Meer bejaarden willen euthanasie na corona:
isolatie in woonzorgcentra heeft ingehakt op
bewoners
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De vraag naar euthanasie bij bewoners van woonzorgcentra is gestegen sinds
de coronacrisis. Er zijn ook meer bejaarden met suïcidale gedachten. “Er is een
toegenomen wens om het leven op te geven.” Dat zegt Artsen Zonder Grenzen
in een nieuw rapport.
De manier waarop Covid-19 door de gangen van de Vlaamse rusthuizen is
geraasd, heeft een diepe indruk nagelaten op heel wat bejaarde Belgen. In
sommige woonzorgcentra merken ze dat bewoners plots meer vragen stellen
over euthanasie of zelfs over zelfdoding. Een enquête die ingevuld werd door
983 instellingen (waarvan 865 in Vlaanderen) geeft aan dat 10% van de
woonzorgcentra een duidelijke toename vaststelt van zelfmoordgedachten en
vragen rond euthanasie onder bewoners. “Dat bevestigt een stijging van de
wens om het leven op te geven”, stelt Artsen Zonder Grenzen.
Uit de sector kwamen al eerder noodsignalen. Zo meldde de directeur van een
woonzorgcentrum in Torhout eind mei in Het Laatste Nieuws al dat hij meer

vragen kreeg van bewoners die euthanasie wilden plegen. “We worden meer
geconfronteerd met bewoners die vragen om hun levenseinde”, zei Luc Op de
Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion toen. “De reden? Hun levenslust is weg,
omdat ze al ruim twee maanden geen fysiek bezoek meer hebben gehad.”
Ook vandaag nog verwijst Op de Beeck naar sociale isolatie als voornaamste
factor. Bij Artsen Zonder Grenzen stelden ze tijdens gesprekken met bewoners
en zorgpersoneel hetzelfde vast. “De bewoners zijn ook vandaag nog steeds
onder de indruk van die sociale isolatie. De impact daarvan is zeer groot
geweest. Zo groot zelfs dat men meer schrik heeft om opnieuw geïsoleerd te
worden dan van het virus zelf.” De ngo vraagt de overheid om meer aandacht.
“De acute behoefte aan geestelijke gezondheidszorg van zowel personeel als
bewoners werd niet als prioriteit beschouwd tijdens de corona-epidemie. Het is
cruciaal om dat nu wel aan te pakken.”
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij
de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

