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'Elke nuance valt weg' 

 

Evelien Lust.rr 

Aansluitend bij dit artikel 

 Kardinaal Danneels: 'de dood omzeilen is geen heldendaad' 

 Open VLD zet door met uitbreiding euthanasie 

BRUSSEL - Evelien Lust , auteur. 'We zouden beter debatteren over de uitbreiding van 

palliatieve zorg in plaats van over de uitbreiding van euthanasie.'  

'Het enige wat nog ontbreekt, is een slogan: “Sterf waardig. Kies 

voor euthanasie., Euthanasie wordt meer een meer bejubeld als de enige manier van waardig 

sterven. Elke nuance valt weg', zegt Evelien Lust. Vorig jaar schreef ze het boekje Help jij mij 

leven tot ik sterf?, een pleidooi voor de palliatieve zorg of stervensbegeleiding. 

 

U vindt dat palliatieve zorg te weinig belicht wordt? 

 

'Ja, de aandacht voor euthanasie doet vergeten dat palliatieve zorg schitterend werk verricht. 

Niet alleen terminaal zieke mensen worden deskundig bijgestaan, ook de zorg voor mensen 

met Alzheimer, in elk stadium van de ziekte, is goed uitgebouwd.'  

 

'Euthanasie blijft de uitzondering. Toch gaat het debat daar altijd over. Over palliatieve zorg 

wordt met geen woord meer gerept. Daardoor krijgen we steeds meer de indruk 

dat euthanasie de enige manier is om waardig te sterven.' 

 

'Alzheimer is geen synoniem voor ondraaglijk lijden. Claus heeft zijn beslissing genomen, 

maar ik weet dat het ziekenhuis waar hij is gestorven, daar nogal losjes mee omspringt.' 

 

http://leif.be/nieuws/doodomzeilen.htm
http://leif.be/nieuws/Open%20VLD%20zet%20door%20met%20uitbreiding%20euthanasie.htm


Bent u tegen euthanasie? 

 

'Ik kan in bepaalde gevallen met euthanasie leven, zoals voor de Franse vrouw die een 

ongeneeslijke tumor had. Ik ben geen fundamentalist en ben geen voorstander van 

therapeutische hardnekkigheid. Maar euthanasie mag geen normale daad worden. Het blijft 

het doden van een mens. Eerst moeten we al het mogelijke doen om een degelijke zorg aan te 

bieden in rusthuizen, ziekenhuizen en bij thuiszorg.' 

 

Een uitbreiding van de euthanasiewet gaat voor u te ver? 

 

'Ja. In België hebben we al een liberale wet. Ik denk niet dat die nog veel probleemgevallen 

uitsluit. We zouden beter debatteren over de uitbreiding van de palliatieve zorg.'  

 

'Dat kost veel geld, maar het is een kwestie van de middelen in de gezondheidszorg zo 

efficiënt mogelijk in te zetten. Vandaag krijgen mensen van 90jaar nog een bypass. Is het niet 

beter om die middelen op een andere manier in te zetten zoals voor palliatieve zorg?'  

 

'Het kan niet dat rusthuizen nog altijd aangewezen zijn op pensenkermissen en wafelenbakken 

om palliatieve zorg aan te bieden.' (yd)  

 


