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Dokter wil wijziging euthanasiewet om “zinvol gebaar” mogelijk te maken 

“Maak hartdonatie mogelijk voor 

euthanasiepatiënten”  

Mensen die voor euthanasie kiezen, moeten ook hun hart kunnen doneren voor 

orgaantransplantatie. “Er zijn te weinig ruilharten en voor mensen die voor euthanasie kiezen, 

kan dat een enorm zinvol gebaar zijn”, zegt dokter Marc Cosyns. Wim Distelmans, voorzitter 

van de euthanasiecommissie, vindt dit een brug te ver. 

Werner Rommers 

Dokter Marc Cosyns, die in 2002 de eerste wettelijke euthanasie verrichte in België, doet zijn 

opmerkelijke oproep nadat een zwaar zieke patiënte van hem onlangs stierf. Na enkele 

getuigenissen van mensen die hun leven te danken hebben aan een ruilhart, wilde de vrouw 

haar gezonde hart doneren, wanneer ze via euthanasie een punt zou zetten achter haar leven. 

Zo zou ze toch nog andere mensen kunnen helpen. 
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Orgaandonatie na euthanasie is in ons land mogelijk. Jaarlijks gebeurt het 2 à 3 keer. Maar 

omdat de medicatie die gebruikt wordt voor de euthanasie het hart stillegt “komt het hart niet 

in aanmerking komt voor orgaandonatie”, legt Cosyns uit. 

Ethisch niet realistisch 

Het voorstel van zijn terminale patiënte, waar hij zich achter schaart, was dat bij leven haar 

hart zou worden weggenomen, waarna ze vervolgens zou sterven. Maar de huidige 

euthanasiewet laat zoiets niet toe. “Het is geen gemakkelijk gesprek, maar we moeten het 

aangaan”, vindt Cosyns. “Ondanks het feit dat België koploper is op het vlak van 

orgaandonatie komen we nog altijd heel veel donoren tekort.” En, zegt Cosyns, “zeker voor 

jonge patiënten die weten dat ze niet lang meer te leven hebben, is de gedachte dat ze met hun 

gezonde organen nog andere mensen kunnen helpen vaak enorm troostend.” 

Marc Cosyns Dokter “Zeker voor jonge patiënten die weten dat ze niet lang meer te leven 

hebben, is de gedachte dat ze met hun gezonde organen nog andere mensen kunnen helpen 

vaak enorm troostend”  

Alvast Open VLD wil dit gesprek niet uit de weg gaan, zegt Kamerlid Carina Van Cauter. 

“We moeten vermijden dat zwaar zieke mensen het gevoel krijgen dat hen euthanasie wordt 

opgedrongen, omdat er vraag is naar hun organen. Maar ons lijkt dit op te vangen met 

duidelijke afspraken.” 

Professor Wim Distelmans, voorzitter van de federale controle- en evaluatiecommissie 

Euthanasie, is veel voorzichtiger. “We hebben nu al een verregaande euthanasiewetgeving. En 

donatie van organen kan al na euthanasie, mits de spijkerharde garantie dat de patiënt niet 

onder druk wordt gezet. Maar het klopt: in de praktijk komt nu de euthanasie eerst, en dan 

worden de organen weggehaald, waardoor het stilgelegde hart niet kan worden gedoneerd. 

Maar de procedure omdraaien, waardoor de chirurg die het werkende hart weghaalt in de 

praktijk zo ook de dood van de patiënt veroorzaakt, lijkt mij vandaag op ethisch vlak niet 

realistisch.” 

Distelmans betwijfelt ook of zo’n regeling veel potentiële ruilharten oplevert. “Mensen met 

kankers – het gros van de euthanasie-aanvragen – komen niet in aanmerking voor 

orgaandonatie. En van de groep van mensen die euthanasie vragen omwille van ondraaglijk 

psychisch lijden – die theoretisch wel in aanmerking komen– kan je dit moeilijk vragen, net 

gelet op hun broze geestelijke toestand.”  

 

 

 



Gentse arts pleit voor 
wetswijziging: “Eerst hartdonatie, 
dan euthanasie” 

 
Photonews Dokter Marc Cosyns.  

Mensen die voor euthanasie kiezen, moeten ook hun hart kunnen 

doneren voor orgaantransplantatie. Dat vindt dokter Marc Cosyns. 

Hij pleit in Het Nieuwsblad voor een wetswijziging. Wim 

Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, vindt dat op 

ethisch vlak niet realistisch.  



Een zwaar zieke patiënte van dokter Cosyns, pioneer van de huidige 

euthanasiewetgeving, is onlangs gestorven, schrijft de krant. De vrouw 

wilde haar gezonde hart doneren, wanneer ze via euthanasie een punt zou 

zetten achter haar leven. Zo zou ze nog andere mensen kunnen helpen. 
 

Medicatie 

Orgaandonatie na euthanasie is in België al mogelijk. Maar omdat de 

medicatie die gebruikt wordt voor de euthanasie het hart stillegt, komt het 

hart niet in aanmerking voor orgaandonatie. De vrouw stelde voor om haar 

hart bij leven weg te nemen, waarna ze vervolgens zou sterven. De wet laat 

dat echter niet toe. 

 

Open Vld wil het gesprek niet uit de weg gaan. “Ethisch ligt dit inderdaad 

niet gemakkelijk. We moeten te allen prijze vermijden dat zwaar zieke 

mensen het gevoel krijgen dat hun euthanasie wordt opgedrongen, omdat 

er vraag is naar hun organen. Maar ons lijkt dit op te vangen met zeer 

duidelijke afspraken”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter.  

 

We moeten vermijden dat zwaar zieke mensen het gevoel 

krijgen dat hen euthanasie wordt opgedrongen, omdat er 

vraag is naar hun organen 
Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter  

Wim Distelmans van de euthanasiecommissie ziet het minder zitten. “De 

procedure omdraaien, waardoor de chirurg die het werkende hart weghaalt 

in de praktijk zo ook de dood van de patiënt veroorzaakt, lijkt mij vandaag 

op ethisch vlak niet realistisch”, zegt hij.  

Bovendien betwijfelt Distelmans of het veel zou opleveren. Mensen met 

kanker komen al niet in aanmerking voor orgaandonatie. 
 


