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,,Straks'' weer euthanasiemiddel
Pentothal, hét middel voor een goede euthanasie, is nog minstens een paar dagen niet
beschikbaar.
Van onze redacteur
Guy Tegenbos
Brussel.
Eindelijk was het bij ons hele medische korps doorgedrongen dat Pentothal het enige goede middel is
om een euthanasie te starten en dat alle andere middelen onefficiënt zijn. En nu is het plots niet meer te
verkrijgen.
Het barbituraat Pentothal brengt de patiënt in een eerste fase in een coma. Het verdrong de onefficiënte
euthanasiemiddelen, zoals hoge dosissen opiaten. In de anesthesie gebruikt men het nog voor andere
doeleinden.
De producent, het Amerikaanse Abbott, verkocht het recentelijk aan Hospira. Sinds enkele dagen is het
niet meer op de markt. Dat is vooral een probleem voor euthanasie thuis. Ziekenhuizen hebben vaak
een voorraad. Apotheken niet en hun groothandels zitten ook al zonder. Die kopen het dan in het
buitenland, maar ook daar ontstaan leveringsmoeilijkheden.
Ziekenhuizen hebben nog wel ,,op één na beste'' oplossingen, maar in thuissituaties zijn die moeilijk
toepasbaar.
Professor Wim Distelmans (VUB): ,,Deze week heb ik nog drie collega's kunnen depanneren met
Pentothal. Ik vrees dat er her en der weer 'geprutst' wordt zoals vroeger. Ik hoor ook dat collega's
overstappen op palliatieve sedatie, het in slaap brengen van de patiënt tot hij overlijdt zonder te lijden.''
Sommige ziekenhuizen, waaronder christelijke, verkiezen sedatie altijd boven euthanasie.
In ons land worden per maand dertig euthanasiegevallen aangegeven. Dat is wellicht de helft van het
reële aantal.
,,Hospira had een dossier ingediend, maar het was onvolledig'', zegt Marie-Louise Bouffioux van het
Agentschap voor het Geneesmiddel. ,,Na ons telefoontje heeft de firma het dossier aangevuld. Over
enkele dagen is de goedkeuring er. Maar dan is de zaak nog niet opgelost.''
Hospira kan niet meteen beginnen te produceren. Dat kan maanden vergen. Er is nog wel een voorraad
van 4.000 dosissen, maar die mag de markt niet op in de huidige verpakking. Hospira kan daarvoor
toelating krijgen, maar moet die aanvragen en dat is nog niet gebeurd, volgens het Agentschap.
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