
Belgen en Italianen sterven beter 

Belgen en Italianen sterven ,,beter'' dan Spanjaarden en Portugezen, zeggen 
consumentenorganisaties. 
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Brussel. 

België staat op 1 met 56 punten, Italië volgt met 54, Spanje haalt er 51, en Portugal is laatste 
met 45 punten op de 100 die te behalen zijn in de index over ,,vredig sterven''. Die index 
werd door de consumentenorganisaties uit de vier landen samen opgesteld. 

Het Belgische cijfer is vooral hoog door de goede score van de mensen die hier met palliatieve 
begeleiding sterven, zegt Ivo Mechels van het Belgische Test-Aankoop. 

De meeste ondervraagde Belgische artsen en verplegers bevestigen dat de palliatieve en de 
gewone zorg voor het levenseinde er bij ons op vooruit gegaan zijn de jongste jaren. 

Opvallend is de waardering die patiënten en nabestaanden uiten voor de begeleiding die ze 
krijgen van verplegenden en artsen, minder voor die van psychologen, priesters en morele 
consulenten. 

Test-Aankoop zegt dat zeker de palliatieve thuiszorg hier nog beter uitgebouwd en 
bekendgemaakt moet worden. 

Therapeutische hardnekkigheid (het toch blijven behandelen van een patiënt, ook al levert dit 
geen levenskwaliteit meer op) blijft een probleem in België, zegt Test-Aankoop. 

En ook sedatie wordt hier gebruikt op een wijze die voor discussie vatbaar is, aldus de 
consumentenorganisatie. Sedatie is het buiten bewustzijn brengen van de stervende: soms 
met tussenpozen, soms definitief; soms levensverlengend, soms met levensverkortend effect; 
soms met toediening van voedsel en vocht, soms zonder. 

Sedatie is in sommige ziekenhuizen - waaronder katholieke, maar niet alle katholieke en niet 
alleen katholieke - het alternatief voor euthanasie. 

De CD&V-kamerleden Mia De Schamphelaere en Luc Goutry grepen het rapport van Test-
Aankoop aan om de federale minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) onder druk te 
zetten om het budget voor de palliatieve zorg te verhogen. Vergeefs. 

De FOS-rusthuisfederatie meent dat behalve de thuiszorg ook de rusthuizen te weinig geld 
krijgen voor palliatie. 
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