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De Morgen 15/05/2006 

Verlamde Spanjaard vroeg via internet hulp om te sterven door Rudy Pieters 

Madrid l Hij was helemaal verlamd en zocht daarom via internet 'een bevriende hand' om hem te
helpen te sterven. En Jorge León stierf. 

"Dit is geen waardig leven", zei Jorge León Escudero meermaals aan zijn verzorgsters. Hij sprak
met kennis van zaken, was zelf ook verpleger, had op de spoedgevallen gewerkt. 

In 2000 - 47 was hij toen - verloor hij zijn evenwicht bij een turnoefening aan de rekstok en brak
hij zijn nek. Sindsdien hield een beademingstoestel hem in leven, alleen zijn lippen kon hij nog
bewegen. 

Hij woonde in zijn eigen huis, in het centrum van Valladolid. Vier vrouwen wisselden elkaar af om
hem te verzorgen, een van hen woonde bij hem in. 

Hij wou sterven, vertelde hij hun. Internet was zijn uitweg. Hij schreef met zijn lippen en begon
een weblog als Lukas S. "Ik wil rustig sterven, en thuis, alleen of in het gezelschap van een zeer
bijzonder iemand", schreef hij op 14 augustus 2005 al. 

Begin dat jaar had hij in een lezersbrief aan de krant El País aangeklaagd dat men iemand met
kunstmatige middelen kon degraderen tot "een levend brein dat losstaat van een lichamelijke
drager. We zouden het niet tot zo'n graad van waanzin mogen laten komen." 

Een half jaar geleden stuurde hij een e-mail naar de Vereniging voor Recht op Waardig Sterven,
waarin hij een "bevriende hand" vroeg die hem zou helpen te sterven. Die persoon moest hem
enkel een kalmeermiddel toedienen en de stekker van zijn beademingsmachine uittrekken zodat hij
pijnloos zou stikken. De vereniging liet weten dat ze daar niet kon op ingaan. 

Maar op 4 mei werd hij dood aangetroffen in zijn rolstoel door een van zijn verpleegsters. Iemand
had de stekker van de machine uitgetrokken. Vlak bij de dode, binnen het bereik van zijn mond,
stond een plastic beker met een rietje. 

De politie is er vrijwel zeker van dat de bevriende hand niet een van de verzorgsters was. Hij of zij
moest de avond voordien langs geweest zijn, kort nadat de laatste verzorgster weggegaan was. De
inwonende verzorgster sliep die nacht uitzonderlijk niet in zijn huis. 

Of in de beker een kalmeermiddel zat, moet uit de autopsie blijken en de resultaten daarvan zijn
nog niet bekendgemaakt. 

De zaak bracht het euthanasiedebat in Spanje weer op gang. De meeste Spanjaarden zijn
voorstander van actieve euthanasie en in zijn verkiezingsprogramma had de socialistische PSOE
van premier Zapatero een parlementscommissie beloofd die zich over het euthanasierecht zou
buigen, maar nog steeds is die commissie er niet. 

Ook na de dood van León vindt de regering niet dat het debat aan de orde is. Wie iemand zijn
leven helpt te beëindigen na diens uitdrukkelijke verzoek, riskeert daardoor nog altijd drie jaar cel.
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Voor één keer staat het linkse kabinet aan dezelfde kant als de katholieke kerk in Spanje. 

(Rp)


