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De Morgen 5 april 2006 

Negen jaar en onstelpbare bloedingen vlak voor het einde door Nathalie Carpentier 

Minderjarige patiënten die ondraaglijk lijden en om euthanasie verzoeken. Het blijft een kleine

minderheid, maar zulke schrijnende situaties bestaan wel degelijk, zegt Wim Distelmans, professor

palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit Brussel. "Ik herinner mij een kind van ongeveer negen

jaar met een ernstige bloedziekte. Iedereen wist dat het kind nog maximaal enkele weken te leven

had en zwaar afzag. Wat moet je dan doen als je weet: dit is enkel nog het stervensproces rekken,

dit is niet meer het leven rekken?" 

"Het kind was chemotherapeutisch uitbehandeld. Het had voortdurend bloedingen.

Neusbloedingen, bloedingen langs alle lichaamsholtes. Elke dag kreeg het bloedtransfusies en

bloedplaatjes om die bloedneiging te stoppen. Desondanks bleef het bloeden doorgaan. Wat moet

je dan doen? Wachten tot zo'n kind echt doodbloedt?" 

"Iedereen wist hoe erg het ermee gesteld was. Lang zou het niet meer duren, maar intussen had het

kind veel pijn. Het was voortdurend misselijk, braakte. Het gaf ook aan dat het niet meer hoefde.

Ga je dan de pijnbestrijding zodanig opdrijven tot het kind er helemaal suf van wordt en in een

diepe slaap valt? Dan begeef je je in een schemerzone waarbij je palliatieve sedatie doet tot het

kind uiteindelijk spontaan overlijdt. Tegenstanders van de euthanasiewetgeving zullen daarvoor

opteren, anderen willen het afronden voor het zover is." 

Er zijn nog andere situaties waarbij een wettelijk kader voor euthanasie volgens Distelmans zinvol

is. "Neem kinderen met bepaalde tumoren van het bot. Dat kunnen zeer schrijnende situaties zijn

waarbij ze eerst het onderbeen moeten afzetten, vervolgens het volledige been om daarna weer

uitzaaiingen hoger in het lichaam te ontdekken. Dat vergt zware heelkundige ingrepen en zware

chemotherapieën. Zulke kinderen zijn vaak heel moedig. Maar als de situatie echt uitzichtloos is,

zijn er jongeren bij die zeggen: 'Sorry, maar voor mij hoeft dit niet meer.'" (NC)


