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Belgische bisschoppen: geen euthanasie bij nietterminaal psychisch lijden
Katholiek Nieuwsblad, 23 mei 2017
De Belgische bisschoppen vinden dat er geen mogelijkheid tot euthanasie zou moeten bestaan voor nietterminale patiënten met een psychische aandoening.
Dat schrijven ze in een maandag gepubliceerde gezamenlijke verklaring. In de verklaring wordt verwezen naar
een recent document van de Belgische tak van de Broeders van Liefde, die onder meer een aantal
psychiatrische instellingen runt. In het zogeheten visiedocument wordt euthanasie bij psychisch lijden niet
langer fundamenteel uitgesloten.
Niet akkoord
De bisschoppen schrijven te beseﬀen “hoe moeilijk en delicaat” het kan zijn om mensen met ernstige en
langdurige psychiatrische aandoeningen te begeleiden. Dergelijke patiënten bevinden in “een schrijnende
situatie”.
“Toch willen we als bisschoppen herhalen wat we reeds vroeger over euthanasie hebben verklaard”, schrijven
ze, een verwijzing naar onder meer de verklaring Palliatieve zorg: ja – Euthanasie: nee uit 2002. “We kunnen
evenmin akkoord gaan met de mogelijkheid om die toe te passen bij niet-terminale patiënten met een
psychiatrische aandoening.”
‘Palliatief zorgaanbod’
Dat wil, schrijven de bisschoppen, niet zeggen “dat we de lijdende mens in de steek laten. We zijn ons ervan
bewust hoe groot het psychische lijden kan zijn en hoe radeloos en uitzichtloos een mens in deze situatie kan
worden. Juist dan komt het er op aan hen nabij te blijven en niet los te laten. Dit vergt een speciﬁek palliatief
zorgaanbod voor patiënten met therapieresistente psychische aandoeningen”.
‘Fundamentele vragen’
Het maatschappelijk debat over euthanasie raakt aan fundamentele vragen, aldus de bisschoppen: “Wat maakt
ons tot mensen? Wat vereist een menselijke samenleving? Wat dient de vooruitgang en wat niet? Er is een
grens en een verbod dat van oudsher geldt, al van het allervroegste begin van menselijk samenleven. Als we
daaraan raken, raken we aan de fundamenten zelf van de beschaving. Daarom roepen we op tot grote
terughoudendheid en volgehouden dialoog.”
Visiedocument Broeders van Liefde
Het visiedocument van de Broeders van Liefde Groep kreeg forse kritiek van de Vlaamse generaal-overste van
de congregatie, broeder René Stockman. Stockman zei onder meer dat “het respect voor het leven absoluut is
en niet kan worden opgeoﬀerd voor de autonomie van de patiënt”. Hij gaf aan van de Belgische
bisschoppenconferentie een “duidelijke stellingname” te verwachten.
Ook zei hij onlangs dat het Vaticaan onderzoek doet naar de kwestie. Stockman maakte de kwestie in Rome
aanhangig nadat de Broeders van Liefde Groep een formeel verzoek van het internationaal bestuur afwees om
terug te komen op het nieuwe beleidsdocument.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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Volgende pagina: tekst van de verklaring van de Belgische bisschoppen over euthanasie en psychisch lijden
Verklaring Belgische bisschoppen over euthanasie en psychisch lijden
De Belgische Bisschoppenconferentie, 22 mei 2017
Al geruime tijd houdt het maatschappelijke debat rond euthanasie bij niet-terminale patiënten met
psychiatrische aandoening ons bezig, schrijven de bisschoppen. Recent kwam er een visietekst van de Broeders
van Liefde in België met de daarbij horende voor- en tegenreacties. Maar ook al eerder werd over dit uiterst
delicate thema uitvoerig bericht in de media, vaktijdschriften en rapporten.
We bevestigen onze grote waardering voor de deskundigheid en de zorgvuldigheid waarmee zoveel mensen
zich inzetten voor patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening. We beseﬀen hoe
moeilijk en delicaat de begeleiding kan zijn van mensen in zo een schrijnende situatie. Toch willen we als
bisschoppen herhalen wat we reeds vroeger over euthanasie hebben verklaard. We kunnen evenmin akkoord
gaan met de mogelijkheid om die toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.
We delen deze overtuiging met medeburgers over de ideologische grenzen heen. Ons standpunt betekent
geenszins dat we de lijdende mens in de steek laten. We zijn ons ervan bewust hoe groot het psychische lijden
kan zijn en hoe radeloos en uitzichtloos een mens in deze situatie kan worden. Juist dan komt het er op aan hen
nabij te blijven en niet los te laten. Dit vergt een speciﬁek palliatief zorgaanbod voor patiënten met
therapieresistente psychische aandoeningen.
En de bisschoppen besluiten hun verklaring: Vragen omtrent euthanasie zijn geen vragen die alleen christenen
of kerkelijke verantwoordelijken zich stellen. Ze zijn het onderwerp van maatschappelijk debat. Het zijn
fundamentele vragen: wat maakt ons tot mensen? Wat vereist een menselijke samenleving? Wat dient de
vooruitgang en wat niet? Er is een grens en een verbod dat van oudsher geldt, al van het allervroegste begin
van menselijk samenleven. Als we daaraan raken, raken we aan de fundamenten zelf van de beschaving.
Daarom roepen we op tot grote terughoudendheid en volgehouden dialoog.
De bisschoppen van België
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