Machines moeten 12-jarige Archie niet
meer in leven houden: wat zou er in
ons land gebeuren met zo’n kind?
Een Brits hof van beroep heeft vandaag beslist dat Archie losgekoppeld mag
worden van de machines die hem in leven houden. Dat zal morgenmiddag
gebeuren, tegen de wil van de ouders. De 12-jarige jongen is hersendood. Wat zou
er in ons land gebeuren met zo’n kind? Mogen mama en papa dan beslissen over
zijn lot? Of zijn het toch de geneesheren die het laatste woord hebben?
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Vermoedelijk deed Archie Battersbee mee aan
een online-challenge waarbij deelnemers
opzettelijk bewusteloos proberen te raken. De
jongen werd niet meer wakker. Het was zijn
mama die hem begin april thuis gevonden heeft.
Intussen hebben de dokters die hem in het Royal
London Hospital behandelen, het kind
hersendood verklaard. En dus wilden ze de
levensondersteunende behandeling stopzetten.
Maar zijn ouders, die ervan overtuigd zijn dat
hun jongen wel nog overlevingskansen heeft,
stapten naar de rechtbank. Ze kregen ongelijk.
Keer op keer.
Hulp Verenigde Naties
De ouders gaven het niet op en riepen
uiteindelijk de hulp in van de Verenigde
Naties. Het VN-Comité voor de Rechten van
Personen met een Handicap wilde de zaak
graag onderzoeken. Daar was uiteraard tijd voor
nodig. Tot het onderzoek afgerond zou zijn,
moest Archie in leven gehouden worden, vond

het Comité. Een Brits hof van beroep besliste
vandaag dat er geen gevolg gegeven wordt aan
dat verzoek. En dus zal Archie morgenmiddag
sterven.
“Hier wordt niemand beter van, behalve de
advocaten”, meent de bekende Vlaamse
neuroloog Steven Laureys. Hij is hoofd van de
breinkliniek van het UZ Luik en gastprofessor
aan het Cervo Brain Centre in Canada. “Maar
voor de ouders van Archie moet dit
verschrikkelijk zijn. Dit is niet wat wij ons
voorstellen bij de dood. Dit voelt anders aan: de
jongen ademt, zijn hart klopt nog en hij voelt
warm aan.”

Als de familie het echt
niet wil, zullen we de
machines die de patiënt
in leven houden niet snel
stoppen. Zo krijgen de
familieleden de tijd om
de biologische realiteit te
aanvaarden.
Neuroloog Steven Laureys, Hoofd van de
breinkliniek van het UZ Luik

“Maar het kind is hersendood. Dan ben je
eigenlijk een kadaver aan het beademen. Als je
hersendood bent, ben je dood. Dat criterium
wordt in élk land aanvaard. Ook de katholieke
Kerk is het hiermee eens: paus Pius XII zei het

al eind jaren 1950. Sommige ultraorthodoxe
gelovigen denken er anders over. In België
zouden de machines die Archie in leven houden,
ook losgekoppeld worden. Het enige verschil
met een Angelsaksisch land zoals GrootBrittannië is dat wij veel minder snel naar het
gerecht stappen. In Noord-Amerika staan de
advocaten je op te wachten als je het ziekenhuis
verlaat, om te informeren of je wel tevreden bent
over de behandeling.”
(Lees verder onder de foto)

Hollie Dance, de mama van Archie. © AP

Volgens professor Laureys wordt er in ons land
veel meer overlegd tussen de zorgverleners en
de familie van de patiënt. Dat gebeurt hier in elk
ziekenhuis. “Als de familie het echt niet wil,
zullen we de machines die de patiënt in leven
houden niet snel stoppen. Zo krijgen de
familieleden de tijd om de biologische realiteit te
aanvaarden. Dat gebeurt vrij frequent op
intensieve zorgen.” Maar de familie tijd geven
om afscheid te nemen, is niet altijd makkelijk,
zeker niet als de bedden op intensieve zorgen
schaars zijn zoals op het hoogtepunt van de
Covid-epidemie.

Je moet als arts
beslissingen durven
nemen. Op een bepaald
moment moet je durven
zeggen dat er geen hoop
meer is. Wij zijn God
niet.
Neuroloog Steven Laureys, Hoofd van de
breinkliniek van het UZ Luik.

“Je moet als arts beslissingen durven nemen”,
zegt Laureys. “Op een bepaald moment moet je
durven zeggen dat er geen hoop meer is. Wij zijn
God niet. Wat doe je als er een jongeman die
slachtoffer is van een verkeersongeval, een bed
nodig heeft op intensieve en er geen vrij is
omdat je een hersendode persoon in leven
houdt? Dan gaat die jongeman dood voor je
ogen. Als artsen moeten we proberen ‘zoveel
mogelijk mensen zo goed mogelijk te
behandelen’. Dat staat zo in onze richtlijnen voor
bio-ethiek. Makkelijk is dat niet altijd. Ik heb
immens veel respect voor de mensen die op
intensieve werken en dit soort beslissingen
moeten nemen. Maar voor de ouders blijft het
verschrikkelijk. Je kan ouder zijn van de
jongeman die een verkeersongeval heeft gehad
maar net zo goed van de hersendode patiënt.”
Ouders beslissen
Dat dokters moeten beslissen of een patiënt
kunstmatig in leven gehouden wordt of niet, is

volgens advocaat Christophe Lemmens ook in
ons land dagelijkse kost. Hij werkt bij Dewallens
& Partners, het grootste advocatenbureau dat
zich bezighoudt met gezondheidsrecht. “Het
enige verschil met Groot-Brittannië is dat de
familie hier niet naar de rechtbank stapt”, zegt
hij. “Er is mij geen enkele rechtspraak in die zin
bekend in België, ook al is het in theorie wel
mogelijk.”
Volgens meester Lemmens is er geen ruimte
voor discussie: alle apparatuur moet in ons land
onmiddellijk uitgeschakeld worden als de patiënt
hersendood is. Ook hij vergelijkt het kunstmatig
in leven houden van een hersendode persoon
met ‘het behandelen van een lijk’. “In de andere
gevallen beslissen de ouders voor hun
minderjarige kinderen. Maar ze moeten altijd
handelen in het belang van het kind. Doen ze dat
niet, dan is de arts wettelijk verplicht om af te
wijken van de beslissing die de ouders genomen
hebben. Een klassiek voorbeeld hiervan zijn
Jehova’s getuigen die hun kind een
bloedtransfusie weigeren.”

