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‘V
oor zij die lijden’ heet het 

nieuwste boek van professor 

Wim Distelmans, pleitbe-

zorger van een waardig levenseinde. 

Het boek kwam er in de nasleep van 

het assisenproces rond Tine Nys (38) 

begin dit jaar, waar drie artsen te-

rechtstonden voor de ‘gifmoord’ op 

de jonge vrouw in april 2010. De 

artsen werden vrijgesproken, maar 

dit proces leidde wel tot nieuwe de-

batten rond euthanasie. ‘Had de jury 

anders geoordeeld, dan was Vlaande-

ren die 31ste januari wellicht een 

ander tijdperk ingegaan’, zegt Wim 

Distelmans. ‘Dan zouden er nu veel 

meer artsen weigerachtig tegenover 

euthanasie staan. Ik zie het nog ge-

beuren dat men de wet dan opnieuw 

zou aanpassen. Maar zover kwam het 

gelukkig niet en dat was een hele 

opluchting.’ 

‘Uit een rondvraag bij artsen na het 

proces blijkt - ik ben echt aangenaam 

verrast - dat zestig procent van mijn 

collega’s vindt dat euthanasie moet 

kunnen bij mensen die psychisch 

lijden’, gaat hij verder. ‘Al heb ik er 

toch ook gehoord die zeiden dat ze er 

al twijfelachtig tegenover stonden en 

dat ze het nu helemaal niet meer 

willen doen. Gelukkig zijn ze wel be-

reid om hun patiënt dan door te 

verwijzen naar een collega. We spre-

HIJ IS MISNOEGD

‘Binnenkort verwacht ik  
een piek in het aantal 

euthanasie-aanvragen’, zegt 
professor in de palliatieve 

geneeskunde Wim 
Distelmans (68). Veel 

mensen wachten volgens 
hem het einde van de 

coronacrisis af om waardig te 
kunnen sterven: ‘De voorbije 
weken waren verschrikkelijk 

op menselijk vlak.’

MEN IS VEEL TE 
STRENG GEWEEST!’

     ‘Mensen die afscheid 
moeten nemen via de iPad...

EUTHANASIE-EXPERT WIM 

DISTELMANS ZAG DRAMA’S IN 

DE WOON-ZORGCENTRA 

’t Is al een bewogen jaar geweest  
voor Wim Distelmans, met in januari 
het assisenproces over de euthanasie 
van Tine Nys. ‘Het was een hele op-
luchting dat die drie artsen zijn 
vrijgesproken’, zegt hij.
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hangen vanwege de uitzichtloosheid 

van hun situatie.  

 Dat grijpt je wellicht naar de keel?  

 Natuurlĳ k. (zucht) Er zĳ n de afgelo-

pen weken bĳ  ons mensen gestorven 

in omstandigheden die absoluut niet 

ideaal zĳ n. Al heb ik telkens gepro-

beerd om zo menselĳ k mogelĳ k te 

handelen. Zo waren er gelukkig wel 

ziekenhuizen en woon-zorgcentra die 

in uitzonderlĳ ke omstandigheden wel 

enkele familieleden toelieten. Ik zette 

in die gevallen ook geen mondmas-

ker op, en de familieleden evenmin. 

Op het einde van je leven wil je je 

naasten toch nog eens écht zien. Hun 

gezicht, zonder mondkapje. Maar er 

waren ook zorginstellingen die de 

familie in alle omstandigheden ble-

ven weigeren en hen doorverwezen 

naar de iPad.  

 Je vindt de coronamaatregelen voor 

de woon-zorgcentra te streng? 

 Ja, men had de ouderen zélf de keu-

ze moeten geven of ze wel of geen 

bezoek wilden krĳ gen. De gemid-

delde levensverwachting in een 

woon-zorgcentrum is anderhalf jaar. 

Als je daarvan al een aantal maan-

den in afzondering moet doorbren-

gen, dan is dat lang. We willen men-

sen alsmaar langer in leven houden, 

maar er is nog een groot verschil 

tussen biologisch in leven zĳ n, of 

écht leven. 

 Volgens jou was het geen goed idee 

om alle ouderen af te zonderen? 

 Dat was fout. We moeten het recht op 

zelfbeschikking van de mens weer 

meer gaan respecteren. In die grote 

centra moet het toch mogelĳ k zĳ n 

om één vleugel te voorzien voor zĳ  

die wél bezoek willen ontvangen? 

 Een man deed onlangs zijn verhaal in 

Dag Allemaal. Zijn vrouw kreeg in 

januari een hersenbloeding en lag 

sindsdien verlamd in het ziekenhuis. 

Door de lockdown mocht hij haar niet 

bezoeken, maar communicatie via de 

iPad was niet mogelijk, want z’n vrouw 

kon niet meer praten.  

   Dat was een verschrikkelĳ ke histo-

rie... Maar wĳ  hebben ook drama’s 

meegemaakt. Zo was er een man die 

ik al een tĳ dje opvolg voor zĳ n eu-

thanasieaanvraag. Hĳ  moest nog een 

paar keer bĳ  ons op gesprek komen 

om zĳ n aanvraag verder af te wer-

ken. Maar het woon-zorgcentrum 

waar hĳ  verbleef, volgde de corona-

maatregelen zeer strikt op: als hĳ  

het centrum verliet om bĳ  ons op 

gesprek te komen, mocht hĳ  niet 

meer terug naar binnen.  

 Welke keuze heeft hij gemaakt?  

 Een eigen huis had hĳ  al lang niet 

meer en zĳ n kinderen woonden in 

het buitenland. Die waren speciaal 

voor die aanvraag naar ons land 

afgereisd. Wĳ  hebben voor die man 

een kamer in een ziekenhuis moeten 

regelen, zonder dat hĳ  vooraf wist 

of zĳ n euthanasieaanvraag zou wor-

den goedgekeurd of niet. Dus in 

plaats van dat hĳ  in zĳ n eigen kamer 

in het woon-zorgcentrum kon ster-

ven, kreeg hĳ  nu euthanasie in een 

‘In ons palliatief dagcentrum heb ik mensen 
horen zeggen dat ze op het punt hebben 

gestaan om zich op te hangen, 
vanwege de uitzichtloosheid van hun situatie’

ken hier nu over een twintig à dertig 

dossiers per jaar.’ 

 Hoe zeker kan je als arts zijn dat men-

sen die psychisch lijden, zoals Tine 

Nys, nooit meer beter zullen worden?  

 Als familie wil je de hoop niet opge-

ven, inderdaad. Maar wĳ  zien soms 

mensen die al twintig of dertig jaar 

in behandeling zĳ n en zich nog al-

tĳ d even slecht voelen als in het 

begin. Wat moet je dan zeggen? 

‘Doe er nog eens twintig jaar bĳ ?’ 

 Niet lang na het proces rond Tine Nys 

legde het coronavirus ons land lam. 

Zijn er sindsdien nog aanvragen voor 

euthanasie ingediend?  

 In mei hebben wĳ  een duidelĳ ke dip 

in de cĳ fers gezien. Wie niet termi-

naal is, maar psychisch lĳ dt of MS 

heeft bĳ voorbeeld, wacht liever nog 

even om een euthanasie-aanvraag op 

te starten, merken we.  

 Omdat het door de lockdown niet 

mogelijk was om in een ziekenhuis of 

woon-zorgcentrum op een waardige 

manier afscheid te nemen van familie?  

 Inderdaad. Ik vermoed dan ook dat 

we binnenkort een piek gaan zien in 

het aantal euthanasie-aanvragen. 

 (laat een stilte vallen)  De voorbĳ e 

weken waren voor veel ouderen 

verschrikkelĳ k op menselĳ k vlak. 

Topaaz, ons palliatief dagcentrum in 

Wemmel, moest ook de deuren slui-

ten tĳ dens de lockdown. Toen we 

drie weken geleden opnieuw de 

deuren openden voor bezoek, hoor-

den we gasten - ik spreek liever niet 

van patiënten - zeggen dat ze op het 

punt hadden gestaan om zich op te 

‘Men had ouderen de keuze moeten 
geven of ze wel of geen bezoek 
wilden krijgen’, zegt professor 
Distelmans over de coronamaat-
regelen van de regering-Wilmès.



 


	Dag Allemaal - Euthanasie-expert Wim Distelmans zag drama's in de woon-zorgcentra (30-06-20).pdf
	Dag Allemaal - Euthanasie-expert Wim Distelmans zag drama's in de woon-zorgcentra (deel2).pdf

