DE BLOCK TEGEN ‘PALLIATIEVE FILTER’

‘Palliatieve zorg mag euthanasie niet
afremmen’
Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, noemt het onaanvaardbaar dat
ziekenhuizen een vraag naar euthanasie zouden verbinden aan de verplichting om
een palliatief zorgtraject te volgen.
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De Block (Open VLD) reageerde op vragen in de Kamer naar aanleiding
van een artikel in de krant De Morgen, waarin gesteld wordt dat ‘katholieke
ziekenhuizen’ hun patiënten verplichten om een palliatief zorgtraject te volgen
wanneer ze een vraag naar euthanasie stellen. Een anonieme vrouw getuigde er over
de pijnlijke doodsstrijd van haar man, die in een niet nader genoemd ziekenhuis een
zogenaamde ‘palliatieve filter’ werd opgedrongen. ‘Iemand twee weken langer laten
lijden, is op geen enkele manier goed te praten’, zegt De Block.
De minister suggereert dat familieleden van mensen die dit overkomt, een klacht
indienen bij de ombudsdienst voor de rechten van de patiënt. Het staat patiënten
vrij om een behandeling te weigeren.
‘Euthanasie wordt tegenwoordig in elk ziekenhuis uitgevoerd’, zegt professor
Chris Gastmans (KU Leuven), adviseur ethische thema’s bij de ziekenhuiskoepel
Zorgnet-Icuro. ‘Er is almaar minder polarisatie over dit thema. In die zin zijn
palliatieve zorg en euthanasie ook dichter naar elkaar toe gegroeid. Ik vind dat een
goede evolutie, omdat de expertise over het levenseinde toch vaak bij de palliatieve
teams zit. Het mag natuurlijk niet de bedoeling zijn om euthanasievragen af te
wimpelen of te vertragen.’
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‘Er zijn genoeg artsen bereid om euthanasie uit te voeren,
maar het kan niet zonder een goed gesprek’
JACKY BOTTERMAN
Oncoloog

Het AZ Sint-Lucas uit Gent en de ziekenhuizen van de Gasthuiszusters Antwerpen
erkennen dat patiënten die om euthanasie vragen, bij hen altijd iemand van het
palliatief team aan hun bed mogen verwachten. ‘Als iemand binnenkomt met de
vraag “Geef mij een dodelijk spuitje”, beschouwen wij dat als een hulpvraag en
zullen we eerst kijken wat we nog kunnen doen’, zegt Willeke Dijkhoffz, ceo van
GZA. ‘Wij zijn inderdaad een christelijk geïnspireerd ziekenhuis en springen niet
licht om met euthanasievragen. Maar een patiënt van wie het lijden niet meer te
lenigen is, zullen we geen weken laten wachten.’

Ook het AZ Sint-Lucas ziet er geen graten in om eerst het gesprek over palliatieve
zorg aan te gaan. ‘Je mag van ziekenhuisartsen niet verwachten dat ze zomaar
uitvoeren wat eventueel thuis al zou beslist zijn. Wij zijn geen robotten’, zegt
oncoloog Jacky Botterman. ‘Er zijn genoeg artsen in ons ziekenhuis bereid om
euthanasie uit te voeren, maar het kan niet zonder een goed gesprek.’
Het AZ Nikolaas uit Sint-Niklaas – ook genoemd in De Morgen – beklemtoont
dat het een pluralistische instelling is. Voorzitter Herman Nys: ‘Sinds de fusie zijn de
kruisbeelden uit de kamers verdwenen. Bij een euthanasievraag vragen wij of
mensen geïnteresseerd zijn in een gesprek met iemand van het palliatief team. Als
het antwoord op die vraag nee is, wordt dat niet opgedrongen.’

