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De telefoon van de huisartsenpraktijk
rinkelt op een zonnige novemberoch-
tend. Diane, of ze nog even mag 
langskomen, want ze heeft zo een 
vreselijke hoofdpijn die niet reageert 
op al zes pijnstillers sinds deze 
morgen. Omdat ze tijdens het consult 
plots een zeer heftige hoofdpijnaanval 
doormaakt, wordt ze dringend 
opgenomen in het ziekenhuis wegens 
vermoeden van een hersenbloeding. 
Diane raakt in een zeer diepe coma 
waaruit ze uiteindelijk geleidelijk 
ontwaakt. Ze verblijft een jaar in het 
ziekenhuis, waar ze moedig maar 
moeizaam revalideert. Ze wordt 
uit het ziekenhuis ontslagen maar 
heeft nog symptomen en is volledig 
hulpbehoevend. Na enkele maanden 
vraagt ze me overtuigd of ik haar wil 
helpen met euthanasie. 

“Ik kan onmogelijk zo verder 
leven. Ik kan niets meer. Ik  
kan zeker niets meer alleen. Ik 
koester alleen de momenten 
wanneer ik ’s avonds in mijn 
bed lig en ik mijn ogen kan dicht 
doen. Ik word opstandig van 
alle hulp, alle betuttel, maar ik 
kan niet zonder. Ik kan zelfs mijn 

frustraties niet laten zien, want 
ik kan niet roepen en ik kan 
zelfs nergens op kloppen. Ik zit 
gevangen in een lichaam dat het 
mijne niet is, mijn hoofd is leeg. 
Niemand kan zich voorstellen 
hoe dit voelt, ik kan het ook niet 
vertellen. Eigenlijk ben ik dood, 
maar ik ben vergeten te sterven. 
Ze kunnen mij niets verwijten: 
ik heb gevochten, maar er is 
nu geen vooruitgang meer en 
als dit het maximale is dat ik 
kan bereiken, dan had ik beter 
nooit gevochten. Als ik het zelf 
kon, dan had ik het al lang zelf 
gedaan. Maar ik kan het niet. Ik 
kan zelfs geen pillen opsparen 
of mijn polsen oversnijden. 
Misschien mijn linkerpols wel, 
maar dat zal niet lukken denk ik. 
En dan vinden de kinderen mij 
in een plas bloed, en dat wil ik 
niet. De kinderen berusten meer 
en meer. Ze zien ook wel dat het 
zo niet verder kan.”

- Het verhaal van Diane -

“Pat, ik wil mijn organen afstaan”
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Na diepgaande gesprekken en 
het opstellen van een schriftelijk 
euthanasieverzoek hoort Diane op 
de radio dat er een groot tekort is 
aan organen voor transplantatie. Eén 
maand voor de datum die we hebben 
afgesproken voor de euthanasie zegt 
ze het volgende: 

“Pat, ik wil mijn organen 
afstaan. Dan doe ik toch nog iets 
goed met dat lijf van mij. Kan 
dat? Maar ik wil ook niet dat 
de afgesproken datum wordt 
verlaat, dat kan mijn familie niet 
aan. Voor mij zou het niet echt 
geven, ik weet toch niet welke 
dag het is. Ik weet zelfs niet waar 
mijn keuken is, of het toilet.”

Na een aantal intensieve gesprekken 
zet het ziekenhuis uiteindelijk het 
licht op groen. De opluchting bij 
haar is enorm. Ik heb haar lang niet 

zo gelukkig gezien. De euthanasie is 
vlot verlopen. Ze heeft nog een glas 
witte wijn gedronken en gekeuveld 
met haar dierbaren. Lach en traan 
dooreen. We voelden een grote 
verbondenheid, in de overtuiging dat, 
hoewel indruisend tegen het ethische 
principe van goed willen doen, we 
de patiënte in de waardigheid van 
de zelfbeslissing lieten en dat we 
een medemens konden helpen waar 
de medische wereld geen oplossing 
bood voor deze waardige dame zelf. 

Dit verhaal opende het debat rond 
euthanasie gekoppeld aan orgaando-
natie. Vier kinderen kregen diezelfde 
dag een bevrijdende telefoon over 
een nakende en misschien levens-
reddende orgaantransplantatie. Tij-
dens Dianes begrafenis werd tus-
sen de regels door  heel veel begrip 
opgebracht voor haar beslissing. De 
dankbaarheid van haar familie was 
bijzonder.

Met de vraag van Diane werd de combinatie van euthanasie 
en orgaandonatie voor het eerst in de praktijk gebracht. 
Zowel euthanasie als orgaandonatie verlopen in België 
volgens een wettelijke procedure. Beide gebeuren in ons 
land al jarenlang afzonderlijk. De combinatie van euthanasie 
en orgaandonatie kan een meerwaarde bieden, omdat we 
kampen met een tekort aan orgaandonoren.

Dr. Patrick Wyffels, huisarts van Diane
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België is koploper op het gebied van orgaandonatie. Niettemin 
overstijgt de urgente vraag naar organen het aanbod nog sterk. 

België is ook één van de drie landen ter wereld met een euthanasiewet 
die een zelfgekozen levenseinde onder strikte omstandigheden 
toelaat. 

Sinds de eerste orgaantransplantatie na euthanasie in 2005 in 
België, werd deze ingreep al een tiental keer met succes  toegepast. 
Ook al is de procedure in ons land ethisch aanvaard, toch is deze 
mogelijkheid nog veel te weinig bekend. 

Deze brochure wil hier verandering in brengen. Hopelijk kan ze 
bijdragen tot een betere levenskwaliteit van zwaar zieken en 
levensreddende hulp bieden.

Voorwoord

Belgische Transplantatie Vereniging

LevensEinde InformatieForum (LEIF)

De Maakbare Mens
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Sinds 2002 heeft België een wet die euthanasie regelt. Euthanasie wordt in de 
wet omschreven als het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts 
op uitdrukkelijke vraag van de patiënt. 

1.1  Wie komt in aanmerking voor euthanasie?

We leven in een hoogtechnologische maatschappij, dat heeft invloed op heel 
wat aspecten van ons leven en ook op ons levenseinde en sterven. In veel 
gevallen is er geen sprake van een ‘natuurlijk’ overlijden. Onderzoek wijst uit 
dat bij de helft van alle sterfgevallen medische beslissingen een rol spelen.  

In de euthanasiewet staat duidelijk dat er enkel sprake is van euthanasie als 
de patiënt zelf om levensbeëindiging verzoekt. Dat betekent niet dat op de 
vraag van elke patiënt wordt ingegaan. De wet stelt een aantal voorwaarden 
waaraan een volwassen patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor euthanasie:  

Die beslissingen zijn onder andere:

• De patiënt is meerderjarig en handelingsbekwaam.
 Onder strikte voorwaarden komen wilsbekwame minderja- 
 rigen ook in aanmerking. 

• De patiënt lijdt aan een ernstige, ongeneeslijke aandoening,  
 door een ziekte of ongeval, met ondraaglijk fysiek en/of  
 psychisch lijden als gevolg.

1/ Euthanasie

•  een behandeling stopzetten of niet opstarten (17%)
• aangepaste pijnstilling (27%)
•  palliatieve sedatie (14%)
•  levensbeëindiging zonder verzoek (1,8%)
•  hulp bij zelfdoding (0,1%) 
•  euthanasie (1,9%) 
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Het is in België mogelijk om een voorafgaande wilsverklaring 
voor euthanasie in te vullen, voor het geval je niet meer zelf 
om euthanasie kunt vragen. Deze wilsverklaring is vijf jaar 
geldig en enkel als je ooit in een onomkeerbare coma terecht 
komt. Je kunt een kopie van de wilsverklaring overhandigen aan 
een vertrouwenspersoon, je huisarts, familie, … Je kunt deze 
wilsverklaring laten registreren bij de gemeente, de notaris, gratis 
bij de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, een huisvandeMens 
en mits betaling bij RWS en ADMD. Deze wilsverklaring is gratis 
beschikbaar via www.leif.be.

Het verzoek wordt door een arts beoordeeld, maar nooit door één arts alleen: 

• De patiënt vraagt zijn arts om euthanasie. Dat    
 verzoek moet vrijwillig zijn, herhaald worden en   
 duurzaam zijn. Het mondelinge verzoek moet schriftelijk  
 worden bevestigd.

• Als de patiënt terminaal is, dan is het advies van een   
 tweede (LEIF)arts nodig. 

• Is de patiënt niet-terminaal, dan is het advies nodig van   
 een tweede en een derde (LEIF)arts. Bovendien moet er  
 minstens een maand verstrijken tussen het schriftelijk   
 verzoek om euthanasie en de uitvoering. 
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In 2013 werden er in België 1.807 gevallen van euthanasie geregistreerd. 
Hoewel het verschil klein is, gebeurde euthanasie net iets meer bij mannen 
dan bij vrouwen. De grootste groep heeft de leeftijd van 60 tot 79 jaar, gevolgd 
door de 80-plussers. Slechts 26 patiënten waren tussen 20 en 39 jaar. In 2% 
van de gevallen werd euthanasie uitgevoerd op basis van een voorafgaande 
wilsverklaring bij een patiënt in een onomkeerbare coma. 
De meeste patiënten die euthanasie kregen, leden aan een vorm van kanker 
(73%). Andere patiënten hadden een neurologische aandoening (6%), 
hart- en vaatziekten (5%), problemen met longen en luchtwegen (3%) of 
andere lichamelijke klachten. Bij 4% van de patiënten was er sprake van een 
psychiatrisch probleem. Om in aanmerking te komen voor euthanasie moet 
de patiënt dus niet altijd kanker hebben, zoals vaak wordt gedacht. Ook tal 
van andere aandoeningen kunnen leiden tot een geldig euthanasieverzoek. De 
meeste patiënten waren terminaal ziek (87%). 

1.2 Wie vraagt om euthanasie? 

De wet eist dat elk geval van euthanasie officieel wordt geregistreerd bij de 
Federale Commissie Euthanasie. Deze commissie stelt elk jaar een rapport op 
met gegevens over euthanasie in België. De cijfers van de commissie tonen 
dat het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie, sinds de start van de 
registraties in 2002, elk jaar toeneemt: 
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Alles begint met de vraag van de patiënt om euthanasie aan zijn of haar arts; 
dat kan de huisarts of een specialist zijn. Een euthanasieverzoek is pas officieel 
als de patiënt het schriftelijk indient. 

Als de patiënt terminaal is, moet de behandelende arts één onafhankelijke 
(LEIF)arts raadplegen. Is de patiënt niet-terminaal, dan moet de arts advies 
vragen aan twee andere onafhankelijke (LEIF)artsen. Die derde arts moet een 
psychiater zijn of een specialist in de aandoening waaraan de patiënt lijdt. 

Deze tweede en derde arts gaan na of aan de voorwaarden van de euthanasiewet 
is voldaan: is er sprake van aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch 
lijden, dat niet kan worden verholpen? 

De geconsulteerde artsen bezorgen hiervan een verslag aan de behandelende 
arts. Dit verslag wordt in het medisch dossier bewaard. Deze adviezen zijn 
belangrijk voor de uitvoerende arts, maar niet bindend. 

Als de patiënt voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden, dan is 
euthanasie mogelijk. De arts en 
zijn patiënt kunnen het tijdstip 
en de omstandigheden van de 
euthanasie bespreken. Bij een 
terminale patiënt kan de euthanasie 
onmiddellijk volgen op het verzoek 
en het advies van de tweede arts. 
Bij een niet-terminale patiënt moet 
er tussen het schriftelijk verzoek 
van de patiënt en het toepassen 
van de euthanasie minstens een 
maand verstrijken. Het advies van 
de tweede en derde arts kunnen in 
deze maand worden gegeven. 

1.3  Hoe verloopt een euthanasieprocedure?

De euthanasie zelf gebeurt meestal 
door toediening van dodelijke 
middelen via de ader. Dat kan zowel in 
het ziekenhuis (44%) als thuis (43%) of 
in het woonzorgcentrum (11%) waar 
de patiënt verblijft. De patiënt wordt 
op het moment van zijn overlijden 
bijna altijd omringd door familie en 
vrienden, zo blijkt uit cijfers van de 
euthanasiecommissie en ULteam.
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Een orgaantransplantatie is een kans op genezing voor patiënten die lijden 
aan een ernstige ziekte, waardoor de werking van één of meer van hun 
vitale organen faalt. Zonder een transplantatie kan het falen van lever, hart, 
of longen van een patiënt het overlijden tot gevolg hebben. Bij nierpatiënten 
kan de falende nierfunctie tijdelijk worden opgevangen met dialyse, maar een 
transplantatie zorgt voor een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit.

2.1 Van experiment tot levensreddende behandeling

• Chirurgische technieken ontwikkelen

 Een orgaan van de ene persoon naar de andere transplanteren 
vraagt specifieke chirurgische technieken. Op vlak van chirurgie 
is veel te danken aan het werk van Alexis Carrel in de vroege 
twintigste eeuw. Hij ontwikkelde methodes om bloedvaten 
te verbinden, deze  worden tot op heden nog altijd  gebruikt. 
Voor elk orgaan werden verschillende chirurgische technieken 
ontwikkeld, die nog regelmatig verbeteren. De methodes om 
organen weg te nemen en te transplanteren zijn overal ter 
wereld quasi identiek.  

• Afstoting onderdrukken

  Afstoting van het orgaan door het immuunsysteem van de 
ontvanger, was lange tijd een onoverkomelijk probleem. 

Van een experimentele techniek in de jaren 1970 evolueerde orgaan-
transplantatie tot een gangbare ingreep waarvan de risico’s gekend zijn en 
waarvan een toenemend aantal patiënten de vruchten kan plukken. 

De evolutie van de transplantatiegeneeskunde tot levensreddende behandeling 
was mogelijk doordat in de vorige eeuw een oplossing werd gevonden voor 
twee grote uitdagingen:

2/ Orgaandonatie en -transplantatie



13

o
rg

a
a

n
d

o
n

a
tie

 n
a
 eu

th
a

n
a

si
e 

Afstotingsonderdrukkende medicatie is daarom noodzakelijk. 
De eerste succesvolle niertransplantatie, uitgevoerd door 
Joseph Murray in 1954, was een transplantatie tussen identieke 
tweelingbroers. Identieke tweelingen hebben dezelfde ge-
netische opmaak, de getransplanteerde nier was dus niet echt 
‘vreemd’ voor het lichaam van de ontvanger. De transplantatie 
leverde de patiënt nog 8 levensjaren op, vooraleer de donornier 
haar functie verloor door dezelfde ziekte waaraan de patiënt 
voor zijn transplantatie leed. 

  In de jaren 60 werd hersendood gedefinieerd.  Daardoor werd 
het mogelijk om organen weg te nemen bij overleden donoren 
en om andere organen dan de nieren te transplanteren. Het 
aantal transplantaties nam aanzienlijk toe, maar in de jaren 
70 werden veel transplantatieprogramma’s stopgezet. De 
resultaten vielen tegen omdat men het probleem van de 
afstoting niet voldoende onder controle had. Met de komst 
van afstotingsonderdrukkende medicatie in de jaren 80 werd 
het mogelijk om dit probleem te voorkomen.

Vandaag kent de transplantatiegeneeskunde uitstekende resultaten. Een 
getransplanteerde nier functioneert gemiddeld 10 jaar. Volwassen patiënten 
bij wie het hart of de lever werd getransplanteerd overleven ook gemiddeld 10 
jaar. Dat betekent niet dat alle getransplanteerde patiënten na 10 jaar sterven. 
Sommige patiënten overlijden vroeg door complicaties, anderen leven nog 25 
jaar met hun getransplanteerde orgaan. Soms hebben patiënten na verloop 
van tijd een tweede transplantatie nodig. De levenskwaliteit van de meeste 
patiënten verbetert aanzienlijk, ze kunnen na hun transplantatie en revalidatie 
hun ‘normale’ leven terug oppakken. 
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2.2 Orgaantransplantatie in de praktijk

De wet is gebaseerd op een systeem van opting-out: 

Via het gemeentehuis kun je verzet aantekenen tegen 
orgaandonatie, maar ook een expliciete registratie 
als orgaandonor is mogelijk. In dat geval wordt je 
wens zeker gerespecteerd als je bij je overlijden 
in aanmerking komt als donor, niemand kan zich 
hiertegen verzetten. Registraties worden bijgehouden 
in het Nationaal Register. Bij afwezigheid van een 
registratie bij het Nationaal Register peilt men bij de 
nabestaanden naar de wens van de overledene. 

De Belgische wet benadrukt een respectvolle behandeling van de donor. De 
wet stelt ook dat zowel donor als ontvanger van het orgaan anoniem blijven. 
Bovendien moet orgaandonatie onbaatzuchtig zijn; men mag er in geen geval 
munt uit slaan. 

Het toewijzen van donororganen moet zo efficiënt en eerlijk mogelijk gebeuren. 
Deze taak wordt toevertrouwd aan Eurotransplant, een overkoepelende 
organisatie van alle transplantatiecentra in België, Duitsland, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije. Eurotransplant houdt 
wachtlijsten bij per orgaan en zorgt ervoor dat de organen bij de meest 
geschikte persoon terecht komen. 

Er zijn in België 7 universitaire centra die transplantaties mogen uitvoeren en 
1 niet-universitair centrum specifiek voor harttransplantaties. De centra zijn 
onderworpen aan regels die de Belgische wet betreffende orgaandonatie en 
transplantatie (1986) voorschrijft. 

Wie geen verzet 
aantekende tegen 
orgaandonatie, of zijn 
verzet op een andere 
manier kenbaar 
maakte, is een 
potentiële donor. 
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Al meer dan 15 jaar behoort België, 
samen met Spanje, tot de koplopers 
wat betreft het aantal donaties en 
transplantaties. In 2012 kende België 
29 donoren per miljoen inwoners. Het 
aantal orgaandonaties ligt dicht bij het 
dubbele van onze buurlanden binnen 
Eurotransplant, zoals Duitsland (12,5 
donoren per miljoen inwoners in 
2012) en Nederland (15 donoren per 
miljoen inwoners in 2012). Dat is te 
danken aan ons opting-out systeem, 
aan de inzet van medische teams 
op de diensten Intensieve Zorg om 
potentiële donoren te detecteren 
en aan sensibiliseringsacties van de 
overheid en tal van organisaties. 
In 2013 werden in ons land 970 
transplantaties uitgevoerd. Dit cijfer 
zou nog hoger liggen indien alle 
patiënten op de wachtlijst voor een 
transplantatie werden behandeld.
De belangrijkste reden waarom niet 
alle patiënten die in aanmerking 
komen worden getransplanteerd, 
is het nijpende orgaantekort. Op 31 
december 2013 stonden in ons land 
nog 1.161 personen op de wachtlijst 
voor een transplantatie.

2.3 Het tekort aan donororganen

De meeste donororganen in ons 
land zijn afkomstig van patiënten 
die sterven door hersendood. 
Slechts een heel klein percen-
tage van het aantal sterfgeval-
len overlijdt door hersendood. 
In uitzonderlijke omstandighe-
den kunnen organen gedoneerd 
worden van iemand die niet 
hersendood is, maar overleed aan 
een hartstilstand. Dit kan enkel als 
men onmiddellijk na het stilvallen 
van het hart maatregelen kan ne-
men om schade aan de organen te 
voorkomen. In principe heeft men 
daarvoor een 30-tal minuten de 
tijd. 
Donatie van een nier of een deel 
van de lever kan ook gebeuren 
door een levende donor. In België 
kan levende donatie enkel als 
er een band is tussen donor en 
ontvanger, dus als het gaat over 
familie of goede vrienden.

De transplantatiegeneeskunde is slachtoffer van haar eigen succes. Zelfs in 
een klein land als België redt transplantatie dagelijks levens. Meer en meer 
patiënten varen er wel bij, maar het aantal organen dat via donatie beschikbaar 
komt is niet voldoende om aan die vraag tegemoet te komen. 
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2.4 Gevolgen van het tekort aan donororganen

De uitdaging voor de 21ste eeuw is het tekort aan donororganen oplossen. Het 
tekort heeft immers verschillende gevolgen:

• Het eerste en meest zichtbare zijn de lange wachtlijsten voor 
patiënten die een transplantatie nodig hebben, met als gevolg 
dat sommige patiënten overlijden terwijl ze op een orgaan 
wachten. Anderen  verspelen al wachtend jaren van hun leven, 
in medisch en sociaal moeilijke omstandigheden. 

• Hoe langer een patiënt moet wachten, hoe zieker hij zal zijn 
op het moment van de transplantatie. Dat betekent minder 
gunstige overlevingskansen op lange termijn.  

• Door het tekort moeten artsen soms organen aanvaarden van 
mindere kwaliteit om een patiënt toch van de wachtlijst te 
kunnen halen. Zo is het niet meer uitzonderlijk om de lever te 
transplanteren van een donor van 80 jaar of ouder. De criteria 
om te bepalen of een orgaan geschikt is voor transplantatie 
veranderen. De leeftijd van de donor is geen absoluut criterium 
meer, zelfs al heeft een jong orgaan over het algemeen meer 
kans om van goede kwaliteit te zijn dan een orgaan van een 
oudere donor. Het belangrijkste is dat donororganen van 
goede kwaliteit zijn en dat er geen gevaar is dat de ziekte van 
de donor door de transplantatie overgaat op de ontvanger. Een 
kankerpatiënt die overlijdt, kan daarom geen donor zijn. 
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Enkele cijfers:

 

Orgaandonatie door patiënten die voor 
euthanasie kozen, kan helpen om het tekort 
aan donororganen op te lossen.

• In 2013 werden er 640 potentiële donoren aangemeld waarvan 
er slechts 306 (48%) effectief donor werden en dus minstens 1 
orgaan doneerden.

• In hetzelfde jaar stierven er 93 patiënten terwijl ze wachtten op 
een orgaan. 

• Nog eens een 60-tal patiënten werden van de actieve wachtlijst 
gehaald omdat hun algemene toestand te fel verzwakt was om 
nog succesvol getransplanteerd te kunnen worden. 

• Patiënten die wachtten op een hart (23%), long (19%) of lever 
(16%) hadden het grootste risico om te overlijden vooraleer 
een geschikt orgaan gevonden werd, tegenover patiënten die 
wachtten op een nier (3,5%) of pancreas (0%).
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3.1 Alles begon met de vraag van Diane

Toen de huisarts van Diane in 2005 contact opnam met het Universitair 
Ziekenhuis van Antwerpen met haar verzoek om na haar euthanasie organen 
te doneren, was dat de eerste keer dat het ziekenhuis met die vraag werd 
geconfronteerd. Het ethisch comité van het ziekenhuis werd in spoed 
bijeengeroepen om dit te bespreken. Het is geen wettelijke verplichting dat het 
ethisch comité toestemming geeft. Dit is afhankelijk van het ziekenhuis waar 
de euthanasie en orgaandonatie plaatsvinden. Na overleg met de patiënte en 
het transplantatieteam en na het akkoord van de ziekenhuisdirectie, stemde 
het ethisch comité in. Het ethisch comité stelde richtlijnen op om alles correct 
te laten verlopen:

• Het was belangrijk dat Diane goed begreep wat haar vraag 
inhield vooraleer definitief een beslissing te nemen, en ook 
dat haar familie haar hierin zou steunen. De combinatie van 
euthanasie met orgaandonatie betekende dat de euthanasie 
in het ziekenhuis moest  gebeuren en niet thuis, zoals was ge-
pland. 

• Vooraf moest Diane nog een aantal eenvoudige onderzoeken 
ondergaan om de geschiktheid van haar organen te kunnen 
beoordelen. Ook daarmee moest ze instemmen.

• Het ethisch comité eiste een zo strikt mogelijke scheiding tussen 
de euthanasieprocedure en de orgaandonatie. Het team dat 
betrokken was bij de euthanasie, mocht niet betrokken zijn bij 
de orgaandonatie en -transplantatie. Het team dat de organen 
zou uitnemen, was dus niet aanwezig bij de euthanasie, maar 
stond wel stand-by in de operatiezaal in de buurt. 

3/ Euthanasie en orgaandonatie
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• De euthanasie moest worden uitgevoerd door een arts van het 
ziekenhuis. Het comité besliste ook dat enkel ervaren artsen 
en verplegers werden betrokken bij de procedure en dit op 
vrijwillige basis. Geen enkel personeelslid kon dus verplicht 
worden om hieraan mee te werken. 

• Onmiddellijk na de toediening van de euthanasiemiddelen, 
mocht een middel worden gegeven om de kwaliteit van de 
organen te beschermen. Na de klinische vaststelling van de 
hartstilstand door drie artsen, kon tot het uitnemen van de 
organen worden overgegaan. De lever, twee nieren en de 
pancreaseilandjes werden uitgenomen. 

• De toewijzing van de organen aan patiënten op de wachtlijst 
gebeurde zoals gebruikelijk via Eurotransplant. Gezien de 
bijzondere situatie werd besloten de organen enkel bij Belgische 
patiënten te transplanteren, maar niet in het eigen trans-
plantatiecentrum van het ziekenhuis, om belangenvermenging 
te vermijden. 

• De transplantatiecentra waaraan de organen werden toege-
wezen, werden geïnformeerd dat de organen waren gedoneerd 
door iemand die euthanasie had ondergaan. De transplantaties 
waren succesvol, de organen werkten goed. 
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3.2 Wie komt in aanmerking voor orgaandonatie na euthanasie?

De orgaandonatie na euthanasie bij Diane die in 2005 werd uitgevoerd, was 
meteen ook een wereldprimeur. Inmiddels gebeurde euthanasie in combinatie 
met orgaandonatie in België al enkele keren, ook in andere ziekenhuizen en 
uiteraard telkens op expliciet verzoek van de patiënt.
Orgaandonatie na euthanasie is dus mogelijk, maar niet bij elke 
euthanasiepatiënt. Of orgaandonatie werkelijk kan, hangt af van de specifieke 
aandoening waaraan de patiënt lijdt, de leeftijd, of de patiënt terminaal is of 
niet, of er sprake is van een coma, enzovoort.

Tot eind 2013 waren er in België 17 donaties na euthanasie uitgevoerd, telkens 
gecoördineerd door één van de erkende transplantatiecentra:

De vraag tot euthanasie was bij 8 van deze patiënten onder andere gebaseerd 
op ondraaglijk lijden door een neuromusculaire aandoening of door een neuro-
psychiatrische aandoening. 
De organen die werden (uitgenomen en) getransplanteerd zijn nieren, lever, 
pancreaseilandjes en soms ook de longen. Het hart van deze donoren kan niet 
worden gebruikt omdat de euthanasieprocedure een hartstilstand veroor-
zaakt.

De meeste patiënten bij wie euthanasie wordt uitgevoerd, lijden aan een 
vorm van kanker en komen niet in aanmerking als orgaandonor. Van de niet-
terminale patiënten die in 2013 euthanasie kregen, kwamen 141 personen in 
aanmerking als orgaandonor. Ook 24 patiënten in een onomkeerbare coma 
kwamen potentieel in aanmerking als donor. Dat zijn voor 2013 dus 165 
potentiële orgaandonoren na euthanasie. Dat lijkt weinig in verhouding tot de 
1.807 geregistreerde gevallen van euthanasie dat jaar. Maar als we bedenken 
hoe groot het tekort aan orgaandonoren is en dat elke euthanasiedonor tot 3 
organen (lever, nieren, longen) kan afstaan, is het een groot potentieel.

• UZ Antwerpen: 6
• UZ Leuven: 5
• UZ Brussel: 2
• CHU Liège: 2
• Hôpital Erasme: 2



21

o
rg

a
a

n
d

o
n

a
tie

 n
a
 eu

th
a

n
a

si
e 

3.3 Orgaandonatie na euthanasie werpt vruchten af

In totaal ontvingen 54 patiënten een orgaan van één van deze donoren: 30 
patiënten kregen een nier, 14 een lever en 10 een dubbele longtransplantatie. 
Daarnaast werden ook pancreaseilandjes gedoneerd voor de transplantatie 
van insulineproducerende betacellen bij diabetici. 

De organen van euthanasiedonoren vertonen 
uitwendig minder schade door ontsteking in ver-
gelijking met deze van donoren die overlijden 
na een hartstilstand. Dit komt waarschijnlijk 
doordat bij de euthanasiedonoren de organen 
vooraf gezond zijn, er geen doodstrijd is net vóór 
het overlijden en er maar een korte periode van 
onderbreking van de bloedsomloop is waardoor 
organen minder weefselschade oplopen. 

De resultaten na 
de lever-, long- en 
niertransplantatie 
zijn even goed als de 
resultaten van andere 
transplantaties. 

3.4 Wereldprimeur zorgt voor opschudding

Door in te gaan op het verzoek van Diane en andere euthanasiedonoren zorgde 
België voor een wereldprimeur, maar ook voor opschudding.
Na de publicatie van de eerste resultaten van orgaandonatie na euthanasie 
verschenen in een aantal buitenlandse kranten berichten waarin verontwaardigd 
werd gereageerd. De opschudding was gebaseerd op een verkeerd begrip van 
hoe de combinatie van euthanasie en orgaandonatie in de praktijk verliep. 

Het moet eerst en vooral duidelijk zijn dat er steeds werd en moet worden 
gehandeld in overeenstemming met de Belgische euthanasiewet en met de 
wet betreffende orgaandonatie en transplantatie. Bovendien moet bij de 
combinatie van euthanasie en orgaandonatie uitsluitend worden uitgegaan 
van de wens van de patiënt. Bij alle euthanasiedonoren die er al zijn geweest, 
was het altijd de patiënt die vroeg of orgaandonatie mogelijk was. 
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3.5 Ethische uitdagingen

De opschudding toont aan dat het een delicate kwestie is. Met het oog op 
de toekomst is aandacht voor een aantal ethische uitdagingen en vragen 
belangrijk: 

• Het aantal euthanasiedonoren is nog beperkt, maar de moge-
lijkheid om euthanasie en orgaandonatie te combineren is bij 
veel patiënten nog onbekend. Naarmate dit bekender wordt, 
valt te verwachten dat er ook meer patiënten de vraag zullen 
stellen. Is het, gezien het tekort aan donororganen, niet 
onethisch om die vraag te negeren?

• Volgens de wet over orgaandonatie kan elke meerderjarige 
overledene die in aanmerking komt donor zijn, tenminste als 
hij of zij geen weigering voor orgaandonatie liet registreren. 
Bij afwezigheid van een registratie, positief of negatief, peilen 
artsen bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. In 
geval van euthanasie en orgaandonatie, bestaat in principe de 
mogelijkheid om het vooraf met de patiënt zelf te bespreken. 
Volgens de wet inzake patiëntenrechten heeft de patiënt 
recht op informatie over alle beschikbare medische en andere 
behandelingsmogelijkheden. Is het aanvaardbaar dat een arts 
de mogelijkheid van orgaandonatie na euthanasie zelf onder 
de aandacht brengt van een patiënt? Of is het risico te groot 
dat de patiënt zich daardoor onder druk gezet voelt? 

• Bij sommige van de euthanasiepatiënten die in aanmerking 
komen als orgaandonor is er sprake van een psychiatrische 
problematiek. Meer dan 50% van de patiënten die zich 
aanmelden bij ULteam hebben te maken met psychisch lijden, 
soms in combinatie met lichamelijke klachten zoals fibromyalgie 
of chronisch vermoeidheidssyndroom. Van de 103 patiënten 
die in 2012 bij ULteam langskwamen, vroegen 10 patiënten 
spontaan naar de mogelijkheid  om organen af te staan of hun 
lichaam te schenken aan de wetenschap. Patiënten die langdurig 
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ziek zijn, voelen zich vaak tot last van hun onmiddellijke 
omgeving en de maatschappij. Ze zoeken naar betekenis voor 
hun leven. De mogelijkheid om organen te doneren kan een 
belangrijke rol spelen in hun verwerkingsproces. Orgaandonor 
zijn of je lichaam schenken aan de wetenschap geeft hen de 
mogelijkheid nog iets waardevols aan het leven toe te voegen. 
Het mag uiteraard niet uitgroeien tot de reden waarom ze met 
euthanasie doorgaan. Mag het overleg over orgaandonatie 
pas starten nadat het euthanasieverzoek is geëvalueerd en 
ingewilligd?

• Als een patiënt beslist om organen te doneren na euthanasie 
komt een gans proces op gang. Er worden allerlei zaken in 
gereedheid gebracht om de euthanasie en orgaandonatie vlot 
te laten verlopen en het transplantatieteam wordt ingelicht. 
Het is zeer belangrijk dat de patiënt tot het laatste moment 
een absolute keuzevrijheid behoudt en zich niet verplicht 
voelt om ermee door te gaan omdat hij of zij gevat zit in een 
complexe multidisciplinaire samenwerking. De meerwaarde 
die de patiënt toekent aan de orgaandonatie mag geen doel 
op zich worden. Hij moet op elk moment in het proces de 
vrijheid voelen om van gedachten te veranderen. Zeker bij 
kwetsbare personen met bijvoorbeeld een laag zelfbeeld is 
extra waakzaamheid noodzakelijk.

• Bij de combinatie van euthanasie met orgaandonatie komen 
twee medische procedures samen die zorgvuldig in de 
wetgeving zijn omschreven. In de praktijk probeert men steeds 
beide procedures zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. 
Bijvoorbeeld door de vraag naar orgaandonatie pas te bespre-
ken nadat het euthanasieverzoek is ingewilligd. Maar ook door 
de medische teams, die bij beide procedures betrokken zijn, 
zo gescheiden mogelijk te houden. Het is uit den boze dat 
een arts verbonden aan de transplantatiedienst ook degene 
is die de euthanasievraag behandelt. Op deze manier wil men 
belangenvermenging en druk vermijden. Toch is die scheiding 
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niet altijd even strikt te houden. Het onderzoek dat de patiënt 
voor de euthanasie ondergaat om na te kijken of de organen 
geschikt zijn voor donatie gebeurt door de transplantatiearts. 
Na de euthanasiemiddelen wordt ook een middel toegediend 
met het oog op de bewaring van de organen, een middel dat dus 
van geen belang is voor de euthanasie maar een voorbereiding 
is op het uitnemen van de organen.

• Er moet over worden gewaakt  dat ondanks de omstandigheden 
en de ziekenhuisomgeving een sereen en intiem afscheid 
mogelijk is. Het betrokken medisch team moet zich bewust zijn 
van de impact van de euthanasieprocedure op de patiënt en 
zijn omgeving. Extra belasting door de procedures moet voor 
de patiënt en zijn naasten zoveel mogelijk worden beperkt. 
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3.6 Overwegingen voor de patiënt en zijn naasten

Wie een euthanasievraag stelt, heeft al een hele medische weg afgelegd van 
onderzoeken en behandelingen. De euthanasievraag stellen, toestemming 
krijgen, afscheid nemen van familie en vrienden, afscheid nemen van het 
leven op zich, ... Dit is zwaar voor alle betrokkenen. Als de wens om organen te 
doneren daar nog bij komt, vergt dit dan ook bijkomende ‘inspanningen’. Het is 
heel belangrijk dat volgende zaken voor iedereen vooraf duidelijk zijn:

• De euthanasiepatiënt die organen wil doneren, moet vooraf 
een aantal medische onderzoeken ondergaan zoals een 
bloedafname en een scan. Op basis daarvan kunnen de artsen 
vaststellen of er indicaties zijn tegen orgaandonatie en kunnen 
ze gegevens verzamelen die van belang zijn voor de donatie. 

• Veel mensen kiezen ervoor om de euthanasie thuis te laten 
plaatsvinden. In geval van orgaandonatie, is dat niet mogelijk. 
Bij het overlijden valt de circulatie van bloed en zuurstof stil 
waardoor de organen geleidelijk aftakelen. Er is niet veel tijd 
vooraleer de organen onbruikbaar worden voor donatie. Na 
het overlijden moet het lichaam dus snel kunnen worden 
klaargemaakt voor het uitnemen van de organen. 

• Dat betekent ook dat de nabestaanden na het overlijden 
nog slechts heel even tijd kunnen nemen bij de overledene 
vooraleer die naar het operatiekwartier wordt overgebracht. 
Na de donatie wordt het lichaam in overeenstemming met de 
wensen van de overledene en zijn nabestaanden behandeld. 
Een normale begroeting en afscheidsplechtigheid is mogelijk.
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Sinds 1986 heeft België een wet die orgaandonatie en -transplantatie 
regelt. Mede dankzij deze regeling, gebaseerd op een opting-out 
systeem voor orgaandonatie, is België bij de koplopers wat betreft 
het aantal orgaandonoren per miljoen inwoners. Dat blijkt echter niet 
voldoende, de vraag naar donororganen is groter dan het aanbod. 
De transplantatiegeneeskunde is op medisch vlak een succesverhaal, 
maar door het tekort aan donororganen zijn er wachtlijsten voor 
patiënten die een transplantatie nodig hebben. Het wachten kan 
jaren duren en niet voor elke patiënt komt tijdig een donororgaan ter 
beschikking. 

Sinds 2002 heeft België ook een wet die euthanasie regelt. Het aantal 
toepassingen van euthanasie neemt jaar na jaar toe. Verschillende 
aandoeningen kunnen aan de basis liggen van een geldige 
euthanasievraag, ook aandoeningen waarbij bepaalde organen 
van de patiënt nog gezond zijn. Een aantal patiënten komt dus in 
aanmerking om na euthanasie organen te doneren. 

In 2005 werd de combinatie van euthanasie en orgaandonatie voor 
het eerst toegepast. Diane stelde de vraag aan haar huisarts en gaf 
aan dat het afstaan van haar organen een manier zou zijn om nog 
zin te geven aan haar leven en dood. Na zorgvuldige afweging door 
haar huisarts en door het medisch team en het ethisch comité van 
het ziekenhuis werd op haar verzoek ingegaan. Dit was niet alleen 
een Belgische, maar ook een wereldprimeur. Sindsdien hebben in 
België 17 patiënten na euthanasie organen afgestaan. Deze donoren 
kunnen meestal verschillende organen afstaan en dus verschillende 
patiënten helpen. Uit de resultaten van de transplantaties met 
organen van euthanasiedonoren tot nu toe blijkt bovendien dat de 
verkregen organen een goede kwaliteit hebben. Gezien het tekort aan 
donororganen en het potentieel van orgaandonatie na euthanasie 
om de wachtlijsten voor transplantaties te helpen terugdringen, 
moet deze mogelijkheid meer bekendheid krijgen.  

Tot slot
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Bij de combinatie van euthanasie met orgaandonatie komen twee 
procedures samen die elk apart bij wet zijn geregeld. Bij beide staat de 
autonomie van de patiënt centraal. De wens om organen af te staan 
na euthanasie kan iets positiefs toevoegen aan het levenseinde, voor 
de patiënt en eventueel voor zijn nabestaanden. Er mag evenwel 
geen sprake zijn van druk of extra belasting door de combinatie van 
beide procedures, zodat alles sereen en volgens de wensen van de 
patiënt kan verlopen. De uitdagingen waarvoor orgaandonatie na 
euthanasie ons stelt, moeten onderwerp uitmaken van een open 
maatschappelijk debat.  



28

Afstoting
Het menselijk lichaam heeft een natuurlijk afweersysteem dat vreemde van 
eigen lichaamscellen kan onderscheiden. Wanneer vreemde lichaamscellen 
worden opgemerkt, komt het afweersysteem onmiddellijk in actie. Het 
beschermt het lichaam tegen vreemde indringers zoals bacteriën en virussen, 
maar ook tegen lichaamsvreemde weefsels. Getransplanteerde organen 
worden door dit systeem als vreemd beschouwd. Daardoor treedt het 
afweermechanisme in werking en worden de nieuwe organen afgestoten. 
Afstoting is in feite een ontstekingsreactie, met alle bekende kenmerken zoals 
verhoging van lichaamstemperatuur, sneller optredende vermoeidheid en een 
lamlendig gevoel. 
Om afstoting te voorkomen moet een patiënt na een orgaantransplantatie 
levenslang medicatie innemen om het afweersysteem te onderdrukken. 
Deze medicatie is niet perfect, ook bij een trouwe inname bestaat de kans 
op afstotingsverschijnselen. Deze kans is het grootst binnen de eerste 
drie maanden na de transplantatie. Er wordt veel onderzoek verricht om 
afstotingsonderdrukkende medicatie verder te ontwikkelen.

Dialyse
Als de nieren hun functie niet meer voldoende vervullen, dan is dialyse een 
behandeling waarmee een deel van de nierfunctie (15 à 20%) kan worden 
overgenomen, voldoende om overlijden te voorkomen. Met de dialyse worden 
afvalstoffen uit het bloed gefilterd. Meestal gaat de patiënt naar het ziekenhuis 
waar bloed via een slangetje naar de dialysemachine stroomt en door de 
kunstnier wordt gezuiverd, waarna het terug naar het lichaam stroomt. Dit 
duurt ongeveer 4 uur en moet 3 à 4 keren per week gebeuren. Er bestaat nog 
een andere vorm van dialyse waarbij een slangetje permanent in de buikholte 
wordt aangebracht, via dat slangetje wordt een spoelvloeistof ingebracht die 
de bloedvaten in de buikholte spoelt en zo afvalstoffen verwijdert. Het spoelen 
kan op deze manier thuis, maar moet wel dagelijks gebeuren. Nierdialyse 
lost niet alle problemen van een falende nierfunctie op. Regulering van de 
bloeddruk, aanmaak van rode bloedlichaampjes, de hoeveelheid kalk in de 
botten, moeheid en jeuk blijven een probleem.  

Verklarende woordenlijst
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Eurotransplant
Eurotransplant is de organisatie die de verdeling van de donororganen 
regelt. De organisatie heeft haar zetel in het Nederlandse Leiden en werd 
opgericht in 1967 door professor Van Rood. Eurotransplant groepeerde toen 
12 transplantatiecentra in 3 landen, waaronder België, die hun wachtlijsten 
samenvoegden om de kans te vergroten een geschikte ontvanger te vinden 
voor de donororganen die bij hen beschikbaar kwamen. Geleidelijk aan breidde 
Eurotransplant uit, vandaag maken 8 landen deel uit van de organisatie: België, 
Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije.

Euthanasieverzoek
Een euthanasieverzoek is de vraag naar euthanasie. De patiënt moet deze zelf 
stellen en dit moet schriftelijk gebeuren om geldig te zijn. Indien de persoon 
wilsbekwaam is, maar door omstandigheden het verzoek zelf niet op papier 
kan zetten, kan een onafhankelijk persoon dit doen in aanwezigheid van de 
behandelende arts. Het verzoek moet vrijwillig zijn, zonder druk van derden, 
en moet een aanhoudend verzoek zijn.

Federale Commissie Euthanasie
De Federale Commissie Euthanasie werd opgericht bij de wet betreffende 
euthanasie (2002). De commissie is belast met het opstellen van 
evaluatieverslagen en aanbevelingen inzake euthanasie voor de Wetgevende 
Kamers. Ze staat ook in voor het opstellen en het onderzoek van de 
registratiedocumenten die door de artsen moeten worden ingevuld wanneer 
zij euthanasie toepassen. Om de twee jaar rapporteert de commissie cijfers 
over de toepassing van euthanasie. 

Handelingsbekwaam
Handelingsbekwaamheid betekent dat de patiënt zich goed bewust moet 
zijn van zijn of haar situatie, van de resterende behandelingsmogelijkheden, 
inclusief de mogelijkheden van palliatieve zorg, en van zijn of haar prognose. 

Hersendood
Hersendood is het overlijden als gevolg van een fatale vorm van hersenbescha-
diging die onomkeerbaar en onherstelbaar is. Als een persoon hersendood is, 
is er geen activiteit meer in de hersenen, geen spontane ademhaling, geen 
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beweging of reflexen. Als de hersendood intreedt bij een persoon die kunstma-
tig wordt beademd, is de persoon overleden maar door de beademing en de 
medicamenteuze ondersteuning van het hart blijven de organen voorzien van 
bloed en zuurstof waardoor ze bruikbaar zijn voor donatie.

huisvandeMens
Een huisvandeMens is een huis waar iedereen welkom is bij de vrijzinnig 
humanistische consulenten voor informatie, een luisterend oor, activiteiten 
en de viering van belangrijke momenten in het leven. Je kan er onder andere 
terecht met existentiële vragen rond het levenseinde en voor rouwverwerking. 
De vrijzinnig humanistische consulenten bieden ook graag de nodige informatie 
over de wilsverklaring voor euthanasie, die je bij hen ook gratis kan registreren. 
In elke provincie bevinden zich een aantal huizenvandeMens. 
Meer informatie: www.demens.nu

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een sociaal-culturele 
organisatie voor vrijdenkers. HVV verdedigt het recht op vrije meningsuiting 
en zet zich in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht 
op abortus en euthanasie. HVV verdedigt de evolutietheorie van Darwin, staat 
voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, streeft naar de scheiding van 
kerk en staat of van politiek en religie. HVV doet aan Vrij Onderzoek, dat wil 
zeggen niet zomaar alles geloven, maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en 
dan een mening vormen. Je kunt bij HVV ook terecht voor informatie over en 
begeleiding bij het invullen van een wilsverklaring voor euthanasie, die je bij 
hen ook gratis kan registreren. 
Meer informatie: www.h-vv.be

LEIFarts
Een arts die opgeleid is door de vzw LEIF in de beslissingen rond het levenseinde 
en die de mogelijkheden van palliatieve zorg kent. Een LEIFarts beschouwt 
euthanasie evenwaardig aan de andere levenseindebeslissingen en kan dus 
perfect het verplichte tweede of derde advies geven bij een euthanasieverzoek.
In Franstalig België spreekt men van ‘médecin EOL’ (End-Of-Life).   
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Levensbeëindiging zonder verzoek
Bij levensbeëindiging zonder verzoek wordt het leven van een wilsonbekwame 
om barmhartige redenen beëindigd. Bijvoorbeeld pasgeborenen die ondraaglijk 
lijden. Hiervoor bestaat echter geen juridisch kader en de arts kan zich achteraf 
enkel beroepen op de ‘noodtoestand’.

Opting-out
Een opting-out systeem betekent dat wie in aanmerking komt als donor ook 
beschouwd mag worden als donor, wie geen donor wenst te zijn moet dit 
verzet kenbaar maken. Er wordt ook wel gesproken van ‘presumed consent’ 
(veronderstelde toestemming) of automatisch donorschap. Tegenover het 
opting-out systeem staat een opting-in systeem waarbij ieder die donor wenst 
te zijn deze wens expliciet kenbaar kan maken. België kent een opting-out 
systeem wat betreft orgaandonatie, Nederland een opting-in systeem.

Palliatieve sedatie
De patiënt krijgt slaapverwekkende (sederende) medicatie tijdens de 
stervensfase. Door het kalmerende en angstwerende effect, moet de patiënt 
onbehandelbare en ondraaglijke klachten niet meer bewust meemaken, zoals 
bijvoorbeeld voortdurend braken. Mogelijk verkort het stervensproces hierdoor, 
maar dat is niet de oorspronkelijke bedoeling van de sederende middelen. 
Soms wordt de kunstmatige toediening van voeding en vocht stopgezet tijdens 
de sedatie. Aanpassing van de pijnstilling en palliatieve sedatie noemt men ook 
het verlichten van het stervensproces.

Recht op Waardig Sterven
Recht op Waardig Sterven (RWS) is een ledenvereniging rond waardig streven. 
Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, wil de 
vereniging  alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met 
patiëntenrechten en levenseindebeslissingen. 
Franstalige zustervereniging: Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité (ADMD): www.admd.be

Terminaal en niet-terminaal
Een patiënt is terminaal ziek als zijn of haar overlijden binnen afzienbare tijd 
wordt verwacht. Er bestaat geen exacte bepaling van wat dan precies ‘binnen 
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afzienbare tijd’ is, dagen, weken of maanden. Het is de arts die moet inschatten 
of de patiënt terminaal is.   

Wilsverklaring voor euthanasie
De euthanasiewet laat toe dat je voorafgaand een wilsverklaring opstelt om 
euthanasie te laten uitvoeren wanneer je niet meer in staat bent het zelf te 
vragen. De wilsverklaring geldt enkel wanneer je niet meer bij bewustzijn bent 
en die toestand onomkeerbaar is, in geval van een onomkeerbare coma dus.  
Twee getuigen moeten het document mee ondertekenen om het te ‘wettigen’. 
De wilsverklaring blijft 5 jaar geldig zolang men wilsbekwaam is en moet dan 
hernieuwd worden. 
Meer informatie en een voorbeeld: www.leif.be
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Het LevensEinde InformatieForum (LEIF)
De vzw LEIF is een open vereniging van mensen en organisaties die streven 
naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van 
de patiënt voorop staat. LEIF leidt de LEIFartsen, LEIFnurses en LEIFconsulenten 
op, geeft het LEIFblad en de LEIFkaart uit en heeft een telefonische hulplijn, de 
LEIFlijn. LEIF richt geregeld symposia, studiedagen, workshops en studiereizen 
in. 
www.leif.be - info@leif.be - LEIFlijn 078/15 11 55
LEIF vzw behoort tot W.E.M.M.E.L expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’, 
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

De Maakbare Mens
De Maakbare Mens vzw informeert en sensibiliseert over maatschappelijke 
vragen bij biomedische ontwikkelingen. We organiseren campagnes, activiteiten 
en acties rond thema’s als orgaandonatie, medicalisering, reproductieve 
geneeskunde, levenseinde enzovoort. U kunt bij ons terecht voor activiteiten, 
brochures en informatievragen. 
www.demaakbaremens.org  - info@demaakbaremens.org - 03/205 73 10
De Maakbare Mens vzw, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen

Vonkel
De vzw Vonkel, een luisterend huis, is een instaphuis en ontmoetingsplaats 
voor omgaan met sterven, dood en rouw.  Het biedt ook een ontmoetingsgroep 
aan voor betrokkenen in een euthanasieprocedure. 
www.vonkeleenluisterendhuis.be - welkom@vonkeleenluisterendhuis.be - 
09/330 40 51
Vonkel vzw, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent

ULteam
ULteam staat voor Uitklaring Levenseindevragen-team. Het is een 
multidisciplinair team dat consulteerbaar is door de patiënt of zijn familie of 
op vraag van de behandelende arts. Het is vooral bedoeld voor het evalueren 
van complexe situaties of voor patiënten die de perceptie hebben niet in 
hun zorginstelling of bij hun behandelende arts terecht te kunnen met 
levenseindevragen. 

Contact
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www.ulteam.be - info@ulteam.be - 078/05 01 55 ULteam behoort tot 
W.E.M.M.E.L., expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’, 
J. Vander Vekenstraat, 158, 1780 Wemmel (enkel op afspraak)

Belgische Transplantatie Vereniging
Het doel van de vereniging bestaat erin
•  onderzoek te stimuleren inzake orgaantransplantatie, weefseltransplantatie 
of celtransplantatie door onder meer het organiseren van wetenschappelijke 
congressen;
•  tevens het orgaan te zijn waarmee de overheid of een andere organisatie 
over problemen inzake transplantatie in overleg kan treden.
Twintig jaar na haar oprichting telt de vereniging meer dan 250 leden die alle-
maal transplantatie-experts zijn, werkzaam in de verschillende Belgische trans-
plantatiecentra.
www.transplant.be - info@transplant.be - 02/374 51 58
Belgische Transplantatie Vereniging, p/a KVBMG, Winston Churchillaan 11/30, 
1180 Brussel

De Belgische transplantatiecentra
• Centre Hospitalier Universitaire de Liège
 Domaine du Sart Tilman, B-4000 Liège 1 - 04/366 72 06 
• Cliniques Universitaire Saint-Luc
 Avenue Hippocrate 10, B-1200 Brussel - 02/764 11 11
• Hôpital Erasme
 Route de Lennik 808, B-1070 Brussel - 02/555 31 11
• O.L. Vrouw Ziekenhuis Aalst
 Moorselbaan 164, B-9300 Aalst - 053/72 41 11
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem  - 03/821 30 00
• Universitair Ziekenhuis Brussel
 Laarbeeklaan 101, B-1090 Brussel - 02/477 41 11
• Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven
 Herestraat 49, B-3000 Leuven - 016/33 22 11
• Universitair Ziekenhuis Gent
 De Pintelaan 185, B-9000 Gent - 09/332 32 94
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