
PERSOVERZICHT
De dienst communicatie van 
de Broeders van Liefde maakt 
hieronder een overzicht van 

alle media die vandaag de or-
ganisatie, congregatie of een 
voorziening of school uit onze 

organisatie vermelden.

Is jouw school of voorziening in de media geweest? 
Verschijnt er binnenkort een krantenartikel of tv-reportage? 

Laat het dan zeker weten aan de dienst communicatie via 
annelies.naert@fracarita.org of 
mattias.devriendt@fracarita.org 

 11-08-2017
dienst communicatie 

opinie & analyse
DE STANDAARD

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017

In de discussie over de (on)aanvaard
baarheid van euthanasie bij psychisch lij
den van enkele maanden geleden, nam Ig
naas Devisch een genuanceerde positie in
die ik kon appreciëren. Zijn standpunt
(DS 10 augustus) over het conflict tussen
de Belgische Broeders van Liefde en Ro
me is wel problematisch. In die discussie
staat de absoluutheid van bepaalde more
le waarden centraal, in dit geval de waar
de van elk mensenleven (niet van ‘het le
ven in het algemeen’). Die waarde wordt
uitgedrukt in het verbod om intentioneel
het leven van een ander te nemen, ook al
is het op zijn verzoek. Absolute waarden,
zegt Devisch, zijn niet seculier, want ze
zijn onbetwijfelbaar en eeuwig. Maar ook
seculiere mensen aanvaarden absolute
waarden, zoals de zelfbeschikking en de
eerbaarheid van het kind. Sommigen aan
vaarden zelfs absolute waarden, taboes,
die ze niet als eeuwig beschouwen.

In de nieuwe visietekst van de Broe
ders van Liefde is de zelfbeschikking de
echte absolute waarde geworden. Ook al
beweert hun euthanasienota dat ze fun
damentele waarden onderling tegen el
kaar afwegen, de zelfbeschikking van de
psychisch zieke patiënt geeft finaal de
doorslag. Ook al formuleert ze allerlei bij
komende zorgvuldigheidseisen, hun
nieuwe politiek verschilt in de grond niet
van de opvattingen die elders in de maat
schappij gelden. Katholieke zorginstellin
gen die nog als enige een dam opwierpen
tegen het ‘euthanasiasme’ passen zich ge
woon aan de pensée unique aan.

Wat is de wet?
Ook gelovigen en hun instellingen

moeten de wetten van het land respecte
ren. Religieuze verordeningen mogen
niet strijdig zijn met de wet. Maar wat is
de wet? Er is de wet op de patiëntenrech
ten, die vraagt de autonomie van de pati
ent te respecteren, ook de (veronderstel
de) autonomie van nietterminale psy
chisch zieken. Er is de euthanasiewet, die
expliciet toelaat dat de arts op basis van
zijn gewetensvrijheid euthanasie weigert

toe te passen. De wet is complex en beves
tigt verschillende vrijheden en waarden.

Waarom zou een religieuze instelling
op basis van de vrijheid van godsdienst
niet intern kunnen opleggen dat euthana
sie binnen haar muren niet kan? Dat gold
trouwens tot voor kort zonder probleem
bij de Broeders van Liefde zelf. Bij hoog en
bij laag werd bij het aannemen van de eu
thanasiewet verkondigd dat niemand ver
plicht zou worden euthanasie toe te pas
sen of eraan mee te werken. Dat gold ook
voor en binnen instellingen. Individuen
die niet akkoord gingen met de politiek
van een instelling konden, zoals door de
wet bepaald, altijd bij een andere instan
tie aankloppen.

Maar volgens Devisch is er een onder
scheid tussen individuen en instellingen.
Instellingen kunnen vandaag niet meer
bepalen wat individuen moeten denken.
Ze mogen inderdaad geen opvattingen
opdringen tegen de overtuiging van de in
dividuen in. Maar ze kunnen wel vragen
dat individuen die niet uit zichzelf de ver
ordeningen kunnen aanvaarden, de in
stelling dan maar moeten verlaten. Als
dat niet meer mogelijk is, als individuen
– door de wet gesteund – veranderingen
in de instelling kunnen opeisen, dan is
het gedaan met religieuze instellingen.
Dan moet de Kerk morgen ook intern op
vraag van om het even welke gelovige (of
zelfs nietgelovige) het celibaat afschaffen
en vrouwelijke bisschoppen aanstellen.
De Kerk is geen democratie, ook al leeft ze

in een democratie. Tot nog toe werd die
subtiele verhouding tussen Kerk en Staat
begrepen en aanvaard. Nu blijkbaar niet
meer.

Hoezo buitenlandse 
inmenging?
Ander argument van Devisch: de facto

is de psychiatrische zorg in België groten
deels in handen van katholieken. Dus be
paalt Rome de Belgische zorgpolitiek, wat
een onaanvaardbare inmenging van de
katholieke kerk is. Maar het gaat hier niet
om de inmenging van een vreemde, bui
tenlandse religieuze macht. Vergeet niet
dat de Belgische bisschoppen vóór de uit
spraak van Rome unaniem al de nieuwe
politiek van de Broeders veroordeelden.

Het is toch niet de fout van de Kerk en
haar eeuwenoude, indrukwekkende in
spanningen op gebied van zorg (en onder
wijs) dat we ons in deze situatie bevinden?
Straks wordt ook het katholiek onderwijs,
met de verplichte godsdienstles voor niet
gelovige jongeren, gezien als een onaan
vaardbare inmenging van Rome in de Bel
gische onderwijspolitiek. Weg met de vrij
heid van onderwijs? Wat er moet gebeu
ren om de vrijheid van religieuze instellin
gen te respecteren, is dat de staat alterna
tieven aanreikt. Dat deed hij in elk geval
op gebied van onderwijs. Psychiatrische
zorg was blijkbaar tot voor kort wat te ver
van het staatsbed?

De staat kan natuurlijk ook ophouden
met de subsidiëring van katholieke instel
lingen, maar de vraag is of dat slim is. De
verstandige staat, zo ging het ten minste
in het verleden, apprecieert de inspan
ningen van de civil society, ook van de
godsdiensten. Zeker wanneer die inspan
ningen (mede) steunen op sociale en spi
rituele inzet, die niet automatisch te pro
duceren valt.

WAT EEN MENS LIJDEN KAN
Waarom zou Rome de Belgische 
Broeders van Liefde niet mogen vragen 
om hun euthanasienota te herzien of uit de
orde te stappen, vraagt HERMAN DE DIJN
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De deur naar 
euthanasie 

In mijn professionele carrière heb
ik zowel broeder René Stockman als
Raf De Rycke goed gekend. Ik heb
van beiden veel geleerd en waardeer
hen nog steeds. Dat ze nu van me
ning verschillen over euthanasie in
psychiatrische instellingen, vind ik
betreurenswaardig (DS 8 augustus).

Zelf ben ik geen voorstander van
euthanasie en verkies ik eerder palli
atieve begeleiding en sedatie. Bij pal
liatieve begeleiding krijgt de patiënt
ondersteuning, zodat hij een comfor
tabel en pijnloos levenseinde kent.
Daarbij wordt ook kalmerende medi
catie gebruikt die het leven kan ver
korten. De grens tussen palliatieve
begeleiding en actieve euthanasie is
flinterdun qua resultaat, maar de in

tentie blijft verschillend. In het eer
ste geval staat het welzijn van de pa
tiënt voorop, in het tweede geval
wordt het leven intentioneel beëin
digd, weliswaar na een weloverwo
gen procedure van diagnose en over
leg die door de wetgever in 2002 is
voorgeschreven.

Hel op aarde
De geest van die wet was dat eu

thanasie toepassen niet meer straf
baar was, mits een voorgeschreven
procedure gevolgd werd. Maar heel
wat mensen hebben dit vertaald naar
‘het recht om euthanasie te vragen’.
Het verwondert mij dat ook een eru
diet moralist als Ignaas Devisch deze
uitschuiver maakt (DS 10 augustus).

Wanneer we het over euthanasie
bij een psychiatrische patiënt heb
ben, liggen de zaken ietwat anders.
Er is in dat geval meestal geen sprake
van een levenseinde met palliatieve
begeleiding. Vanuit mijn beperkte
ervaring met psychiatrische patiën
ten kan ik mij voorstellen dat sommi
gen onder hen zodanige waanvoor
stellingen hebben dat zij dagelijks de
hel op aarde beleven. In zo’n geval
kan er sprake zijn van ondraaglijk lij
den en kan het zijn dat de patiënt
daar een einde aan wil maken. Het is
begrijpelijk dat hij dit wenst te doen
in een vertrouwd milieu. Dat kan de
psychiatrische instelling zelf zijn,
waar hij soms jarenlang verbleef.

Wat het bestuur van de psychiatri
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zich af. Als dat niet meer mogelijk is, dan is
het gedaan met religieuze instellingen. 
PAUL VERVLOESSEM betreurt het conflict. 
Wanneer een psychiatrisch patiënt die 

ondraaglijk lijdt voor euthanasie kiest, wil hij
dat soms in een vertrouwde omgeving doen.
Het enige wat de Broeders van Liefde hebben
beslist, is dat ze dit mogelijk willen maken. 

‘Onze bisschoppen veroordeelden de   nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde al voor de uitspraak van Rome.’ © Frank Muller/hh

Meer dan de helft van de samenwonende
partners gaat na een tijd apart wonen, dat is
normaal. Ouders en kinderen kunnen het el
kaar dan knap lastig maken. De meesten vin
den na een moeilijke periode weer rust en
tevredenheid. Soms blijven spanningen
pijnlijk hangen. Hoe komt dat? Ze moeten
van alles regelen. Ze kunnen een rechter la
ten beslissen of zelf beslissen. Zelf beslissen
veronderstelt onderhandelen, al dan niet
met hulp van een bemiddelaar. Hier knelt
het schoentje. Wij leren onvoldoende deug
delijk onderhandelen. In crisismomenten
gooien wij allerlei wapens in de strijd. Zo
blijven ouders ruziën en blijft de rust ver
weg.

Kinderen van apart wonende ouders lij
den niet omdat ze een week moeten wachten
om een verjaardag te vieren. Wel ondervin
den ze last van aanhoudende ruzies tussen
hun samenwonende of apart wonende ou
ders. Kinderen lijden niet onder de schei
ding van hun ouders, maar onder slepende
conflicten tussen hun ouders over hen.

Wat moeten we doen om die last te beper
ken? De boodschap is niet: probeer niet te
scheiden om lijden te vermijden. De bood
schap is: yes, you can, zoals de meeste ou
ders. Op de website www.tweehuizen.be, ge
maakt met steun van de Vlaamse overheid,
vinden ouders en kinderen inspiratie om de
scheiding zonder al te veel kleerscheuren te
doorspartelen. Ouders krijgen een duwtje in
de rug. Ze doen het goed, maar het kan altijd
beter. Kinderen krijgen tips om loyaal te
kunnen blijven aan beide ouders. Zij doen
hun best, maar maken fouten. De website
kijkt mild, vermijdt moraliseren en beschul
digen. Bedoelingen zijn goed, kwetsen ge
beurt.

Welke boodschap geeft de advertentie
van de Scheidingsschool (DS 8 augustus)?
‘Laat anderen niet lijden onder jouw schei
ding.’ Opgelet, je faalt en moet naar school
om te leren hoe je moet vermijden dat je
kind lijdt. Deze boodschap ondermijnt het
geloof in eigen kunnen en maakt ouders af
hankelijk van de expert die het beter weet.
Wat als de emoties zo hoog zitten dat ouders
niet kunnen leren? Wat als de liefde zo ver
zoek is dat zelfs zakelijk onderhandelen on
mogelijk is? Wat als hun enige zekerheid de
door een rechter besliste verblijfsregeling is?

Valt er dan niets te leren? Aan de UGent
loopt er een project ‘Verschil mag er zijn’,
waarin kinderen in lagere scholen leren op
een prettige manier van mening te verschil
len, doordacht deugdelijk te onderhandelen
en samen op zoek te gaan naar creatieve re
gelingen. Kinderen leren ook thuis onder
handelen, rond de tafel met een zee van tijd,
zodat iedereen zijn zegje kan doen: wie mag
wanneer gamen en hoelang?

Kinderen kunnen leren aanvaarden dat,
hoe hard ze ook van iets overtuigd zijn, ande
ren daar anders over denken. Soms mogen
we het oneens blijven. Soms moeten we het
eens worden, wanneer regelingen nodig zijn.
Hoe doe je dat dan, onderhandelen? Hoe los
sen we onze standpunten, en luisteren we
naar elkaars bekommernissen? Goede prak
tijken in de kindertijd kunnen later van pas
komen, wanneer partnerschap teloorgaat.

BRIEF VAN DE DAG

Scheiden 
zonder schade

MIA RENDERS
Kinderpsycholoog en
systeemtherapeut.

sche instellingen van de Broeders
van Liefde van België nu besloten
heeft, is gewoon dat het zo’n proces
wil toelaten in zijn instellingen. De
orde beschikt over degelijk werken
de ethische commissies die alle stap
pen in de (medische en andere) be
handeling grondig kunnen evalue
ren en bijsturen. Dat is een garantie
dat zo’n ingreep pas na grondig over
leg zal gebeuren. Bovendien zijn de
eigen personeelsleden (artsen en
verplegenden) vrij om al dan niet aan
dit proces mee te werken.

Ignaas Devisch citeert terecht het
evangelie waarin Jezus zegt: ‘Geef
aan de keizer wat de keizer toekomt
en aan God wat God toekomt’. In Bel
gië is er inderdaad een wetgeving die

de deur naar euthanasie openzet.
Weliswaar stelt dezelfde wet dat me
dische instellingen kunnen weigeren
eraan mee te werken. Maar moeten
wij de deur dan gesloten laten? Of is
het beter om rekening te houden met
de wensen van de patiënt en om er
over te waken dat zo’n definitieve in
greep alleen gebeurt wanneer de pa
tiënt alleen zo ‘de rust kan vinden die
de heer ons wil bieden’, om het met
Matteüs te zeggen?

Zelf ben ik geen 
voorstander van 
euthanasie en 
verkies ik eerder 
palliatieve 
begeleiding 

PAUL VERVLOESSEM
Ouddirecteur van het 
Koninklijk Instituut Woluwe 
(een instelling van de 
Broeders van Liefde).




