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Euthanasie bij de Broeders van Liefde? 

 

De laatste maanden was er veel te doen rond de vraag of er al dan niet 

euthanasie zal worden toegelaten in de voorzieningen voor geestelijke 

gezondheidszorg bij de Broeders van Liefde in België. Tot nu toe hadden ze de 

strikte regel toegepast om iedere vraag rond euthanasie ernstig te nemen, alles te 

doen om de zieke die daarom vraagt goed te begeleiden en te proberen hem of 

haar nieuwe levensperspectieven aan te bieden. Maar indien de vraag voor 

euthanasie aanwezig zou blijven en alle wettelijke voorwaarden dienaangaande 

zouden zijn vervuld, zou geen euthanasie toegepast worden binnen de muren 

van de voorziening, doch samen met de patiënt en de familie gezocht worden 

naar een andere omgeving waar euthanasie wel zou kunnen worden uitgevoerd. 

Met deze werkwijze gingen ze niet in tegen de wet en bleven ze tegelijk in lijn 

met de visie van de katholieke Kerk die euthanasie afkeurt, omdat het leven 

steeds in alle omstandigheden absoluut moet worden geëerbiedigd.  

Sommigen noemden deze handelwijze dubbelzinnig en hypocriet, omdat op het 

einde van hun leven deze patiënten uit hun vertrouwd milieu werden 

weggehaald om buiten de voorzieningen van de Broeders van Liefde euthanasie 

te ondergaan. Wij vonden dit helemaal niet dubbelzinnig noch hypocriet, daar 

vanaf het begin duidelijk werd meegedeeld aan de patiënt en zijn familie dat 

binnen de voorzieningen van de Broeders van Liefde geen euthanasie zou 

worden uitgevoerd, maar dat we daarmee geen oordeel velden over de 

mogelijke beslissing dienaangaande van de patiënt. Wij vroegen m.a.w. dat ook 

de patiënt en de familie onze visie als katholieke voorziening zouden willen 

respecteren. Het was dus een daad van wederzijds respect. 

 

We weten dat er op deze visie en handelswijze van buitenaf wel kritiek kwam, 

zeker van diegenen die fervente voorstander zijn van euthanasie, maar ook 

vanuit de koepel van de christelijke ziekenhuizen, die euthanasie in principe wel 

afkeurde maar toch toeliet in uitzonderlijke gevallen. Tegelijk weten we dat in 

verscheidene zogenaamde katholieke ziekenhuizen euthanasie oogluikend 

wordt toegestaan zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, terwijl in andere 

ziekenhuizen duidelijke procedures werden ontwikkeld hoe men met de vraag 

om euthanasie kan omgaan, zonder euthanasie radicaal uit te sluiten. Maar ook 

binnen de eigen organisatie Broeders van Liefde bleven we niet steeds van 

kritiek gespaard, al deelde de overgrote meerderheid van de psychiaters de visie 

dat euthanasie voor niet-terminale patiënten die zich in een zogenaamde 

uitzichtloze situatie bevinden, niet aangewezen was. Dat bepaalde politici 

daarentegen hun kritiek niet onder stoelen of banken staken, maar openlijk en 

dikwijls op een zeer arrogante wijze in de aanval gingen, is bekend.  
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Kwamen we daarmee als voorzieningen van de Broeders van Liefde in België op 

een eenzame hoogte te staan? Misschien wel. Maar was dit dan een goede reden 

om de visie aan te passen en een procedure uit te werken waar weliswaar de 

klemtoon ligt op het zorgvuldig handelen bij het omgaan met de 

euthanasievraag, maar toch de deur open wordt gezet voor de uitvoering van 

euthanasie binnen de muren van de voorziening? Ik denk van niet. Misschien is 

het juist goed dat er binnen een pluralistische maatschappij verscheidenheid 

aanwezig is en aanwezig blijft, waarbij organisaties als de onze binnen het 

wettelijke kader dat rond euthanasie is gecreëerd en conform het christelijk 

mensbeeld dat ze als katholieke voorziening hanteren, net zoals individuele 

zorgverleners op een gewetensvolle wijze met deze wet omgaan: open voor de 

vraag, open voor de begeleiding, maar niet open om euthanasie ook effectief toe 

te passen en uit te voeren. Of om een citaat uit een interview met professor 

Willem Lemmens te vermelden: “Opmerkelijk vond ik dat Othman El 

Hammouchi, een jonge islamitische filosoof, stelde dat de Kerk niet moet buigen 

voor sociale ‘evoluties’, maar te midden van voortdurende veranderingen een 

bron van stabiliteit moet zijn. Dat hadden de Broeders van Liefde ook kunnen 

doen: het momentum aangrijpen om hun weigering toe te lichten.”  

 

“Het momentum aangrijpen om hun weigering toe te lichten.” Daarmee zou men 

als voorzieningen van de Broeders van Liefde in België meer profetisch zijn dan 

met wat men nu dreigt te realiseren. Nu maakt men zich wellicht ongewild tot 

bondgenoot van wie de wet op euthanasie steeds verder wil uitbreiden en wordt 

men daardoor mede verantwoordelijk voor een trend waarbij euthanasie 

gebanaliseerd wordt, waarbij euthanasie uiteindelijk tot een patiëntenrecht zal 

worden verheven, waarbij in het ergste geval euthanasie als een plicht zal 

worden aangezien die door derden in bepaalde situaties kan worden opgelegd. 

Wanneer men een deur op een kier zet, weet men uit ervaring dat er niet veel 

nodig is om de deur verder open te duwen. Met de nieuwe visie is in de 

voorzieningen van de Broeders van Liefde in België deze deur op een kier gezet 

en we vragen ons angstvallig af hoelang het zal duren vooraleer de deur verder 

opengaat en de zorgvuldigheidsvoorwaarden waar men nu zo hoog mee 

oploopt, in de praktijk tot een banaliteit en formaliteit zullen verwateren.  

 

Maar ook op de inhoud van de visietekst als dusdanig hebben we als generaal 

bestuur van de Broeders van Liefde een aantal fundamentele bezwaren geuit, die 

alle mooie beschouwingen over het zorgvuldig handelen méér dan doen 

wankelen.  
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Vooreerst is er het uitgangspunt waarbij de beschermwaardigheid van het leven, 

de autonomie van de patiënt en de zorgrelatie op dezelfde hoogte worden 

geplaatst als fundamentele waarden in de zorg. Voor ons is de 

beschermwaardigheid van het leven méér dan fundamenteel, omdat deze 

beschermwaardigheid voortvloeit uit het respect voor het leven dat steeds 

absoluut is. We zien de beschermwaardigheid van het leven als een 

overkoepelende waarde die alle andere waarden voorafgaat en waaraan niet kan 

worden geraakt. De beschermwaardigheid van het leven kan niet aan de intentie 

van een handeling worden onderworpen, het gaat iedere intentie vooraf. Daarom 

stellen we, helemaal in lijn met de leer van de katholieke Kerk, dat het leven, alle 

leven, ons absoluut respect verdient en dat we daardoor nooit kunnen 

deelnemen aan de uitvoering van euthanasie, die we als het doden van een 

medemens beschouwen. Dat is ook de reden waarom we vanaf het begin 

duidelijk hebben gesteld dat euthanasie binnen de muren van een voorziening 

van de Broeders van Liefde uitgesloten is.  

Ten tweede wordt euthanasie in de visietekst als een medische act omschreven, 

behorende tot de therapeutische vrijheid van de arts. Dat is een zeer laakbare 

stelling, waarbij we aan de euthanasie een kwalificatie geven die ze zelfs in de 

wetgeving niet heeft en waarbij het doden van een medemens als een medische 

handeling wordt beschouwd. De handeling wordt bij wet toevertrouwd aan een 

geneesheer, maar is daardoor nog geen medische handeling. En wanneer men 

toch zou beweren dat het een medische handeling is, dan is de ganse 

zorgvuldigheidsprocedure die men heeft uitgewerkt totaal zinloos, want het is 

toch uiteindelijk de geneesheer en de geneesheer alléén die beslist over het al dan 

niet uitvoeren van de euthanasie. Ook internationaal is er heel veel kritiek op 

deze visie, en we vragen dan ook uitdrukkelijk dat deze uit de visietekst wordt 

geweerd. Ook al beweert men dat de visietekst op de eerste plaats een ethische 

tekst is, toch schijnt men niet te beseffen dat deze visietekst ook juridische en 

verstrekkende concrete en maatschappelijke gevolgen heeft.  

Ten derde kunnen we niet aanvaarden dat uitzichtloos lijden bij de 

psychiatrische patiënt en het zogenaamd uitbehandeld zijn als criteria worden 

beschouwd om tot euthanasie over te gaan. Iedereen die vertrouwd is met 

psychiatrie weet dat het gevoel van uitzichtloosheid juist typisch is voor een 

psychiatrische aandoening, en dat het juist aan de zorgverleners toekomt om 

alles in het werk te stellen om in deze uitzichtloosheid toch een sprankeltje licht 

te laten schijnen en hoop te wekken. Het is een grote uitdaging om juist in die 

uiterst moeilijke situaties de kwaliteit van ons therapeutisch handelen concreet 

gestalte te geven. 
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Als generaal bestuur hebben we dan ook aan de organisatie Broeders van Liefde 

in België gevraagd om hun visietekst op deze punten te herzien, en zo in lijn te 

komen met de visie van de congregatie zoals deze in haar charisma is uitgedrukt 

en in overeenstemming met de leer van de katholieke Kerk.  

Het generaal bestuur van wereldvreemdheid beschuldigen in deze problematiek 

waar het op de zorg voor psychiatrische patiënten aankomt, is totaal ongegrond 

en misplaatst.  

  

Ongeveer twee jaar werd over de inhoud van deze visietekst gedialogeerd tussen 

de verantwoordelijken van de organisatie en het generaal bestuur. Evenwel 

zonder resultaat.  

De recente verklaring van de Belgische bisschoppen waarin nogmaals het 

standpunt van de Kerk wordt verduidelijkt dat euthanasie in het algemeen en bij 

niet-terminaal psychisch lijden ontoelaatbaar is, werd door de organisatie 

Broeders van Liefde gewoon genegeerd. Een poging tot bemiddeling met een 

neutrale bemiddelaar mislukte.  

Als pauselijke congregatie werden we door de bevoegde autoriteiten binnen het 

Vaticaan gevraagd om alles in het werk te stellen om de visietekst van de 

organisatie Broeders van Liefde in België in overeenstemming te brengen met de 

leer van de Kerk. De Congregatie voor de Geloofsleer schreef in een duidelijke 

brief wat van christenen mag worden verwacht als het gaat over het absolute 

respect voor alle leven, vanaf het natuurlijke begin tot het natuurlijke einde. Het 

Staatssecretariaat in de persoon van de Staatssecretaris, Kardinaal Parolin, 

drukte zijn grote bezorgdheid uit over de evolutie in de organisatie Broeders van 

Liefde in België.  

De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven, waaronder de 

congregatie van de Broeders van Liefde hiërarchisch te situeren is binnen de 

Kerk, stelde uiteindelijk een ultimatum aan de organisatie, met de vraag aan de 

generale overste van de Broeders van Liefde om dit ultimatum bekend te maken. 

Om alsnog tot een oplossing voor het probleem trachten te komen, werd dit 

ultimatum tijdelijk opgeheven en wordt op korte termijn een gesprek gepland 

tussen de drie genoemde dicasteries van het Vaticaan, het generaal bestuur en de 

organisatie van de Broeders van Liefde in België. Steeds in de hoop om de 

visietekst aan te passen zodat deze in overeenstemming is met de leer van de 

katholieke Kerk en het charisma van de congregatie van de Broeders van Liefde.  

 

Het is nu afwachten wat het resultaat zal zijn van dit ultieme gesprek. Als 

congregatie blijven we hopen dat we – zoals voorheen – ook in België een 

profetische stem zouden mogen laten klinken, een stem die soms tegendraads is 

met de publieke opinie, maar die mensen ertoe aanzet na te denken over de wijze 
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waarop onze samenleving omgaat met de fragiele mens en de lijdende mens in 

het bijzonder. Onze samenleving dient hoogdringend méér te investeren in de 

zorg voor deze mensen en in het stimuleren van nieuwe therapieën.  

Paus Johannes Paulus II sprak van een verschuiving van een “cultuur van het 

leven” naar een “cultuur van de dood”. Sommigen beweren dat euthanasie 

weigeren aan iemand die ernstig en uitzichtloos lijdt, een daad van 

onbarmhartigheid is. Wordt hier het woord “barmhartigheid” niet misbruikt en 

omgebogen tot het tegenovergestelde van wat het oorspronkelijk betekent: een 

daad waarmee men een beter en voller leven geeft aan medemensen? Kan doden 

een daad van barmhartigheid worden? Moeten we niet veeleer leren om het 

lijden dat ons allen overkomt een plaats te geven in het leven, alles doen om dit 

te helen en vooral te verzachten door de aanwezigheid van medemensen die 

weten wat medelijden is? En dit heeft niets te maken met een soort misplaatste 

verheerlijking van het lijden, noch met therapeutische hardnekkigheid.  

We veroordelen geenszins mensen die kiezen voor euthanasie, ook al kunnen we 

dit als daad niet goedkeuren. Barmhartigheid in de christelijke zin van het woord 

laat euthanasie niet toe. Er is dan ook geen plaats voor euthanasie in de 

instellingen van de Broeders van Liefde.  

Dit moet voorafgaand aan elke opname duidelijk worden meegedeeld aan de 

patiënten en hun familie.  

Is dit een teken van liefdeloosheid en onbarmhartigheid? Wel integendeel. Het 

charisma van de Broeders van Liefde luidt immers als volgt: de maat van de 

liefde is liefde zonder maat, niet in het minst voor de zwaar beproefde, fragiele 

medemens.  
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