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“Onrechtvaardigheid 
maakt me kwaad”
Wim Distelmans (67) is kankerspecialist en professor in de 
palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Hij is een voorvechter van de erkenning van palliatieve zorg en 
het recht op euthanasie. Wim Distelmans houdt van het leven 
en wordt dagelijks geconfronteerd met de dood: “Soms denk 
ik dat ik in deze sector ben begonnen in de hoop daardoor de 
dood uit te stellen. Maar dat is dikke zever.”

Op 13 juni verwachten we Wim Distel-
mans in Gent met zijn lezing over pallia-
tieve zorg en euthanasie.

Wie is Wim Distelmans?
Distelmans: “Ik zou zeggen een zoekend 
mens. Ik word gedreven door verontwaar-
diging en onrecht. Als ik voel dat iets 
onrechtvaardig is, word ik daar kwaad 
van. Als jonge knaap had ik het gevoel te 
moeten bijdragen tot een betere wereld. 
Ik vind dat nu nog altijd, maar mijn am-
bities zijn wat afgezwakt (lacht). Het is 
al goed als je bewust probeert om geen 
kwaad te doen aan anderen.”

Ben je een levensgenieter?
“Ik heb een onregelmatig leven omdat 
ik niet altijd de grenzen bewaak tussen 
mijn professioneel en privéleven. Als je 
gedreven wordt door verontwaardiging, 
dan doe je door. In de politiek is dat ook 
zo. Als je iets wilt verwezenlijken, kan je 
niet stoppen om vijf uur. Toch probeer ik 
van het leven te genieten in al zijn facet-
ten. Door lekker te eten, een goed glas 
wijn te drinken en films te bekijken. Af en 
toe rook ik eens een goeie sigaar. Ik be-
perk me wel tot Havana sigaren. Die zijn 
zodanig duur dat je er niet te veel van kan 
roken (lacht).”

Vanwaar komt uw liefde voor de mens en 
zijn zelfbeschikkingsrecht?
“Ik ben per toeval geneeskunde gaan stu-
deren, gewoon omdat ik wou weten wat 
het was. Ik heb zelfs getwijfeld of ik mijn 
studies zou afmaken want film is eigenlijk 
mijn grote passie. Door omstandigheden 
heb ik toch geneeskunde afgewerkt. Als 
je in geneeskunde zit en je probeert je in 
te zetten voor maatschappelijk relevante 
dingen, kom je vaak terecht bij ethisch 
geladen onderwerpen. Ik ben getraind als 
kankerspecialist en was verontwaardigd 
omdat er zo weinig werd gedaan voor 
mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Men-
sen willen het liefst zo lang mogelijk en in 
de beste omstandigheden leven. Als dat 
niet meer lukt, moet je daar ook respect 
voor hebben.”

Levenslessen

Vindt u van uzelf dat u een zware job 
heeft?
“Je moet dat allemaal relativeren. Het zijn 
vooral die mensen die in zware omstan-
digheden zitten. Wij zijn alleen bevoor-
rechte getuigen. Ik heb ontelbare gratis 
levenslessen gekregen van die mensen. 
Je probeert hun miserie te reduceren, 

maar je mag vooral niet de overmoed 

hebben van te denken dat je veel kan 

doen. Gelukkig hebben veel mensen ge-

voel voor humor, ook al zitten ze echt in 

de shit.”

Wat vindt u van de naam euthanasie- 
dokter?
“Die naam stoort mij vooral omdat ik 

toch één van de mensen ben geweest die 

dertig jaar geleden met palliatieve zorg is 

begonnen. Dat wordt vaak vergeten. Toen 

vonden de christelijke ziekenhuizen pal-

liatieve zorg absoluut niet nodig, omdat 

mensen er niet dood gingen. Vandaag 

vinden ze dat wel belangrijk omdat wij 

hen over de schreef hebben getrokken.”

Moord

Wanneer heeft u voor de eerste keer eu-
thanasie uitgevoerd?
“Dat was begin jaren negentig, lang voor 

de wet bestond. Ik handelde uit veront-

waardiging. Die persoon lag te creperen 

van de pijn, en smeekte om er een eind 

aan te maken. Wat moet je dan doen? 

De andere kant opkijken en zeggen dat 

hij het nog maar wat moest volhouden? 

Dat kon ik niet. Toen paste ik eigenlijk 

de wet al toe, zonder dat die er was. Ik 

vroeg bijvoorbeeld raad aan een collega. 

Dat was natuurlijk ook omdat ik mezelf 

wou indekken, juist omdat er nog geen 

wet was. Stel dat ik een inschattingsfout 

zou maken, dat die patiënt wel nog te 

genezen was. Als ik dan een klacht zou 

krijgen en de rechter zou oordelen dat ik 

die persoon moest beschermen, kon ik 

beschuldigd worden van moord.”
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Hoe gaan mensen om met het einde van 
hun leven?
“Ik heb er toch nog niet veel gelovig zien 
worden. En bij de zogenaamde gelovigen 
begint de twijfel precies wel te komen op 
het einde. Dan hopen ze toch dat er een 
hemel is. Wat me wel opvalt is dat termi-
naal zieke mensen, net zoals gezonde 
mensen, de dood ontkennen. Die doen 
precies of ze nog jaren te leven hebben. 
De ene dag plannen ze hun volgende reis, 
de dag erop willen ze naar de notaris. 
Als je daar niet mee vertrouwd bent, dan 
zou je denken dat die mensen gek zijn. 
Maar als je van ’s morgens tot ’s avonds 
denkt aan je dood, dan word je juist gek. 
Ze hebben dezelfde copingstrategie als 
gezonde mensen, het is dezelfde manier 
van omgaan met het onvermijdelijke.”

Hoe gaan andere mensen om met 
terminaal zieken?
“Ik heb geleerd dat je nooit een stijlbreuk 

mag veroorzaken in je omgang tussen 
gezonde mensen en mensen die termi-
naal ziek zijn. Als je vroeger met die men-
sen op een humoristische manier hebt 

gecommuniceerd, dan moet je dat op het 
einde van hun leven ook doen. Ik heb die 
les geleerd van een patiënte, toen ik nog 
veel jonger en minder ervaren was. Die 
dame had nog maar een aantal dagen 
te leven. En telkens ik haar kamer bin-
nenging, trok ik een aangepast, ernstig 
gezicht. Ze vroeg me om te glimlachen.

Iedereen kwam met een lijkbleek gezicht 

haar kamer binnen. Ze wist al dat ze dood 

ging, dat moest niet benadrukt worden.”

Angst voor de dood

Bent u zelf bang voor de dood? 

“Absoluut. Ik leef heel graag en wil nog 

niet dood. Ik heb enorm veel angst voor 

de dood omdat ik dan alles moet achter-

laten. Ik wil dat het liefst zo lang mogelijk 

uitstellen, maar dat heb je zelf niet in de 

hand. Soms denk ik dat ik in deze sector 

ben begonnen in de hoop daardoor de 

dood te kunnen uitstellen. Maar dat is 

dikke zever. Ik denk dat als je er iets van 

wilt maken, je dat beter nu doet. De zin 

van het leven, is het leven zelf.”

    >

“Gelukkig hebben heel 
veel mensen gevoel 
voor humor, ook al 
zitten ze echt in de 
shit”

Wim Distelmans: “Euthanasie is voor mij een elementair mensenrecht”
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Waarom is het belangrijk om euthanasie 
bespreekbaar te maken?
“In mijn ogen is dat een elementair  
mensenrecht. Als je op een bepaald 
moment vindt dat je ondraaglijk afziet, 
dat het leven meer pijn is dan plezier, 
waarom moet je dan verplicht worden 
om te blijven leven? Dat bepaal je toch 
zelf. Niemand is verplicht om van die wet 
gebruik te maken, en geen enkele arts is 
verplicht om euthanasie uit te voeren. Ik 
vraag me soms echt af wat men tegen die 
wet heeft. Vaak werkt het bespreekbaar 
maken van euthanasie levensverlengend. 
Het mooist voorbeeld daarvan is Marieke 
Vervoort. Omdat ze weet dat ze altijd aan 
de noodrem kan trekken en euthanasie 
kan vragen, heeft ze steeds haar grenzen 
aangepast. Mensen erkennen in hun 
miserie, dat geeft een enorme opluchting. 
Dat is het mooiste bewijs dat je die zelf-
beschikking kan geven aan mensen.”

Maatschappelijke 
breuklijn

Hoe gaat u om met kritiek?
“Ik probeer dat met humor te relativeren, 
maar het is niet altijd gemakkelijk. De 
tegenstanders krijgen volgens mij ook 
proportioneel veel media-aandacht. 
Het merendeel van de mensen vindt het 
schitterend dat we die wetten hebben. 
De breuklijn in onze maatschappij ligt 
niet tussen gelovig en niet-gelovig, maar 
tussen ervaring en geen ervaring. Dat zei 
voormalig Open VLD-senator Jeannine 
Leduc, die ervoor zorgde dat we de eu-
thanasiewet hebben. Ze heeft gelijk. Die 
hardnekkige principiële groep tegenstan-
ders heeft volgens mij nog nooit aan een 
sterfbed gestaan.”

Denkt u nog niet aan stoppen?
“Neen, dat is niet echt de bedoeling 
(lacht). Zolang ik verontwaardigd ben, zal 
ik mij blijven inzetten. Of tot ik dement 
ben of een andere invulling heb gevonden 
die mij boeit. Ik geef ook vaak lezingen 

en zolang ik het gevoel heb dat die zinvol 
zijn, vind ik dat ik dat moet doen. Ik hoor 
mensen na een lezing vaak zeggen dat ze 
veel hebben bijgeleerd. Zolang die misver-
standen blijven bestaan, doe ik verder.”

Wat zijn de grootste misverstanden?
“Veel mensen weten dat we een eutha-
nasiewet en een wet op palliatieve zorg 
hebben, maar niet wat die inhoudt. Ze 
denken vaak ten onrechte dat ze eutha-
nasie kunnen krijgen als ze dement zijn, 
maar een wilsverklaring is enkel van 
toepassing bij een onomkeerbare coma. 
Bij dementie of alzheimer moet je eutha-

nasie vragen voordat je wilsonbekwaam 
wordt. Als je te laat bent, zelfs al heb je 
het opgeschreven in een wilsverklaring, 
kan je geen euthanasie meer krijgen. Dat 
is complete onzin, dat moet veranderen. 
Artsen zijn niet verplicht om in te gaan 
op een euthanasievraag, maar er bestaat 
nog geen doorverwijsplicht. De arme pa-
tiënt heeft zelf niet altijd de mogelijkheid 
om een andere arts te zoeken. Als we dat 
er nog allemaal doorkrijgen, is die wet 
vrijwel oké.”

Vragen over euthanasie? Contacteer onze 
dienst maatschappelijk werk op het num-
mer 09 235 72 85 of dmw.ov@lm.be

Voor
ik 
het

vergeet
Alles over het levenseinde bij  

dementie en wilsonbekwaamheid

Wim Distelmans

Lezing ‘Een waardig 
levenseinde’
Sinds 2002 heeft België een eutha-
nasiewet en een wet op palliatieve 
zorg. Veel mensen weten dat, maar 
niet wat die wetten inhouden. Wim 
Distelmans legt tijdens de lezing 
op een bevattelijke manier uit wat 
kan en wat niet kan in België. Wat 
euthanasie en palliatieve zorg zijn 
en de mogelijkheden ervan. En hoe 
je jouw toekomst kan plannen via 
wilsverklaringen.
Donderdag 13 juni om 19u30
Liberaal Archief: Kramersplein 23, 
Gent. 5 euro per persoon

Inschrijven:
www.lm.be/oost-vlaanderen/Agenda,
info.ov@lm.be of 09 223 19 76.

“Als je van ’s morgens 
tot ’s avonds denkt 
aan je dood, dan 
word je gek.”

Win ! 
Alles over het levenseinde bij de-
mentie en wilsonbekwaamheid.
LM geeft vijf boeken weg. 
Stuur voor 1 juli een e-mail naar 
wedstrijd.ov@lm.be met als 
onderwerp 'Voor ik het vergeet' en 
vermeld je contactgegevens. De 
winnaars worden persoonlijk gecon-
tacteerd.


