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EUTHANASIE BIJ ‘STERVENSCOMA’ 
Commentaar, aandachtspunten en aanbevelingen van de Stuurgroep Ethiek 

van Palliatieve Zorg Vlaanderen bij Briefadvies nr. 10 van het Belgisch 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Ethisch advies 21/1) 

 

In België worden heel wat wilsverklaringen euthanasie1 ingevuld. Bij heel wat stervende 

mensen treedt een toestand op van verminderd bewustzijn, soms onomkeerbaar. In 

Vlaanderen wordt deze toestand ook ‘stervenscoma’ genoemd, een gebruikelijke maar niet-

wetenschappelijke term. Zorgverleners worden geconfronteerd met familieleden die op basis 

van een wilsverklaring euthanasie vragen om euthanasie uit te voeren bij iemand die zich 

tijdens de laatste uren of dagen in een toestand van verminderd bewustzijn bevindt.  

 

In zijn advies van 18 maart 20212 oordeelt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 

dat de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie ook kan worden toegepast bij een 

‘stervenscoma’. Daardoor wordt een breed gangbare interpretatie van het toepassingsbereik 

van de voorafgaande wilsverklaring euthanasie uitgebreid. Uit de verslagen van de 

parlementaire debatten voorafgaand aan de goedkeuring van de wet blijkt immers dat met 

de term ‘onomkeerbaar buiten bewustzijn’ een zeer beperkte groep patiënten werd beoogd, 

nl. mensen die als gevolg van een ongeval of ziekte (bv. CVA) in een maanden- of jarenlange 

onomkeerbare vegetatieve toestand terechtkomen. 

 

De veranderende stervenscultuur en voortschrijdend inzicht leiden tot nieuwe interpretaties 

van de wet. Euthanasie blijft evenwel een ingrijpend gebeuren, voor families én zorgverleners. 

Onze Stuurgroep Ethiek is bezorgd om deze uitbreiding van de interpretatie van de wet, die 

het toepassingsgebied van euthanasie verruimt. Zij wil daarom een aantal aandachtspunten 

en aanbevelingen meegeven. Er komen ook vragen op die niet zomaar te beantwoorden zijn. 

 
1 Voor meer informatie over euthanasie op basis van een wilsverklaring, zie www.pallialine.be, Richtlijn 
Euthanasie, blz. 17. 
2 Zie Briefadvies nr. 10 op de website van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: 
https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-de-adviezen#2 
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Aandachtspunten 

• Euthanasie kan volgens dit advies niet in geval van een palliatieve-sedatietraject.  

• Euthanasie kan wel als een euthanasieprocedure formeel volledig is afgerond en de 

patiënt vóór de afgesproken datum in een onomkeerbaar coma glijdt, zoals onze Richtlijn 

Euthanasie (zie www.pallialine.be) en het Registratiedocument Euthanasie sinds een 

aantal jaren aangeven.  

• Het is belangrijk de onomkeerbaarheid van de bewustzijnsdaling voorafgaand aan het 

sterven zorgvuldig te laten vaststellen door een tweede arts met deskundigheid m.b.t. 

bewustzijnsdaling. Bij de patiënt thuis of in een woonzorgcentrum is die vaststelling door 

een tweede arts echter moeilijker te organiseren dan in een ziekenhuis. De kans is 

bovendien groot dat de patiënt al overleden is op het ogenblik dat een arts gevonden is.  

• Een arts die om persoonlijke redenen zelf geen euthanasie wil uitvoeren in de context van 

een ‘stervenscoma’, wordt aangeraden zijn patiënt naar een collega door te verwijzen of 

een collega te betrekken (zie ook Aanbevelingen). 

• Palliatieve patiënten schuiven het bespreken van euthanasie soms voor zich uit, óók als ze 

ooit een wilsverklaring euthanasie hebben ingevuld. Wat als de patiënt rustig in een 

‘stervenscoma’ ligt, zonder zichtbaar te lijden, en de omgeving om uitvoering van de 

wilsverklaring euthanasie vraagt? 

• Een ‘stervenscoma’ van enkele dagen bij een patiënt die geen tekenen van lijden vertoont, 

geeft de familie de kans om zich tijdens het waken op het afscheid voor te bereiden. Ook 

al is afscheid nemen voor niemand makkelijk, het is wel belangrijk. In de ‘tussentijd’ die 

een sterfbed biedt, kunnen mensen nadenken over hun relatie met de stervende en steun 

zoeken bij elkaar. Dat alles kan helpen bij de rouw.  

• Het kan niet de bedoeling zijn dat euthanasie standaardzorg wordt bij een ‘stervenscoma’. 

 

Aanbevelingen 

• Het sleutelwoord bij euthanasie en zeker bij onomkeerbaar coma is communicatie: 

 

Communicatie tussen patiënt en zorgverleners 

1) Bij het invullen of overlopen van een wilsverklaring euthanasie is het belangrijk uit te 

leggen dat de term ‘onomkeerbaar buiten bewustzijn’ niet alleen kan doelen op een 

vegetatieve toestand maar ook op een ‘stervenscoma’. Het is aan de zorgverleners om 

uit te leggen wat een ‘stervenscoma’ betekent voor de patiënt en de familie en om 

helder te krijgen wat de patiënt wenst.  

2) Bij elke nieuwe begeleiding van een chronische of palliatieve patiënt (ziekenhuis, 

woonzorgcentrum, thuiszorg) is het aan de zorgverleners om na te gaan of hij een 

wilsverklaring euthanasie heeft ingevuld. Is dat niet zo, dan is het belangrijk het 

http://www.palliatievezorgvlaanderen.be/
http://www.pallialine.be/


 
Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw  –  Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde  –  RPR Brussel Nederlandstalig 
www.palliatievezorgvlaanderen.be  –  info@palliatievezorgvlaanderen.be  –  02 255 30 40  –  0442 99 0288  

 

gesprek over vroegtijdige zorgplanning aan te gaan en een wilsverklaring euthanasie 

in te vullen indien de patiënt/bewoner dat wenst. 

 

Communicatie tussen zorgverleners en familie 

Het is in alle settings belangrijk tijdig met de familie te communiceren over de wensen 

van de patiënt, de symptomen van een ‘stervenscoma’, het belang van tijd nemen, waken 

enz. Tijdig communiceren met de familieleden over de wensen van de patiënt betekent 

niet alleen informeren over de wensen van de patiënt, maar ook peilen wat dit bij hen 

doet, of ze daar begrip voor opbrengen enzovoort. 

 

Communicatie tussen zorgverleners onderling 

Vroegtijdige zorgplanning van patiënten proberen te bespreken is een must, niet alleen 

in het eigen team maar ook met wisselende zorgpartners zoals huisartsen en 

thuisverpleegkundigen. Het is belangrijk zorgverleners te sensibiliseren en te informeren 

over dit specifieke onderwerp. 

 

• Bij een vraag naar euthanasie bij onomkeerbaar ‘stervenscoma’ op basis van een 

wilsverklaring euthanasie is het cruciaal om op voorhand de eigen visie hiertegenover 

zuiver te hebben. Eerlijke communicatie over het eigen standpunt en het op voorhand 

aangeven van eventuele grenzen, en deze bespreken zowel met de patiënt, de familie als 

met de betrokken (collega-)zorgverleners zullen in vele gevallen stresserende situaties 

kunnen vermijden.  
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