast: Deze mogen geen deel uitmaken van het transplantatieteam
Aanmelding bij eurotransplant: Onafhankelijk, internationaal (Be, Lux, Ned, Oostenrijk, Slovevië,
Kroatië, Duitsland dus niet alle landen van Europa) allocatie-organisme dat organen toewijst.
80% van de Be organen blijft intern.
Verwijdering van organen en weefsels
o Elk orgaan heeft max. bewaartijd: Hart (4u); longen (8-10u) lever/pancreas (12 u)
o Ook weefselenten (bot, kraakbeen, pezen, huid, ...+/-300 tal weefsels die men kan
gebruiken)
o Ook voor wetenschappelijk onderzoek
Sidenote: als je orgaandonor bent, ben je ook weefseldonor. Er kan dus meer gebruikt worden
dan enkel je organen.

Belangrijk probleem bij orgaandonatie: er is meer vraag dan aanbod! Er zijn dan ook lange wachtlijsten:
-

-

Algemene wachttijd:
o Nieren – 4 j
o Hart – 2 à 3 m
o Longen – 7m
o Lever – 6 maanden
in Nederland is deze duur zelfs 2x zo lang! (orgaantoerisme?)
Wachtlijst 1/09/2008
o Nier: 766
o Lever: 175
o Hart: 37
o Pancreas: 30
o Longen: 61
Kans dat je een orgaan nodig hebt is 6X groter dan de kans dat je ooit zelf kan doneren
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-

Post mortem donors 2010 (2009) (2008) (2007) (2006)
o Oostenrijk:189 (212)(168)(181)(201))
o België: 263 (276) (265) (291) (273)
o Duitsland:1271 (1196) (1184) (1285) (1227)
o Luxemburg: 3 (geen gegevens) (9) (1) (6)
o Nederland:216 (215) (201) (257) (200)
o Slovenia:40 (33) (36) (22) (30)
o NonET 78 (65) (61) (69) (84)
o Kroatië: nieuw: 127 (77) (79) (33:2007)
o Totaal: 2187 (2074) (2003) (2139) (2021)

Overlevingsgraad (harttransplant) is in België 50% na 17 jaar en internationaal 30% na 17 jaar, België
scoort dus zéér goed. Vandaag is 10 jaar na de transplantatie 75% van de patiënten nog in leven.
Een ander probleem bij orgaantransplantatie is het tekort aan geschikte organen.
-

We zijn eigenlijk slachtoffers van ons eigen succes: er zijn tegenwoordig minder CVA’s en minder
verkeersslachtoffers (vroeger was dit de grootste bron), dus minder kansen tot het verkrijgen
van organen.
Ook de kwaliteit van de organen is hierdoor gedaald:

-

-

1990
Gemiddelde leeftijd = 28 jaar
Helft was traumaslachtoffer
Max. leeftijd was 60 jaar
Er waren zeer strenge selectiecriteria

-

Nu
Gemiddelde leeftijd = 52 jaar
Helft is overleden aan hersenbloeding
Geen maximumleeftijd (moet natuurlijk
nog wel bruikbaar zijn)
Beperkte selectiecriteria

Bij een levende donatie zijn een relatieve contra indicaties:
-

BMI tussen 30 en 35
Roken
Jonge vrouw met kinderwens
Hypertensie
Psychiatrische aandoening (ivm met consequenties en inschattingen kunnen maken)
Infectie of kwaadaardige aandoening

Adequaat toepassen van orgaandonatie kan de levenskwaliteit van honderden mensen verbeteren. In
België kiezen we voor een ‘opting out’ systeem (je bent automatisch donor, tenzij je bewust aangeeft
dit niet te willen). Je zou kunnen zeggen dat men hiermee solidatiteit en rechtvaardigheid boven
autonomie zet (zie H1 stappenplan: stap 4: dit zijn belangrijke ethische principes), maar er is nog steeds
een bepaalde mate van autonomie, want je kan nog steeds aangeven dit niet te willen.
Het is een kwestie van afwegen van waarden, normen en principes, waarbij men steeds kijkt naar het
welzijn van: donor, ontvanger, familieleden, medisch/vpk team en samenleving.
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We moeten streven naar het maximaliseren van
het aantal donororganen voor transplantatie en
tegelijkertijd blijven respect hebben voor
menselijke waardigheid en autonomie (= je kan niet
zomaar kiezen waar je de organen vandaan haalt).
Belangrijk is dat je hierbij in de context zit van het
verliezen van een patiënt. Hiebij moet je nadenken
of je alvast rekening gaat houden met een
mogelijke transplantatie. Het transplantatieteam
mag niet interferreren in de discussie rond transplantatie.
Voor familieleden moet er ruimte zijn voor hun rouw, opvattingen over ‘de dood’ (vb.
levensbeschouwelijke opvattingen, hun visie op wat dood is, op wat hersendood is, …). Wanneer er op
voorhand nog nooit gesproken werd over orgaandonatie, is het moment van overlijden niet het meest
evidente moment om het over orgaandonatie te hebben. Het is goed dat hier vooraf over nagedacht
wordt.

We zullen nu achtereenvolgens bekijken hoe hiermee omgegaan wordt door:
-

-

-

Overheid en media
o Wetgeving
o Beleidsopties
o Beeldvorming
Ziekenhuis, behandelend team, transplantatieteam
o Donorherkenning
o Donormanagement
o Begeleiding van donoren, receptoren, familie
Persoonlijke waardenn normen, overtuigingen: patiënt, familie EN hulpverlener
o Kennis
o Bespreekbaarheid
o Persoonlijke attitude
o Cultuur, religie en levensbeschouwing
o Emoties
o Vertrouwen
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4.1. ROL VAN DE OVERHEID
Algemeen
In het beleid rond orgaandonatie houdt men onder andere zich bezich met:
-

Implementatie van wetgeving
Informatiecampages ondersteunen
Positieve beeldvorming in media
ondersteunen
Financiering van transplantatiecentra
Financiering van onderzoek
...

Valkuilen/barrières zijn
-

Inadequate wetgeving
Geen/gebrekkig donatiebeleid
Negatieve beeldvorming in de media

Mogelijke oplossingen/interventies
-

Efficiënt en effectief beleid en wetgeving
Positieve beeldvorming in de media

Mediabeeld is belangrijk voor hoe mensen ergens over denken en mee omgaan.

Wetgeving
(Om meer informatie over de wetgeving te bekijken ga je naar de website www.beldonor.be.)
Er zijn verschillende belangrijke aspecten in de wetgeving rond donatie:
1. Criteria voor wijze van vaststellen van de dood
o Dead donor rule:
Het wegnemen van organen mag niet de oorzaak van overlijden zijn (donor
moet dood zijn)
Diagnose van overlijden onafhankelijk van beslissing over orgaandonatie
Vaak moeilijke ethische discussie bij mensen die euthanasie willen:
wanneer je met mensen die euthanasie willen plegen, spreekt over
mogelijke orgaandonatie, heeft dit een impact op hun beslissing. Het
kan druk leggen op mensen: ‘je kiest toch voor een zelfgekozen dood,
waarom dan niet ook je organen afstaan?’
o Onpartijdige, onafhankelijke constatering van overlijden
o Vaststelling volgens recentste wetenschappelijke criteria
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2. Toestemmingsvraagstuk: er zijn verschillende visies en systemen
o Opting-in systeem: donor moet expliciet toestemming geven voor orgaandonatie na
overlijden via registratie in een centraal register of donorkaart
Argumenten voor opting-in:
• Autonomie/zelfbeschikkingsrecht van de donor (het is duidelijk dat je
het expliciet zélf beslist hebt)
• Afwezigheid van verzet is niet gelijk aan toestemming, bij opting in
geeft men echt toestemming
• Individu is eigenaar van zijn lichaam, zelfs na de dood
o Opting-out systeem: iedereen wordt beschouwd als potentiële orgaandonor, tenzij
uitdrukkelijk verzet wordt aangetekend
Argumenten voor opting-out
• Landen met opting-out hebben meer orgaandonoren
• Opting-out veronderstelt grondwaarde van solidariteit
• Opting-out respecteert ook autonomie (want er is mogelijkheid tot
verzet)
• Lichaam is (na de dood) niet enkel een individueel goed, maar ook een
“sociaal goed” (dit kan je zie als iets goeds of iets slechts)
o In praktijk heb je vaak een combinatie van de systemen: dit noemt men “zachte”
systemen ( consultatie van de familie!)
Ook bij ons is dit eigenlijk het geval. Ookal zijn we automatisch donor en MOET
er in principe geen rekening gehouden worden met de familie, staat er nergens
beschreven dat men geen rekening MAG houden met de familie. Als je je niet
expliciet geregistreerd hebt, ligt de keuze dus nog steeds wel wat bij hen. Het
is daarom dus goed om toch nog je beslissing te registreren.
3. Allocatie van organen
o Internationale samenwerking (Eurotransplant)
o Rechtvaardige criteria voor verdeling van organen: medisch, sociaal (hebben mensen
soms voorrang of niet?), wachttijd (is al lang of niet?)
Discussie die hierrond soms naar boven komt (ook later in deze cursus) gaat
over keuzes in de gezondheidszorg. Als er keuzes moeten gemaakt worden in
de GHZ, is het dan nog oké dat mensen met een heel ongezonde levensstijl nog
recht hebben op een orgaan? Het gaat hier dan niet meer enkel over eigen
keuzes (autonomie) maar ook over de eigen verantwoordelijkheid. Laten we dit
een rol spelen of niet?
4. Maatregelen voor controle en sanctionering
o Anonimiteit
o Eerbied en respect voor overledene én voor gevoelens van overledene
o Op dit moment is er een verbod op commercialisering
o Sanctionering
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Hoe zit dit nu concreet in België?
Wet van 13 juni 1986 (herzien in 2007 en 2012)
-

-

-

Opting out-systeem
o “Elk bekwaam persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes
maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister, bij wet verondersteld in te
stemmen met orgaandonatie”
o Behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.
o Sinds 2007 moet men geen rekening meer houden met wensen van de familie, al mag
men dit nog wel doen (en doet men dit meestal ook)
Verzet
o In Rijksregister
o Uitgedrukt op een andere wijze
o Meegedeeld door nabestaanden, tenzij expliciete toestemmig van de donor
In praktijk: 3 opties
o ‘Veronderstelde’ toestemming
o Verzet
o Expliciete toestemming (Beldonor!)

Belgische wetgeving 1986-2021
-

-

Wegneming bij overleden donoren
o Indien je geen verzet aangetekend hebt, geldt dat je donor bent als:
Elke Belgische burger (vanaf 18 jaar)
In België 6 maanden gedomicilieerd
Uitz: spoedeisende situaties
Doel: solidariteitsregel (is de basisregel voor het opting-out systeem)
Familie (eerste graad) kan (sinds 2007) geen vetorecht meer laten gelden (maar artsen mógen
wel overleggen en rekening houden met)
o Ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak
Familie moet wel geïnformeerd worden
Oplossing: expliciete registratie als orgaandonor.

-

Zie ook: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/orgaandonatie

-

Hoeveel Belgen willen expliciet geen donor zijn?
-

190.000 waarvan 70.000 als jongere door hun ouders werden geregistreerd
Pmi 98 transplanteerbare organen
Gemiddelde leeftijd donor = 46.7j
Donor levert gem 3.55 organen

Wegneming en gebruik van cellen en weefsels
-

Bij overlijden: Idem regeling als organen
Bij leven: Mogelijkheid tot nader gebruik van cellen en weefsels voor wetenschappelijk
onderzoek: wanneer je in een ziekenhuis een weefselstaal laat wegnemen, mag hier altijd
verder onderzoek op gebeuren, TENZIJ je verzet aantekend!
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Hoe zit dit nu in Europa?
Europese context (sidenote: eurotransplant bevat enkele lidstaten van europa, maar is niet ‘europees geregeld’)
-

-

-

-

In Europa wordt er veel meer gekozen voor een ‘veronderstelde toestemming’: als er geen
expliciete tegenwens is, mag men de organen gebruiken voor donatie
o De ‘Resolution R(78) 29 Council of Europe on harmonisation of legislations of member
states relating to removal, grafting and transplantation of human substances’, art.10.2
zegt: “in the absence of the explicit or implicit wish of the deceased the removal may be
effected”.
o = Keuze voor veronderstelde toestemming. Deze resolutie was voorbereid door twee
Belgen (UGent).
Grote meerderheid (24 lidstaten) heeft een of andere variant op opting-out (geen bezwaar/
veronderstelde toestemming).
o De doorslaggevende variabele factor is de juridische positie (visie) van de nabestaanden
o Op grond hiervan drie varianten:
Geen juridische rol voor nabestaanden: zuiver opting-out (Frans/Belgisch
model: ook in België is het (in praktijk) geen écht zuiver opting-out systeem: er
wordt nog steeds de mening van de nabestaanden gevraagd)
Nabestaanden kunnen zich verzetten als de wil van de overledene niet gekend
is: zwak opting-out (vroeger Belgisch model)
Nabestaanden dienen toe te stemmen als de wil van de overledene niet gekend
is: zeer zwak opting-out (Denemarken)
Sommige lidstaten hebben een opting-in stelsel
o Ook hier treden variaties op die samenhangen met de juridische positie van de
nabestaanden voor het geval de wil van de overledene niet gekend is:
Meest strikte model: Duitsland: Nabestaanden mogen toestemmen maar enkel
als dat met de vermoedelijke wil overeenstemt
Minder strikt: Nederland en UK waar nabestaanden mogen toestemmen
In Europa ziet men tegenwoordig een tendens waarin men van het opting-in systeem naar het
opting-out systeem aan het gaan is

Hoe zit dit nu in Nederland?
Nieuwe wetgeving sinds zomer 2020: voordien was het zo dat elke 18-jarige een document kreeg met
de vraag of deze al dan niet donor zou willen zijn. Deze documenten werden vaak niet ingevuld en/of
terugbezorgd. Daarom was een nood aan nieuwe wetgeving: van een opting-in systeem naar een
opting-out systeem.
Wat houdt de nieuwe donorwet in?
-

Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het
Donorregister. Als de nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat
iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het
Donorregister, wordt aangeschreven. U wordt dan verzocht om een keuze over orgaandonatie
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-

-

-

en weefseldonatie te maken en deze in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die gemaakt
kunnen worden, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.
De vier keuzemogelijkheden zijn:
o 1. Ja, ik geef toestemming
o 2. Nee, ik geef geen toestemming
o 3. Mijn partner of familie beslist
o 4. De door mij gekozen persoon beslist
Als binnen 6 weken niet wordt gereageerd, volgt een herinneringsbrief. Als u ook daarop niet
binnen 6 weken reageert, dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’
tegen orgaandonatie en weefseldonatie. U krijgt hiervan een bericht.
U kunt uw registratie op ieder moment wijzigen. Net als nu ook het geval is worden vervolgens
ieder jaar de jongeren die in het voorgaande jaar 18 jaar zijn geworden, aangeschreven met het
verzoek zich te registreren.

Wat is het verschil met de huidige wet (vs. vorige wet) orgaandonatie?
-

-

-

In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12
jaar en ouder is en wilsbekwaam, toestemming kan geven voor de donatie van organen en
weefsels na overlijden. Volgens de huidige wetgeving wordt, indien er niets in het Donorregister
is geregistreerd, de beslissing overgelaten aan nabestaanden.
Het verschil met het nieuwe systeem is dat indien iemand niet gereageerd heeft op de oproep
om zich te registreren, in het register staat met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en
weefseldonatie.
Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen
bezwaar’ de persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Wanneer 'geen bezwaar' is
vastgelegd in het Donorregister gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen
donatie. Nabestaanden houden wel de mogelijkheid om donatie tegen te houden. Bij een JAregistratie heeft de overledene bewust toestemming gegeven voor orgaandonatie en
weefseldonatie.

4.2. DE ROL VAN ZIEKENHUIZEN, BEHANDELEND TEAM EN TRANSPLANTATIETEAM
Drie belangrijke taken:
-

-

Herkenning: opsporen van potentiële orgaandonoren
o Belangrijk is hierbij
De ‘dead donor rule’
Diagnose van overlijden onafhankelijk van beslissing over orgaandonatie
Donormanagement: optimaliseren van kwaliteit van organen voor prelevatie
o Herkenning en management worden goed verzorgd door Eurotransplant
Begeleiding van donoren, recipiënten en familie

74

Donorherkenning: Donation after brain death (DBD)
Men kan organen doneren van hersendode patiënten. Deze diagnose is te stelleven a.d.h.v.
neurologische criteria: de Harvard criteria (1968): “volledig en definitief verlies van de functies van de
hersenen en de hersenstam, incl. het verlengde merg”.
Mogelijke oorzaken: CVA, cerebrale anoxie, slecht behandelde arteriële hypertensie ...
Klinisch vaststelling van afwezigheid van hersenfunctie moet als volgt gebeuren:
-

-

-

3 artsen:
o Neuroloog, neurochirurg, reanimatie-arts
o Mogen geen leden zijn van prelevatieteam (= team dat de organen wegneemt) of TXteam (= team dat de organen transplanteert)
Oorzaak van hersenbeschadiging = gekend + onomkeerbaar
Klinische testen:
o 1. irreversibele coma (Glasgow coma schaal: eyes, movement, verbal)
o 2. afwezigheid van reflexen (pijnreflex, pupilreflex, braakreflex, hoestreflex,
oculocephale reflex ...)
o 3. afwezigheid van spontane ademhaling
Bij twijfel: bijkomend technisch onderzoek (bv. EEG)

Donorherkenning: Donation after cardiopulmonary death (DCD)
Naast sterven aan hersendood, kan je ook het stoppen van hartslag en ademhaling hebben (vroeger
was dit het enige criterium.
Wel kan men van hersendode patiënten meer organen transplanteren dan van patiënten na een
ademhalings- of hartstilstand.
De diagnose van cardiopulmonary death stelt men a.d.h.v. cardiopulmonale criteria: Onomkeerbare
hart- en circulatiestilstand.
Maastricht categorieën (1995):
-

I - overleden bij aankomst in het ziekenhuis
II - overleden na vergeefse reanimatie
III - patiënten van wie het overlijden spoedig wordt verwacht/stopzetten van behandeling
IV - acute hartstilstand bij een hersendode patiënt
V - orgaandonatie na euthanasie?
moeilijke discussie (zie eerder: kan mogelijke donatie de
keuze voor euthanasie niet gaan beïnvloeden?). Na euthanasie val je altijd onder de categorie
‘sterven na hart- of ademhalingsstilstand

DCD kent specifieke ethische uitdagingen:
-

Donorherkenning:
o Kwaliteit van de organen: te weinig doorbloeding kan leiden tot schade aan organen en
slechte transplantaatoverleving
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o

-

-

-

Dienen receptoren geïnformeerd te worden over de afkomst (de kwaliteit) van deze
organen?
Donormanagement:
o Hands off period: er moet een specifieke wachttijd zitten tussen de intrede van de
hart/circulatiestilstand en de prelevatie (= wegnemen) van de organen
o Gebruik van preserverende medicatie en maatregelen, om te zorgen dat de organen in
goede conditie blijven na het overlijden. Dit moet men dan voorbereiden voor het
overleiden (bv. toedienen van Heparine).
Dit is ook van belang bij orgaandonatie na euthanasie
Communicatie met de familie:
o In principe moet er in België geen toestemming van familie meer zijn, maar men gaat
er toch nog altijd even naar vragen, ook omwille van gevolgen voor de nabastaanden.
o Er zit vaak een grote tijdsdruk op
o Familie soms moeilijk bereikbaar
Leuvense commissie medische ethiek stelt:
o Duidelijke scheiding tussen beslissing over stopzetten van behandeling en de beslissing
over orgaandonatie
o NHBD nieren (= Non-HeartBeating Donoren: nieren verkregen van iemand met een
hart- of ademhalingsstilstand) mogen niet gezien worden als “tweede keuze” organen
o De mogelijke receptor moet duidelijk vooraf geïnformeerd worden, en mag – zonder
kwalijke gevolgen voor zijn behandeling – steeds weigeren dit soort organen te
ontvangen
o Hands off period/No touch periode van 5 minuten respecteren
o Het gebruik van orgaanpreserverende maatregelen is toegestaan, mits communicatie
met behandelende arts en familie (indien mogelijk ook met de donor)
o De nabestaanden kunnen desgewenst afscheid nemen van de overledene (zeker
belangrijk bij hersendood: de persoon ziet er op dat moment nog redelijk ‘levend’ uit,
na donatie is deze ‘echt’ dood, dit is een groot verschil voor de nabestaanden)
o Wanneer de nabestaanden verzet aantekenen tegen wegneming, wordt afgezien van
de procedure, tenzij de overledene vroeger zelf uitdrukkelijk heeft gekozen voor de
wegneming (dus: opting-out systeem met mogelijkheid tot verzet)

Er is nood aan een klinisch zorgpad!
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4.3. ROL VAN PERSOONLIJKE WAARDEN, NORMEN EN OVERTUIGINGEN
Persoonlijke waarden, normen en overtuigingen spelen een rol:
-

-

-

-

-

Kennis over proces en wetgeving
o Het is belangrijk om mensen te blijven informeren over de nood aan orgaandonatie,
maar ook over de mogelijkheden van het opting-out systeem
o Laat je allemaal expliciet registreren!
(On)bespreekbaarheid van orgaandonatie
Wantrouwen ten opzichte van zorgverleners
o Daarom is er duidelijk onderscheid tussen team dat de patiënt behandelt en team dat
transplantatie uitvoert
Mensen hebben bepaalde visies over de integriteit van het lichaam
Mensen hebben verschillende religieuze en
culturele opvattingen, ook rondom donatie.
Dit maakt het moeilijk om voor een ander
keuzes te maken rondom donatie.
Moeilijkheid om voor iemand anders te
beslissen: zeker als er nog nooit over
orgaandonotie gesproken is
...

Valkuilen/barrières in communicatie met familie:
-

Onvoldoende kennis over hersendood en procedure van orgaandonatie
Onvoldoende kennis over de wens van de overledene
Het verzoek om donatie na het overlijden is altijd ‘slechte timing’
Onvoldoende aandacht voor emoties en beleving van de familie en psychosociale
ondersteuning (de aandacht gaat vaak meer naar de organen dan naar de familie)
Ontevredenheid van familie rondom de zorgkwaliteit voor de overledene (kan ook voor diens
dood zijn) heeft een impact op hoe ze kijken naar donatie van de organen
Geen vertrouwen in de persoon die het verzoek doet
Onenigheid tussen familieleden zorgt voor moeilijkheden. We behandelen normaal steeds in
belang van de patiënt zelf, maar bij donatie is dit moeilijk: je handelt in het belang van een
derden die organen nodig hebben.

Aandachtspunten bij communicatie:
-

Wie is gesprekspartner?
Omgevingsfactoren: rust en privacy
Juiste timing:
o Iedereen aanwezig?
o Voldoende tijd en privacy geven om te beslissen
o Indien mogelijk: ‘slechtnieuwsgesprek’ scheiden van gesprek over orgaandonatie
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Donatie en religie
Religie en cultuur: spelen beiden een fundamentele rol
-

-

-

-

-

Christendom:
o Steunt donatie
o Onzelfzuchtige dienstverlening aan de mens
o Ambivalentie in sommige kerken
Islam
o Sterk geloof in het redden van levens en hulp bij ziekte
o OD toegestaan mits; het geschenk wordt gratis gegeven
Jodendom
o OD wordt gezien als een zegen en verplichting
o Er is nog steeds controverse in de Orthodoxe gemeenschap over de criteria voor
overlijden
Hindoeïsme
o Geen religieuze verboden
o Ziel onsterfelijk - lichaam niet
o Verlicht lijden
Boeddhisme
o Ambivalentie over voortdurende wedergeboorte

Er wordt nergens specifiek gesteld dat men tegen OD is!
-

Voor een toegankelijk overzicht zie www.demaakbaremens.be
Thema orgaandonatie en www.donorvoorlichting.nl

Overschrijden van een grens:
In het Duits kent men een onderscheid tussen:
-

Leib: subjectieve, beleefde lichamelijkheid
Körper: objectieve en objectiveerbare lichaam

Hoe er naar het lichaam gekeken wordt, bepaald ook hoe we naar donatie kijken. Wanneer het
lichaam als ‘körper’ wordt gezien, weten we dat je als je dood bent, objectief gezien, niets meer
hebt aan je organen.
Soms wordt dit moeilijk gemaakt door zaken als een
‘excor’: een tijdelijk apparaat om een periode voor
het krijgen van een orgaan te overbruggen.
Dit onderscheid zorgt voor mensen soms voor een
taboe op orgaandonatie.
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4.4. WEGNEMING BIJ LEVENDE DONOREN
Ook bij levende donoren gelden er verschillende regels:
-

-

-

Meerderjarige donor
o Indien ernstige gevolgen voor donor of als het gaat over een niet-regenereerbaar
orgaan moet de receptor in levensgevaar zijn en moet het zo zijn dat een orgaan van
een overleden donor geen even goed resultaat zou kunnen geven
o Voorafgaande schriftelijke toestemming, in aanwezigheid van een meerderjarige
getuige
o Toestemming steeds herroepbaar
Bij minderjarige donor: geen ernstige gevolgen voor donor en regenereerbaar orgaan en
bestemd voor transplantatie bij broer of zus donor
o Indien de minderjarige donor +12 jaar is, is diens toestemming vereist (en die van zijn
ouders)
o Indien -12 jaar moet donor de mogelijkheid krijgen zijn wil te uiten
Donatie van organen mag niet met een winstoogmerk gebeuren; achteraf hebben de donor en
zijn verwanten geen enkel recht tegenover de receptor
De donor heeft wel recht op een vergoeding van zijn onkosten en het verlies van inkomsten die
een rechtstreeks gevolg zijn van de afstand van organen (maar dus geen commeriële
vergoeding)

Bereidheid tot donatie is niet voldoende:
-

Bloedgroepen moeten compatibel zijn
Risico’s donor
Medische en psychologische onderzoeken

Er worden verschillende acties ondernomen om de mogelijkheden van donatie bij leven te versoepelen:
-

-

Eerst kijkt men bij familieleden (genetisch verwant)
Vervolgens in de bredere vriendenkring
Samaritaanse donatie: ‘wie wil een orgaan afstaan?’: puur gebaseerd op vrijwilligheid en zonder
vergoeding
Gereguleerde markt: een systeem ontwikkelen om organen aan een centrale donorpool ter
beschikking te stellen (J. Harris) (zie verbod op Paid Donation in de Declaratie van Istanbul) (
zoals bij navelstrengbloed ook een beetje het geval zou zijn)
En de problematiek van het toerisme (India, China, Filippijnen, Pakistan)? Handel in organen?
(zie verbodsbepalingen, ook Declaratie van Istanbul)

79

4.5. OVERIGE ZAKEN
Markante alternatieve voorstellen die voorgesteld zijn omwile van het tekort aan organen:
-

-

Inbeslagname van donororganen (Spital 2003): maatschappelijk beslag op organen, waarbij je
geen toestemming of weigering mag of kan geven. Idee hierachter is: Je bent toch dood, dus
een ander heeft er meer aan dan jijzelf.
Vermindering van straf voor gevangenen (levende donor) (C.E. Bartz) (2003)
Regulated market (T. Brennan 2007): een gecontrolleerd marktprincipe door bijvoorbeeld een
vergoedingen aan nabestaanden, van bijv. begrafenisonkosten

Vergrijzing speelt een rol in de vraag naar organen: Hoe ouder mensen kunnen worden, hoe meer
defecten aan organen kunnen voorkomen, hoe meer organen men nodig heeft.

Tussentijds besluit:
-

Blijvend ethisch pleidooi voor het geen bezwaarsysteem, met doorgedreven intense,
volgehouden informatiecampagne (de waarde van de solidariteit)
MAAR nog steeds wordt aan de familie uitdrukkelijke toestemming gevraagd (12% weigert)

Beschikken over eigen lijf en leven?
Mensen willen graag beschikken over eigen lijf en leven.
Bij orgaandonatie is het vaak zo dat er verschillende
personen bij betrokken zijn. Elk van hen heeft een
andere visie, deze visies kunnen elkaar tegenspreken:
-

-

-

-

Overledene:
o De overledene kan natuurlijk niet meer opkomen voor diens visie
o (tenzij deze in het verleden expliciet de keuze maakte om orgaandonor te zijn).
Familie:
o hangt af van of er hier op voorhand over gesproken is
o Tekenen zij verzet aan of niet?
o Zullen meer denken ifv de overledene en minder ifv een persoon die een orgaan nodig
heeft
Transplantatieteams
o Denken aan de mogelijkheden die er zijn met de organen: ze willen ze tijdig hebben,
snel kunnen handelen
Ontvanger op de wachtlijst
o Wilt graag een orgaan
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Autonomie van de donor
-

-

Vertrouwelijkheid van gegevens
o Geschiktheid om donor te zijn mag niet worden meegedeeld aan familie of ontvanger:
zo komen mensen niet onder druk te staan om donor te zijn.
o Eerst kijkt men naar de motivatie en dan pas naar de medische geschiktheid zodat men
niet louter op basis van medische geschiktheid de druk voelt om donor te zijn
Uitsluitingsgronden:
o ernstige verslavingsproblematiek (geen therapietrouw)
o relationele factoren
o persoonlijkheidsstoornissen (vb zelfdestructie)

Betalen of niet?
Er zijn hierrond doorheen de jaren verschillende voorstellen gekomen: bijvoorbeeld: ‘Ontvanger
schenkt donor een jaarlijkse vakantie bij geslaagde procedure’ of ‘donor vraagt dat ontvanger hem
opneemt in testament’.
Welke kosten moet men zoal maken bij transplantatie?
-

-

Transplantatie: 50 à 60 duizend euro
Directe kosten?
o Onderzoek, opname
o Reiskosten
o Opvang kinderen
o Nazorg (remgeldfactuur na harttransplant 1000 euro/jaar)
Indirecte kosten?
o Tijdelijke vervanging op werk

De verklaring van Istanboel
The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism: deze is er gekomen om de
handel in organen stop te zetten. Er is een verbod op orgaan- of transplant toerisme en zeker op
commercialisering ervan.
-

Definities
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-

-

Principe 6: ‘Orgaanhandel en transplantatietoerisme zijn in strijd met de beginselen van
gelijkheid, rechtvaardigheid en respect voor de menselijke waardigheid en moeten worden
verboden. Omdat transplantatie-commercialisering zich richt op verarmde en anderszins
kwetsbare donoren, leidt het onverbiddelijk tot ongelijkheid en onrechtvaardigheid en moet het
worden verboden.’
Het is een vorm van uitbuiting (zeker van arme mensen) waarbij er met hun leven gespeeld
wordt.

Maatregelen ter verbereing van de kwaliteit van de organen
De familie van de donor “must be approached with sensitivity, their concerns addressed professionally
and completely, their wishes respected, and their desire to be present by the patient’s side up to the
moment of death must be accommodated” (Daar, 2004). Dit geldt uiteraard ook voor de toediening van
Heparin en andere transplantatie bevorderende medicatie.
de familie van de patiënt en het dode lichaam van de patiënt moeten altijd met respect benaderd
worden. De waardigheid van het lichaam moet bewaard of hersteld worden na het wegnemen van de
organen.

Stelling
Mag iemand die euthanasie wenst, gevraagd worden om donor te zijn?
JA of NEE?
(

In de les wordt hier geen antwoord op gegeven, is om over na te denken)

Tip: kijk ook eens op: https://www.demaakbaremens.org/

82

5. PRENATALE DIAGNOSE (PND) EN ZWANGERSCHAPSAFBREKING
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.
Wat vind je hiervan?
-

Het is duidelijk de beslissing van de arts, de patiënte heeft er weinig zeg in.
Het voorstel wordt gedaan zonder duidelijke bedenktermijn
Er wordt geen afweging gemaakt tussen mogelijke risico’s met vs. zonder een curettage

5.1. WAT KAN? – PRAKTISCHE MOGELIJKHEDEN
5.1.1. PRENATALE DIAGNOSTIEK
Prenatale diagnose (PND) kent 3 doelstellingen:
-

Ouders informeren
Behandeling in baarmoeder of onmiddellijke neonatale zorgen
Zwangerschapsafbreking
o Er is dus geen directe link tussen PND en zwangerschapsafbreking, het is gewoon een
mogelijke optie die ter sprake kan komen

Zijsprongetje:
Moeten we wel prenatale diagnose doen bij ouders die sowieso niet voor een zwangerschapsafbreking
zouden kiezen? Uiteindelijk betekent dit namelijk dat je een diagnostiek zou gaan toepassen die geen
gevolg zal hebben.
-

Hoewel het voornamelijk informaties zal zijn, kan het nog steeds nuttig zijn.
Daarnaast zegt het al dan niet detecteren van een afwijking weinig over de ernst van die
afwijking. Dit weet je pas echt na de geboorte en verder onderzoek van het kind.
Het gaat eigenlijk over de autonomie en keuzevrijheid van ouders. Deze moet men respecteren.

De resultaten van PND zijn:
-

96% gezond
2-4% niet-levensvatbaar
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-

2-4% (ernstige) afwijking
slechts in een beperkt aantal situaties moet er dus een keuze
gemaakt worden rond zwangerschapsafbreking op basis van ernstige afwijkingen (opmerking:
bij PD gaat het meestal al over een gewenste zwangerschap)

Wat zijn nu de gebruikte technieken?
-

-

Niet-invasief:
o Echografie
o Meting nekplooi
deze drie samen wordt ook ‘combinatietest’ genoemd
o Bloedtest
en werd vaak gekoppeld aan een invasieve test
o Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT): lage kans op vals negatieve, af en toe mogelijks
vals-positieven
Invasief
o Vruchtwaterpunctie
o Vlokkentest
o Navelstrengpunctie en foetale biopsie

Indicaties invasieve PND
-

Risico owv leeftijd van de moeder (vanaf 36j)
Historiek vorig kind
Dragerschap
Monogene overerfbare aandoening
Echografische afwijking

Voorbeeld downsyndroom:
-

-

Verhouding tussen de leeftijd van de moeder en de kans op een kind met Downsyndroom op
het moment van de test:
o 20 – 25 jaar 1 van de 1000
o 26 – 30 jaar 1 tot 2 van de 1000
o 31 – 35 jaar 2 tot 5 van de 1000
o 36 – 40 jaar 6 tot 15 van de 1000
o 41 – 45 jaar 20 tot 61 van de 1000
Leeftijd vrouw die zwanger is van kind met Downsyndroom - Hoeveel kinderen met
Downsyndroom worden ontdekt?
o 20 – 25 jaar 6 van de 10
o 26 – 30 jaar 7 van de 10
o 31 – 35 jaar 8 van de 10
o 36 – 40 jaar 9 van de 10
o 41 – 45 jaar 9 tot 10 van de 10

De NIP-test (Niet-Invasieve Prenatale test):
Sinds 2017 wordt de NIP-test terugbetaald, daarmee stijgt hij ook in populariteit. In principe kan hij
vanaf 9 weken gebruikt worden, in de praktijk gebeurt deze voornamelijk rond 12 weken.
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Dit is nog net binnen de termijn waarin zwangerschapsonderbreking omwille van niet-medische
redenen in België toegelaten is.
Daarnaast houdt de NIPT geen risico op miskraam in. Andere invasievere testen wel. (zie tabel hierna)

Is de NIPT voldoende?
-

-

UZ Leuven deed dit sinds januari 2014 steeds bij:
Na combinatietest met risico trisomie 21 > 1 op 300
Eerdere zwangerschap trisomie 21
36 jaar of ouder
o Het is een screeningstest! GEEN diagnostische test
o Het resultaat is nadien te bevestigen via invasieve test
o Kost 460 euro
Sinds 2017: kost de test nog maar 263,25 euro, waarvan voor patiënt: 8,68 euro
o Resultaat na max. 3 weken vanaf bloedafname
Op 12.02.2015
o BE: 128.000 geboortes per jaar
o 100.000 vrouwen testen op trisomie 21
o Risicogroep van 5000 vrouwen (vruchtwaterpunctie)
o 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)
Kosten van de GHZ en het rechtvaardigheidsprincipe moeten hierbij mee in afweging
genomen worden.

-

Waarom is de NIPT goed?
o Veiliger en minder invasief
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o
o
o

-

-

Accuraat (bijna 99%) en (relatief) goedkoop
Vroeg in zwangerschap en vanuit graduele beschermwaardigheid embryo wenselijker
Drempel voor aanbieden PND verdwijnt: want het gaat niet meer om een invasieve
handeling met veel risico’s
Wat zijn risico’s?
o Drempel voor het aanbieden van PND wordt steeds kleiner, daardoor kan er ook een
rechtvaardiging voor minder ernstige aandoeningen ontstaan: momenteel test men op
eerder ernstige aandoeningen, maar wat met minder ernstige?
o Risico op onbegrip voor ouders die niet voor de NIPT kiezen
o Sociale discriminatie en onbegrip voor (ouders van) personen met handicap
Daarom is er begeleiding van (toekomstige ouders) van kinderen met Downsyndroom (en
andere afwijkingen) nodig, na de test: (wordt ook gezegd door de HGR & KCE)
o Medisch + existentieel
o Na diagnostiek binnen 48u gesprek met speciaal opgeleide arts, contactouder.
o Beslissings- en verwerkingsproces
o Gepaste ondersteuning + optimale inclusie via gepaste herverdeling van beschikbare
middelen: als ouders toch voor het kind met een beperking kiezen, moet er de
noodzakelijke opvang, begeleiding en ondersteuning voor hen zijn.

Tussentijds besluit: Misschien moeten we ook aan ‘voorafgaande zorgplanning’ (zoals bij levenseinde)
doen bij zwangerschap. Bespreek vooraf met mensen die anticonceptie en zwangerschapsadvies
vragen: Of ze nipt willen, of ze PND willen, … Of beter nog … Geeft deze informatie al voor je ooit seks
hebt, in opvoeding en onderwijs.

5.1.2. ZWANGERSCHAPSAFBREKING
Methoden van zwangerschapsafbreking:
Van minst naar meest invasief:
-

-

-

-

Vacuümaspiratie
o Tot 13 weken
o Poliklinisch bezoek (1 uur)
o Nacontrole (3 weken)
Abortuspil (mifepristone)
o Tot 7 weken
o 1 X 3 pillen blokkeert hormoon progesteron
o Na 36 à 48u (misoprostol) stoot embryo af
o Nacontrole (2 weken) met mogelijks alsnog een vacuümaspiratie
Dilatatie en evacuatietechniek
o Baarmoederhals verwijden + abortustang
o Verblijf kliniek max 1 dag
Prostaglandinemethode
o Verweking baarmoedermond + samentrekking (normale bevalling)
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o
o

Volledige narcose
Verblijf kliniek 48 u

In deze grafiek zie je de evolutie in de keuzes
voor de verschillende methodes voor
zwangerschapsafbreking.

5.2. WAT MAG? – WETTELIJK KADER
Termijn voor zwangerschapsafbreking:
Momenteel geldt er in België een termijn van 12 weken voor afbreking omwille van niet-medische
redenen (= 14 weken na laatste menstruatie). Tot 12 weken geeft de vrouw dus de reden voor abortus
aan is die reden, wat voor reden het ook is, voldoende om een zwangerschapsafbreking te krijgen.
Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: niet klaar voor een kind, ongelukje, niet zeker van de verwekker,
gezin is compleet, carrière gaat voor, ongewenst, financieel, leeftijd, verkrachting, …
-

-

In België is er momenteel discussie om de termijn op te trekken naar 18 weken, onder andere
omdat men ziet dat heel wat vrouwen de grens oversteken naar Nederland omwille van de
hogeren termijn daar.
De 6 dagen bedenktijd wil men terugbrengen naar 48 uur

Na 12 weken is een zwangerschapsafbreking enkel toegelaten om medische redenen. Het is daarbij dus
niet meer zo dat de vrouw om eender welke reden voor een zwangerschapsafbreking mag kiezen. Bij
medische redenen is er geen eindtermijn!
Tot 12 weken
Na 12 weken
Toegelaten mits:
Toegelaten mits:
- Medisch verantwoorde omstandigheden
- Ernstig gevaar voor gezondheid van de
o Voorlichting, alternatieven, arts
vrouw
- 6 dagen bedenktijd
- Zware en ongeneeslijke aandoening bij
- Noodsituatie
foetus vastgesteld.
- Advies van een tweede arts

85% van de afbrekingen wordt uitgevoerd in een abortuscentrum. Dit gaat meestal over ongewenste
zwangerschappen (< 12 weken). In ziekenhuizen gaat het vaker over gewenste zwangerschappen met
probleem dat tot afbreking leidt.

Verloop van zwangerschapsafbrekingen
doorheen de jaren in België
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Abortus uit het strafwetboek
In 2018 werd abortus uit het strafwetboek gehaald. Voordien stond dit er in als “Een wanbedrijf tegen
de orde van de familie en tegen de openbare zedelijkheid”.

5.3. PREVALENTIES
Enkele definities
-

-

-

-

Abortus arte provocatus
o Abortus: miskraam dus het woord ‘abortus’ op zich zegt eigenlijk te weinig
o Ars, artis: kunst; kundigheid
o Provocare: opwekken
Abortuscijfer:
o Het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen in de reproductieve
levensfase (15-44 j.)
Abortusratio:
o Het aantal zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangere vrouwen
Ongepland
o Vrouw of koppel dat niet bewust voor zwangerschap koos
o Vrouw of koppel dat de zwangerschap als negatief beleeft
o Vrouw of koppel dat niet bewust koos en als negatief ervaart
Ongewenst:
o Als een vrouw of koppel de zwangerschap als negatief ervaart

Prevalentie van ongepland en ongewenst:
-

1 op 4 zwangerschappen ongepland
1 op 5 ongewenst bij begin zwangerschap
1 op 3 ongeplande zwangerschappen wordt later als gewenst beleefd

Drie mogelijkheden bij een zwangerschap zijn steeds uitdragen en houden, uitdragen en afstaan voor
adoptie, of zwangerschapsafbreking.

Prevalenties in België
-

Nationaal
abortuscijfer
(zie
definitie):
Instellingen
=
abortuscentra. Dit is moeilijker te
interpreteren omdat er geen
verplichting tot registratie is.
Abortuscentra registreren vaak
goed. Ziekenhuizen wat minder.
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-

Abortuscijfer buurlanden: België sluit nauw aan bij Nederland

-

Nationale abortusratio (zie definitie)

-

Zwangerschapsafbrekingen in België (2005) naar leeftijd: Tussen 20 en 30 jaar vinden meeste
zwangerschapsafbrekingen plaats. (= in absolute aantallen)
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-

Abortusratio naar leeftijd (1995, 2000, 2005): zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangere
vrouwen: meer bij 15-19 jarigen, maar ook bij > 40 jarigen.

-

Redenen of motief tot zwangerschapsafbreking

-

Heeft de vrouw wel/niet kinderen = fifty-fifty

-

Cijfers 2009-2019 (van SENSOA): cijfers blijven de laatste 15 jaar redelijk constant.

2009
-

-

Aantal afbrekingen: 19421
o Sinds 1993: + 44,1%
o Sinds 2005: + 8,4%
Abortuscijfer: 9.28
Abortusratio: 13,42 (2007)
Gem. Lftijd: 27,32j.

2019
-

-

Aantal afbrekingen: 18.027

Abortuscijfer: 8.4
Abortusratio: 14
Gem. Lftijd: 28,5j.

90

-

Cijfers 2019
o In 2019 was de gemiddelde leeftijd van alle abortuscliënten 29 jaar.
8% van de vrouwen was tussen 15 en 19 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
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.
o In 2019 gaven vrouwen deze redenen
32% gaf 'andere' aan dan onderstaande
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

Twee casussen
Casus 1
Meisje 17j. Ze nam de pil al sedert een aantal jaren, maar had ‘geen zin meer om ze te nemen’. Ze had
in eerste instantie een consultatie aangevraagd voor zwangerschapsonderbreking, maar na gesprek met
de psychologe besloot ze het kindje te houden.
Deze jonge dame was ongeveer 5 weken zwanger. De vader was ‘verdwenen in de natuur’, maar hoewel
de bevruchting slechts een 3tal weken geleden plaatsvond, had ze ondertussen een nieuwe vriend. Deze
jongen had haar verzekerd dat de zwangerschap voor hem geen probleem was en dat hij zeker voor haar
en het kindje zou zorgen en bij haar zou blijven. Haar ouders wilde ze ook niets vertellen.
Terwijl ze op de consultatie zat, giechelde ze de hele tijd. Wanneer we haar vroegen waarom ze de
zwangerschap wou houden, kon ze hierop niet echt een antwoord geven. Ze zou naar Parijs gaan,
vluchten in een foyer voor jonge meisjes en het zou wel allemaal in orde komen.
Ze had geen diploma en ging sinds enkele maanden niet meer naar school. Ze zat nu in een “soort
programma dat probeert zo’n leerlingen als ik nog een kans te geven”.
Het meisje had nog nooit een klinisch onderzoek of gynaecologisch onderzoek gehad en vraagt prompt
of we de baby hebben gezien nadat we haar met speculum hebben onderzocht.
Zou je een zwangerschapsafbreking voorstellen?
Voorstanders:
-

Dit meisje lijkt heel naïef, heeft weinig kennis en besef van de impact van het moederschap
Komt het wel goed als dit meisje een kind krijgt? Kan ze dit wel opvoeden?
Welzijn van de baby is moeilijk te verzekeren bij dit meisje
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-

Ze is jong, heeft geen partner en geen context die hulp kan bieden
(extra discussie: kan men mensen dwingen tot het nemen van anticonceptie?)

Tegenstanders:
-

Er is al een gesprek geweest, en ze zegt het kind te willen, dan kunnen we haar moeilijk richting
zwangerschapsafbreking blijven duwen

Casus 2
Vrouw 32 j. komt op consultatie omdat ze zwanger is en een onderbreking wenst. Ze heeft een stabiele
relatie, is al 4 jaar getrouwd en heeft twee kinderen van 2 en 5 jaar. Ze werd zwanger, van een collega
doordat ze regelmatig de pil vergat. Maar ze wenst deze zwangerschap niet te behouden omwille van
het feit dat het een eenmalig slippertje was en dat ze momenteel andere prioriteiten heeft. Ze zijn een
huis aan het bouwen.
Wat denk je bij een zwangerschapsafbreking in deze casus? Wat is het verschil met de vorige?
Zou je een zwangerschapsafbreking afraden? Want deze dame zou wél voor een kind kunnen zorgen,
er is een stabiele omgeving, …

5.4. WAT IS WENSELIJK? – ETHIEK IN DE KLINIEK
In dit hoofdstuk gaan we kijken naar:
-

-

(W)elk subject? Wie zijn de betrokken personen?
Intersubjectief: is de relatie? Die zijn de andere betrokken personen?
o Arts-patiënt
o Ouders
Hoe zit het op maatschappelijk vlak?
o Gezondheidsbeleid

Enkele belangrijke zaken rondom zwangerschapskeuzes (rond medisch begeleide voortplanting,
afbreking, …):
-

Het individu beslist nooit alleen over zichzelf maar ook over diegene die na hem of haar komt
De familie (en breder netwerk) is een verwevenheid met een grote impact op het
beslissingspatroon
De arts is een noodzakelijke derde
Er is een maatschappelijke impact: De huidige en toekomstige generaties zinderen steeds mee
aan de einder van elke maatschappelijke beslissing
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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.
Wat vind je van deze casus? Zie je hier een probleem in of niet?
-

Als je aan de ouders voorstelt om dan toch een triple test (of NIPT) te laten doen, dan moet er
bij een positief resultaat nog steeds een vruchtwaterpunctie gebeuren om de diagnose te
bevestigen. Aangezien ze dit weigeren, moet je nadenken over of het wel nuttig is om nadruk
te leggen op de minder invasieve testen.

5.4.1. (W)ELK SUBJECT?
Het ethisch dilemma: ouders zeggen soms over prenatale diagnose: “We hadden geen keuze”.
Wie beslist er eigenlijk over de kwaliteit van leven?
-

Gehandicapt ≠ ongelukkig
Diagnose zegt weinig tot niets over de belasting (vb. down)
Hellend vlak naar euthanasie? (Eigenlijk is dit een misplaatst gebruik van de term euthanasie)

Er is discussie over de terminologie ‘handicap’
-

-

Essentialistische opvatting: Handicap is een natuurlijk gevolg van een intrinsiek gebrek
Sociaal-constructivistische opvatting: Sociale omgeving sluit individuen uit. Beperkingen
worden pas handicaps onder invloed van sociale factoren
Politiek correct: Hierin is een evolutie geweest, startende bij: Zwakzinnig, kreupel, achterlijk,
mindervaliden, andersvaliden, personen met een handicap, personen met een beperking
(huidige term)
Wanneer je dit vraagt aan een persoon met een beperking, krijg je weer andere antwoorden.
Bijvoorbeeld dit fragment uit een boek dat een moeder schreef over haar dochter met een
beperking:
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o

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”

Dit is geen pleidooi voor of tegen het op de wereld zetten van kinderen met een handicap: ‘Kinderen
mét een handicap zouden andere kinderen zijn zonder de handicap, omdat de handicap deel is van wie
de kinderen zijn’ (Jet Isarin)

Wat moeten we doen/waar moeten we naar kijken wanneer we een verzoek tot
zwangerschapsafbreking gaan aftoetsen aan klinische criteria:
Het gaat hierbij om een gewenste zwangerschap, na prenatale diagnose. De opgesomde zaken zijn er
om het keuzeproces min of meer wat richting te geven. (Hetzelfde soort criteria gebruikt men soms ook
bij het maken van keuzes rond neonatale zorg.)
-

Multidisciplinair
o Heeft het toekomstig kind reële levenskansen of gaat het om een direct
levensbedreigende ziekte of aandoening?
o Staat het toekomstige kind een kortdurend leven met ernstig lijden te verwachten?
o Is er een buitenproportionele kost, zorg, inzet van middelen om het leven in stand te
houden vereist?
o Wordt in de eerste levensjaren geen ernstige aantasting van levenskwaliteit verwacht?
o 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!

5.4.2. INTERSUBJECTIEF
Soms kunnen deze keuzes, en de antwoorden op voorgaande vragen, moeilijk zijn: bijvoorbeeld: wat als
een kind op echo een arm blijkt te missen? Of wat met maar twee vingers? Wat als het kleurenblind is?
Deze zaken zijn dan wel onomkeerbaar, maar kan je daarmee ook spreken van een ernstige
gezondheidstoestand? Welke keuzes maak je dan?
Dan vraagt men vaak “Wat zou u doen, dokter?”

Dit is een vraag die vaak terugkomt

Arts-patiënt relatie
-

Het probleem van de niet-directiviteit:
o Niet-directiviteit gaat over het niet-sturend zijn in wat je aan mensen verteld. Soms is
dit moeilijk. Je moet altijd proberen alle informatie te geven, maar in bepaalde situaties
voel je dat je gewoon, door het geven van informatie, al een beetje directief bent (vb.
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-

door bij iemand die geen test wenst, toch uitleg te geven over een bepaalde test: je
moet uitleg geven, maar bent daarmee ook wat directief).
o Je bent als mens immers altijd wat directief, je bent namelijk geen robot.
Autonomie én context
Artsen ervaren vaak druk van patiënt
Er is vaak veel informatie, maar weinig kennis bij patiënt: Toekomstige ouders moeten dus
duidelijk en goed voorbereid worden. Zelfs dan blijft het moeilijk om bepaalde keuzes te maken.
o Zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld van net: wat als een kind op echo een arm blijkt te
missen? Of wat met maar twee vingers? Wat als het kleurenblind is? Welke keuzes
maak je dan?
Hierbij zijn er verschillen mogelijk van arts tot arts en van ziekenhuis tot
ziekenhuis.
Er is hierin veel keuzevrijheid
o Noodzaak aan interdisciplinair overleg
Contradictie met promoten van normale zwangerschap
Gevoelens van voorwaardelijke zwangerschap
Voorbereiding van toekomstige ouders
Zorg voor andere zorgverleners

Kennis over de handicap biedt mogelijkheid om:
-

Afstand te nemen van het ideaalbeeld
o 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: ouders merken dat anderen er ook mee geconfronteerd worden, er gaat
een wereld aan informatie open
Het ‘ongepaste’ gedrag uit te leggen: ouders geven soms aan dat dit gemakkelijker is bij een
kind waar je de handicap aan ziet, dan waar je het niet aan ziet.
Verdringt de onbevangenheid
Verwachtingen te corrigeren
Door artsen en andere hulpverleners serieus genomen te worden, door zelf kennis op te doen
en eigenlijk ervaringsdeskundige te worden

Een andere veelvoorkomende reactie is “Het moet eruit en wel zo snel mogelijk”.
Je merkt dan bij de ouders 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
o Je moet kiezen tussen lijden of dood
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-

o Zelfontplooiing of geloofsact
Verwarring door ambivalentie van de beleving: “she grieves and she feels lucky to have avoided
other grief”
o Zwangerschap vs. verlies
o Keuze voor het een ipv. het ander

Onderzoek Nederland over beslissing zond zwangerschapsafbreking: 34 koppels
-

28 van de 34 koppels hadden al beslist voordat het resultaat van de test er was
5 beslisten nadien
1 wisten niet meer wanneer

Emoties bemoeilijken vasthouden aan de beslissing
De meerderheid van de ouders heeft al een beslissing gemaakt voor het resultaat gekend is, en kiest
voor afbreking bij afwijkend resultaat. Is het dan niet logisch om te zeggen dat als het resultaat afwijkend
is, er sowieso een afbreking aan vast hangt? Want als koppels niet voor een afbreking gaan kiezen, is
het toch eigenlijk niet nuttig om te testen, want er moet geen keuze gemaakt worden.

Ouders vinden het belangrijk:
-

Om een gehandicapt kind te kunnen vermijden
Dat counseling objectief gebeurt: informatief en geen druk in een bepaalde richting
Wensen begeleiding
o Mondelinge en schriftelijke info
Gerust gesteld te worden

Onderzoek: 34 koppels, Diepte-interview, 6 weken nadien

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 vb. verjaardag ‘anniversary reactions’
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-

-

Merendeel van vrouwen geen problemen na abortus
Milde problematiek (3 à 40%)
Ernstige problemen
o Angst (8 à 28%)
o Depressie (3 à 19%)
o PTSS (11%)
Vermindert na 4 maanden
Doorverwijzing psychiatrie
o Abortus (18,4 op 10 000)
o Na bevalling (12)
o 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!

5.4.3. MAATSCHAPPIJ
“Mijn kind, duur kind”
moet er geen keuze gemaakt worden voor een procedure bij de keuze
voorafgaand aan de prenatale diagnose?: zoals eerder geschreven: De meerderheid van de ouders heeft
al een beslissing gemaakt voor het resultaat gekend is, en kiest voor afbreking bij afwijkend resultaat. Is
het dan niet logisch om te zeggen dat als het resultaat afwijkend is, er sowieso een afbreking aan vast
hangt? Want als koppels niet voor een afbreking gaan kiezen, is het toch eigenlijk niet nuttig om te
testen, want er moet geen keuze gemaakt worden.
Een ‘gezond’-heids-beleid?
-

Preventiedrang
Technologische imperatief
Bedreiging voor gehandicapten
Riskeren we niet dat we een zieken elimineren ipv het behandelen van ziekte

Zorgzaamheid in de context van PND
-

Bij het aanbieden van PND
o Counseling voor zwangerschap
Bespreekbaarheid van zaken die voor problemen kunnen zorgen
• Toevallig: infectie, geneesmiddelen, alcohol
• Genetisch: (preventief) erfelijkheidsonderzoek
Bespreekbaarheid resultaat:
• Niet genetisch eigen: adoptie, donoren
• Genetisch eigen: Prenatale diagnose, PiGD
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o

-

Counseling tijdens zwangerschap
Positief
• Riscoschatting vb. Spina bifida, Downsyndroom
Negatief
• Vals-positieve uitslag
o Abortus
o Vervolgtest: PND
o Keuze laten maken voor of tegen PND
Zekerheden test
• Procedure, risico’s, resultaten (99%) zeker
dus om zekerheid te
hebben nog steeds een vruchtwaterpunctie nodig
Onzekerheden test:
• Met een diagnose alleen weet je weinig over de ernst van de afwijking,
behandelbaarheid, belasting
Resultaten van PND
o Normale onderzoeksresultaten en afwijkende onderzoeksresultaten vereisen een
andere manier van omgang. Bij afwijkende resultaten is een brief onvoldoende. Hierbij
wordt bijvoorbeeld een telefoongesprek afgesproken. Het is belangrijk om helder te
communiceren wanneer dit zal plaatsvinden, etc.
o Verder dient er duidelijke info gegeven te worden over het behouden of afbreken van
de zwangerschap
Normale onderzoeksresultaten
Zo snel mogelijk meedelen
Telefonisch: waar?
Wanneer?
Huisarts of gynaecoloog?

-

-

Afwijkende onderzoeksresultaten
Slecht nieuwsgesprek
Telefonisch thuis
Uitvoeriger gesprek
Bijstand tot finale keuze

Ouders die zwangerschap verderzetten
o Verwerking
Persoonlijk – familiaal
Hulp van patiëntenvereniging
o Informatie
Over de ziekte
Ziekenfonds: welke terugbetalingen zijn er? Waar heb je recht op?
o Gespecialiseerde zorg
Ouders die zwangerschap afbreken
o Voor de opname
Info en communicatie
In deze situaties gaat het meestal over een gewenst kind, daarom is het extra
belangrijk om info te krijgen over: Wat zal er met kindje gebeuren? Wat zal er
met patiënt gebeuren?
In veel ziekenhuizen is het zo dat er verschillende aandenkens (foto’s, hand- en
voetafdrukjes, …) worden gemaakt voor de ouders. Indien ze dit niet meteen
wensen, worden deze vaak toch nog gemaakt zodat ze deze later kunnen
opvragen
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o

o

Opnamebeleid
Medische zorg, psychosociale zorg; zaalbezoek
Als zorgverlener: Wegnemen van zaken die aan kinderen doen denken (vb.
pampers, …), kiezen van een kamer waar je het minst kans loopt op
confrontatie met baby’tjes (geen gehuil etc.)
Nazorg
Resultaten autopsie; resultaten verwerking; nieuwe zwangerschap?

Casus om zelk eens naar te kijken
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.
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6. KEUZES IN DE GEZONDHEIDSZORG
Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen!
Krant De Standaard kopt in 2019: ‘Heeft de overheid
echt extra geld nodig?’
Op de kaart hiernaast zie je waar de overheid zoal geld
aan uitgeeft. Na sociale bescherming gaat het meeste
geld naar de gezondheidszorg. Het afgelopen jaar zal dit
zeker niet minder geworden zijn.
Uitgangspunten en doelstelling van deze 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
Prof wil ons doen nadenken over keuzes die gemaakt moeten worden binnen onze GHZ en over
wie die keuzes dan moet maken.

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
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6.1. STIJGENDE UITGAVEN VERPLICHTEN OM KEUZES TE MAKEN
Vergrijzing van de bevolking in
België: demografische situatie in
2013
3,7 persoon op arbeidsleeftijd
per persoon van 65 jaar en ouder

Vergrijzing van de bevolking in
België: demografische situatie in
2030
2,7 personen op arbeidsleeftijd
per persoon van 65 jaar en ouder. Er
zijn dus minder mensen om de
oudere bevolking te ondersteunen.
Daarnaast is het zo dat hoe ouder
mensen algemeen worden, hoe
groter de kosten zijn voor de GHZ

Stijging van de kosten in de gezondheidszorg
De zorgen aan chronische patiënten en
bejaarden stijgen heel erg exponentieel. Ook
de kosten aan geneesmiddelen stijgen.
Het BBP stijgt ook wel, maar niet even snel

Stijging aantal patiënten met kanker

Geslacht 2009

2020

Verschil
Verschil
(absoluut) (percentage)

Mannen 32.754 39.559 6.805

21%

Vrouwen 27.818 31.149 3.331

12%
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Medicatie oncologie
Ook bij de uitgaven van de
ziekteverzekering voor CM leden inzake
oncologie medicatie, zie je een
exponentiële stijging.
Dit is niet per se negatief. Dit is namelijk
onder meer het resultaat van heel wat
nieuwe (betere) therapievormen ivm
oncologie. Deze kunnen duurder zijn,
maar bieden ook meer opportuniteiten.
Oncologische problematieken worden zo ook vaker chronische aandoeningen, waarbij langere followup en meer behandelingen noodzakelijk zijn.

Evolutie
van
het
aantal
diabetespatiënten in de Belgische
bevolking (extrapolatie o.b.v. aantal
CM-leden)
Het aantal stijgt: heeft te maken met
stijgende
leeftijd
en
met
voeding/levensstijl gewoontes.
De uitgaven gaan hier vooral naar
curatieve middelen en minder naar
preventie (komen we nog op terug)

Enkele kerncijfers – periode 2000-2013
-

-

Uitgaven GHZ
o RIZIV-uitkeringen: + 55 % gestegen
o RIZIV-gezondheidszorgen: + 50,2 % gestegen
Uitgaven sociale zekerheid
o RVA Werkloosheid: + 40,8 % gestegen
o RVA Pensioenen: + 35% gestegen
o Kinderbijslagen (werknemers): + 27,6% gestegen
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Groei van het aantal ‘invaliden’ (= werknemers
en zelfstandigen die minimum één jaar
arbeidsongeschikt zijn, meest voorkomende
redenen zijn rugklachten en burn-outs) en van
de potentiële actieve bevolking (2000-2011)
(2000 = 100%)

In de 21ste eeuw zal de gezondheid(szorg) zijn
-

Van 7% naar 10% naar… van BBP?
Prachtige vooruitgang ... (vb. omtrent behandeling kanker)
Positieve evolutie = wil van de burger-patiënt om langer, gezonder, beter te leven
Welzijn als prioriteit binnen onze samenleving

Hoewel er veel goede evoluties zijn, moeten we ons dus wel de vraag blijven stellen waar we onze
middelen aan gaan uitgeven. Deze middelen zijn immers niet onuitputtelijk.

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

Vraag aan ons: Hoeveel % van je inkomen wil je besteden aan gezondheidszorg? 5%? 10%? 15%? 25%?
35%?
-

Meerderheid van onze jaargenoten kiest voor 15-25%
Argument wordt aangehaald dat mensen die minder verdienen (lage SES) vaak meer
gezondheidsproblemen hebben en dus minder bijdragen maar meer kosten. Later in dit
hoofdstuk, bij eigen verantwoordelijkheid, komen we hier op terug. Als je bij deze mensen
namelijk de eigen verantwoordelijkheid vooropstelt, vergroot je ongelijkheid.
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6.2. HOGE UITGAVEN ALS CRITERIUM
Top 10: duurste geneesmiddelen per CM-patiënt in 2013: er werd 63 miljoen euro (150 milj nationaal)
voor 285 patiënten (690 patiënte nationaal) in België. Dit gaat voornamelijk over middelen tegen
stofwisselingsziekten en tegen bloedstollingsziekten.

INN4

BEDRAG
AANTAL
PER
BEDRAG
UNIEKE
PATIENT
ZIV VOOR
CMPER JAAR
CM
PATIENTEN
2013

A16AB08 Galsulfase

Enzymen

675,793 2

1,351,586

A16AB09 Idursulfase

Enzymen

478,542 5

2,392,712

Bloedstollingsfactoren

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

281,027 18

5,058,493

ATC

INN5

Factor viii inhibitor
B02BD03
Bypassing activiteit

2
patiënten
zijn
dus
verantwoordelijk voor 1,3 milj euro
aan uitgaven. Een van deze patiënten
is Viktor:

Selectieve
L04AA25 Eculizumab
Immunosuppressiva
A16AB03 Agalsidase alfa

Enzymen

193,549 10

1,935,490

A16AB02 Imiglucerase

Enzymen

192,350 8

1,538,803

Bloedstollingsfactoren

182,452 204

37,220,286

Bloedstollings-factor
viii
B02BD02
(antihemofiliefactor
a)

Ook in Nederland zijn er
soortgelijke discussies.

Deze discussies stoppen vaak
op het moment dat deze
patiënten een gezicht krijgen.
Het gaat over jonge kinderen,
ze staan in kranten, etc.
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Top 10: duurste kankergeneesmiddelen per CM-patiënt in 2013: 34 miljoen (83 milj nationaal) voor
1269 CM-patiënten (3071 mensen nationaal)

INN4

Bedrag per
patient per
jaar 2013

Aantal
unieke cm- Bedrag ziv
patienten voor cm

64,957

83

5,391,428

ATC

INN5

L01XC11

Monoclonale
Ipilimumab antilichamen

L01XE08

Nilotinib

Proteinekinaseremmers 29,895

137

4,095,595

L01XE06

Dasatinib

Proteinekinaseremmers 28,833

99

2,854,494

L01XE15

Vemurafenib Proteinekinaseremmers 26,015

54

1,404,809

L01XE01

Imatinib

582

14,114,607

L01XE12

Vandetanib Proteinekinaseremmers 24,087

6

144,519

L01BB06

Clofarabine Purinederivaten

23,969

2

47,939

L01BC07

Azacitidine Pyrimidinederivaten

21,981

117

2,571,817

L01XE16

Crizotinib

Proteinekinaseremmers 19,605

11

215,654

L01XE04

Sunitinib

Proteinekinaseremmers 19,011

178

3,383,923

Proteinekinaseremmers 24,252

QALY
-

Quality Adjusted Life Years
Is een eenheid die het aantal gewonnen gezonde kwaliteitsvolle levensjaren weergeeft
In Europa wordt algemeen aangenomen dat een Qaly 40.000 à 50.000 euro waard is
Dit getal wordt vergeleken met de kostprijs van een bepaalde behandeling of preventie
Op deze wijze wordt bepaald of een behandeling kosteneffectief is
Dus als je de QALY’s strikt zou toepassen, zou een behandeling die meer dan 40/50 000 euro
kost per QALY, niet meer toegepast worden. De dure stofwisselingsziekten van hierboven
zouden hier dus buiten vallen.

Soms worden er op basis van QALY’s negatieve adviezen gegeven door het KCE (Kenniscentrum
Gezondheidszorg)
-

Het KCE gaf bijvoorbeeld een negatief advies over de terugbetaling voor Rota vaccinatie,
rekening houdend met de QALY’s
Dit is een soort buikgriep waar vooral jonge kinderen last van hebben jaarlijks 1 sterfgeval
De terugbetaling weegt dus niet op tegen de kosten van de zorg
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Vraag aan ons: Er mag per patiënt per behandeling een maximumbedrag gehanteerd worden voor de
terugbetaling. Akkoord of niet akkoord? Meerderheid van onze jaargenoten is niet akkoord.
-

Sommigen geven aan dat het van de situatie afhangt. Ze vinden het bijvoorbeeld niet kunnen
dat iemand met kanker die plots 3 extra chemotherapieën nodig heeft te horen krijgt: ‘nee hoor,
nu ben je ons te duur geworden, je hebt je maximumbedrag overschreden’.

Vraag aan ons: Indien we een maximumbedrag hanteren, hoeveel mag dit zijn per kwaliteitsvol
gewonnen levensjaar?
-

25.000 euro
50.000 euro
100.000 euro
250.000 euro
500.000 euro
750.000 euro
1.000.000 euro

De prof benadrukt vooral dat we niet eindeloos veel middelen hebben om in de GHZ te blijven
investeren. Ooit geraakt het potje op. Dus er moeten hoe dan ook keuzes gemaakt worden.

Vele kleintjes maken een groot (cijfers 2013): niet alleen dure geneesmiddelen nemen veel budget in,
ook middelen die veel gebruikt worden zijn een grote kost:
-

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)

Per jaar/per patiënt is de kost niet zo groot, maar de totale kost is wél heel hoog. Hoger dan de
uitzonderlijke kosten voor heel specifieke aandoeningen.

Vraag aan ons: De patiënt betaalt jaarlijks de eerste 100 euro medicatie zelf zodat voor iedereen een
terugbetaling van duurdere specialistische medicatie mogelijk blijft. Akkoord of niet akkoord?
-

Akkoord, mits nuance dat mensen met lage inkomens minder moeten betalen dan de 100 euro
Niet akkoord, want misschien nemen mensen dan geen medicatie omdat ze er geen geld aan
willen uitgeven, waardoor hun problemen verergeren en de latere behandelkosten groter
worden.
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6.3. LEEFTIJD ALS CRITERIUM
Totale en gemiddelde ZIVuitgaven voor CM-leden in 2013,
volgens leeftijd en geslacht

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

LEEFTIJD

GEMIDDELDE UITGAVE

Jongere mensen zijn duidelijk goedkoper. Per 20 jaar zie je een 0 jaar
verdubbeling van de kosten.
5 jaar

1.775 euro

Daarom wordt weleens de vraag gesteld of we vanaf een 20 jaar
bepaalde leeftijd nog wel moeten terugbetalen? Moeten we
40 jaar
überhaupt nog een behandeling starten bij mensen van een
bepaalde leeftijd?
60 jaar

800 euro

696 euro

1.389 euro
2.690 euro

80 jaar

6.831 euro

100 jaar

14.738 euro

Bijvoorbeeld: Dialyse voor chronisch nierfalen
Leeftijdscategorie

Gemiddelde kost per patiënt per jaar aan dialyse en bijkomende
kosten is 85.000 euro. Deze wordt ook nog gegeven aan 490
mensen tussen 75 en 84. Tussen 85 en 94 jaar zijn dit nog maar
153 mensen.

Aantal CM-leden met
nierdialyse (2011)

65-74 jaar

223

75-84 jaar

490

Wanneer je eenmaal start met dialyse, geraak je er ook niet meer
van af. Dit is een kost die dus lang blijft lopen.

85-94 jaar

153

Meer dan 95 jaar

3

Moeten we dan, gezien de kostprijs, op bepaalde leeftijd nog wel
starten met dialyse?

We zouden veel kunnen besparen als we geen dialyse meer geven vanaf 75 jaar. Zelfs als je vanaf 85
jaar geen dialyse meer geeft, kan er veel bespaard worden.
Je kan je daarnaast ook afvragen in welke mate mensen nog een kwaliteitsvol leven hebben op die
leeftijd met nierdialyse?
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Bevraging bij Belgen zegt:
(Sidenote: ook tijdens de coronapandemie kwamen er hierover vragen
naar boven: moeten we mensen vanaf
een bepaalde leeftijd nog wel
overbrengen naar een ziekenhuis voor
zorgen? Of zijn er meer belangrijke
prioriteiten? – Dit ging toen niet
helemaal over de kostprijs, maar vooral
over de schaarste van middelen,
materialen en toestellen)

Leeftijd als criterium – de praktijk
Ook nu zijn er al heel wat zaken die al dan niet terugbetaald worden op basis van leeftijd.
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 (prof zegt 21, maar dit klopt niet, is nu 25 jaar)
Orthodontie: aanvraag dient gebeurd te zijn voor leeftijd van 15 jaar
Borstkankerscreening: terugbetaling van 50 tot 69 jaar (volgens de prof zou het beter zijn moest
dit nog langer duren, na de leeftijd van 69j, omdat er ook dan nog veel ontdekt worden)

Vraag aan ons: Maximumleeftijd mag een criterium zijn voor de terugbetaling van behandelingen.
Akkoord of niet akkoord? Meesten zijn niet akkoord: argumenten uit de groep:
-

-

-

Hangt af van levenskwaliteit op voorhand. Hoe ‘sterk’ of ‘goed’ zijn mensen nog?
o Het is natuurlijk wel moeilijk om iemand anders (een buitenstaander) hier zomaar over
te laten beslissen.
o Daarnaast kan een behandeling ook zorgen dat iemand nooit meer zo sterk of goed zal
zijn als voorheen. Het ‘eindresultaat’ is dan nog steeds een ‘zwak persoon’. Is dit dan
wel een goed criterium voor terugbetaling?
Is dit geen discriminatie op leeftijd? (+ Eigen argument: deze mensen hebben al heel hun leven financieel bijgedragen)
Je wilt dit toch niet voor je eigen grootouders? (Moeilijk: door voor je grootouders te kiezen, is
er misschien niet genoeg geld voor je kind met zeldzame aandoening, en die wil je ook niet kwijt
natuurlijk)

Vraag aan ons: Indien de maximumleeftijd een criterium is, welke leeftijd mag dan gehanteerd worden?
75 jaar? 80 jaar? 85 jaar? 90 jaar?
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6.4. AANDOENING ALS CRITERIUM
We bespreken enkele voorbeelden:
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 (tot 43 jaar)
In 2009: 26124 cycli terugbetaald: kost ziekteverzekering = 65 miljoen euro
Versus top tien duurste geneesmiddelen voor CM = 63 miljoen euro voor 285 patiënten

Vraag aan ons: Wat zeg je op basis van deze cijfers? Moet IVF terugbetaald worden door de
ziekteverzekering? JA of NEE? De meningen bij onze jaargenoten zijn verdeeld, enkele meningen:
-

-

Het is goed dat er een grens staat op leeftijd en op aantal cycli.
Misschien is het een idee om de leeftijd nog te verlagen (bij lagere leeftijd zijn de slaagkansen
ook groter)
Een terugbetaling moet blijven omdat IVF anders iets ‘voor de rijken’ wordt en ongelijkheid
creëert. Dit heb je ook met dure behandelingen voor uitzonderlijke aandoening. Het gaat over
het solidariteitsprincipe. Je moet solidair zijn met anderen. Natuurlijk is het wel zo dat dit wilt
zeggen dat we alsmaar meer gaan moeten betalen aan belastingen om al deze kosten te kunnen
drukken.
o Sidenote: moeten we misschien gaan kijken naar grote farmaceutische bedrijven die
hier enorm veel geld aan verdienen zonder veel belastingen te moeten betalen? Langs
de andere kant is het zo dat wanneer farmaceutische bedrijven misschien minder snel
zaken kunnen ontwikkelen wanneer ze er niet genoeg geld voor krijgen of niet met dure
patenten mogen werken.
Iemand die NEE zegt argumenteert dat een gezond leven prioritair is op het krijgen van kinderen
en dat – als er dus keuzes gemaakt moeten worden – de kosten dus niet bij IVF moeten liggen.
o IVF is geen ziekte, je kan er perfect mee leven
o Tegelijk kan de mentale impact van infertiliteit heel erg groot zijn

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.
Dit zijn de patiënten waarbij euthanasie, obv een max. 5j oude wilsverklaring, toegepast zou
kunnen worden

Vraag aan ons: Patiënten met een blijvende vegetatieve toestand mogen niet meer behandeld worden
(vb. baxters, medicatie, …). Akkoord of niet akkoord?
Ook hier moet je je even inbeelden dat het over een familielid gaat. Dit maakt het moeilijker.
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6.5. WERKZAAMHEID ALS CRITERIUM
Onderzoek: Een groep experts onderzocht zo’n 4.000
medicijnen. Bij 460 ervan (= 12%) 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.
Een krantenkop zegt: ‘50% van de geneesmiddelen is
nutteloos, 20% wordt slecht verdragen, 5% is potentieel
gevaarlijk, en toch wordt 75% terugbetaald’
als dit grondig onderzocht zou worden en men dit niet
meer zou terugbetalen, zou er in Frankrijk een besparing van 10 miljard euro per jaar mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld: Alzheimer medicatie
-

-

Nauwelijks bewezen effect van Alzheimer-medicatie (Studie KCE)
Op jaarbasis kost Alzheimer-medicatie 20 miljoen euro per jaar voor de ziekteverzekering
Het is belangrijk dat er daarbij ook voldoende geld blijft gaan naar onderzoek van de ziekte van
Alzheimer en behandeling ervan. Wanneer huidige medicatie niet langer terugbetaald wordt,
moet er nog steeds geld gaan naar onderzoek.
Je moet nog altijd een soort van medicatie vinden om een goede levenskwaliteit te behouden

Vraag: Enkel behandelingen waarvan bewezen is dat ze werken, mogen worden terugbetaald. Akkoord
of niet akkoord?
prof zegt dat het natuurlijk zo moet zijn dat enkel medicatie waarvan bewezen is
dat ze werkt, terugbetaald mag worden. Op voorwaarde dat er natuurlijk ook onderzoek blijft gebeuren
naar medicatie die minder vaak gebruikt wordt, minder ‘lucrtief’ is, zodat er ook daarvoor medicatie
ontwikkeld wordt.

6.6. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID ALS CRITERIUM
Vraag aan ons: Bent (of was) u een roker?
-

Ja, dagelijks
Ja, regelmatig maar niet dagelijks
Ja, maar alleen op speciale aangelegenheden
Neen, maar ik heb vroeger wel gerookt
Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet gerookt

Vraag aan ons: Bent (of was) u een drinker?
-

Ja, dagelijks
Ja, regelmatig maar niet dagelijks
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-

Ja, maar alleen op speciale aangelegenheden
Neen, maar ik heb vroeger wel alcohol gedronken
Neen, en ik heb vroeger (bijna) niet alcohol gedronken

Wat met andere factoren in een ongezonde levensstijl? Er wordt regelmatig de vraag gesteld of wel nog
wel moeten investeren in mensen die er ongezonde gewoontes op nahouden.

Roken zorgt voor grote kost
-

Men schat dat kosten ten gevolge van roken 10% van gezondheidsuitgaven in België bedragen
(Al is het wel zo dat er ook op tabaksproducten belastingen betaald wordt)

-

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?
In de tabel zie je het aandeel van de bevolking (15j
en ouder) dat zware roker is (20 sigaretten of meer
per dag) België -2008
Is roken echt een eigen keuze? Je koopt toch zelf
sigaretten en rookt ze toch zelf? In deze tabel zie je toch ook dat je omstandigheden soms bepalen
dat er meer gerookt wordt of dat er gekeken wordt naar bepaalde middelen om met een bepaalde
situatie om te gaan. Mensen die in een psychiatrische setting verblijven, roken procentueel bijvoorbeeld
veel meer dan de reguliere bevolking.

Vraag aan ons: Rokers zouden in vergelijking met niet-rokers een groter deel van de gezondheidskosten
die een rechtstreeks gevolg zijn van het roken zelf moeten betalen. Akkoord of niet akkoord? Enkele
argumenten van jaargenoten
-

Akkoord want er wordt heel veel in preventie enzo geïnvesteerd, dus als je dan nog rookt is het
je eigen keuze
Niet akkoord want er zijn te veel andere factoren die een rol spelen, waardoor je er niet volledig
aan kan doen: SES, voorbeeld van thuis uit, psychisch, de vriendengroep waarin je terechtkomt
Je zou ook kunnen stellen dat het uitkiezen/doen van een gevaarlijke sport eigenlijk minstens
evenveel risico inhoudt en misschien wel meer een eigen keuze is dan roken of alcohol
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6.7. RATIONALISERING VAN MIDDELEN
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

Vraag: Artsen mogen enkel nog medicatie op stofnaam voorschrijven. Akkoord of niet akkoord?

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 (slaagpercentage stijgt). Bovendien zorgt dit
ook voor besparingen.
Nederland; vanaf 2016 Prinses Maxima centrum voor oncologische zorg aan kinderen:
o Eén nationaal kinderoncologisch centrum.
o Minder complexe delen van de zorg kunnen plaatsvinden in andere mee behandelende
ziekenhuizen (dus je moet niet altijd naar het gespecialiseerde centrum)
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

Vraag aan ons: Zeldzame en complexe aandoeningen mogen nog slechts in een beperkt aantal
gespecialiseerde ziekenhuizen behandeld worden (vb. gespecialiseerde chirurgie). Akkoord of niet
akkoord? Argumenten van jaargenoten:
-

Niet akkoord want het leidt tot een monopolisatie van die ziekenhuizen waardoor het
contraproductief kan werken waardoor het de ontwikkeling van nieuwe behandelingen zou
kunnen belemmeren. Concurrentie is goed! (prof reageert dat dit kan opgelost worden door
bijvoorbeeld 2-3 gespecialiseerde ziekenhuizen te hebben in België, dan heb je én concurrentie
én gespecialiseerde zorg)

Vraag (niet op ingegaan): De maximum afstand tussen een gespecialiseerd ziekenhuis en de woonplaats
van een patiënt mag maximum volgende afstand bedragen: 10 kilometer? 30 kilometer? 50 kilometer?
70 kilometer? 100 kilometer?
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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
In andere landen is dit al meer het geval:
o Vb. in Canada en VK: Nurse practitioners:
Zijn verpleegkundigen met universitair diploma
Voeren deel van taken uit die vroeger door huisarts werden gedaan
o Vb. praktijkassistent in Nederland:
Doet vnl. medisch-technische taken (vb. uitstrijkje) en administratie

Vraag aan ons: Het nemen van een uitstrijkje zou, net zoals in Nederland, door een praktijkassistent(e)
mogen gebeuren. Akkoord of niet akkoord? Argumenten:
-

Akkoord indien het personeel hier zeker voldoende voor opgeleid is
Akkoord want kan veel kosten drukken en is verantwoord

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

Vraag aan ons: Elke patiënt moet eerst langs de huisarts gaan, voor hij/zij naar de specialist kan? Akkoord
of niet akkoord? Argumenten:
-

Niet akkoord: het is echt belachelijk om voor iets gynaecologisch eerst naar de HA te moeten
ipv meteen naar de gyn. Het is een omweg. (Je kan je ook de vraag stellen of veel vb.
gynaecologische handelingen niet even goed door een vroedvrouw, verpleegkundige of HA
gesteld kunnen worden, ipv een gynaecoloog).

Preventie
-

-

-

In deze tabel zie je de
(wan)verhouding tussen preventie en
curatieve zorg, ivm andere EU-landen
België besteedt duidelijk minder
middelen aan preventie dan de
meeste andere Europese landen
Er zijn nochtans verschillende voorbeelden van kosteneffectieve preventie:
o Dikkedarmscreening
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o
o

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

Vraag: Het budget van de gezondheidszorg moet herverdeeld worden, zodat er meer geld naar
preventie kan gaan. Akkoord, minder geld naar curatieve zorg en meer naar preventie, of niet akkoord?

6.8. 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

Tijdsevolutie:
-

Vroeger arts – patiënt
Dan meer de autonomie van de patiënt (ook dit is niet vol te houden, je kan niet eindeloos
meegaan in de eisen van patiënten.)
Nu is ook de rol van de maatschappelijke kost/maatschappij belangrijk

Kosten voor maatschappij bij behandeling/zorg plaatsen

Vraag: Als er beperkte financiële middelen zijn, wie mag uiteindelijk beslissen welke soort behandeling
wordt terugbetaald?
-

De patiënt
De individuele zorgverstrekker
De maatschappij/stakeholders (vertegenwoordigers van ethici, juristen, ziekenfondsen,
patiënten, zorgverleners…)

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.
Zijn de middelen relevant? Worden ze door veel mensen gebruikt? Weegt terugbetaling op
tegen mensen/voordelen?
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