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ALS journaliste bij het medisch
weekblad De Huisarts had Jo-

hanna Vlaminck al honderden in-
terviews met geneesheren geredi-
geerd. ,,En het was altijd zo tech-
nisch. Ik had ook wel eens zin in pa-
tiënten.’’ Vlaminck koos niet
meteen een makkelijke groep. Ze
zocht, niet altijd zonder schroom,
mensen op die volgens haar stuk
voor stuk de keuze hebben ge-
maakt ‘een goede dood’ te willen
hebben, via euthanasie. Vlaminck
portretteerde samen met arts Marc
Cosyns en fotografe Saskia Vander-
stichele allemaal mensen die een
wilsverklaring over hun levensein-
de hebben getekend en met naam
en foto hun verhaal kwijt wilden.
Sommigen nog in de fleur van hun
leven, anderen vechtend tegen de
dood, zeven van de geportretteer-
den zijn inmiddels overleden.

– Waren al die mensen over-
tuigd van hun beslissing?
Johanna: ,,Er zijn mensen met

twijfels. Ik heb een man geïnter-
viewd die de wilsverklaring onder-
tekende, maar toch toegaf dat hij
bang was voor actieve euthanasie.
Het is niet omdat je beslist hebt dat
je het wilt, dat je geen angst meer
hebt voor de dood.’’

,,Voor ik aan het boek over eutha-
nasie begon interviewde ik ook al
een keer huisarts Philippe Saucez,
die aan een hersentumor leed. Hij
zei me ,,de dag dat ik zelf geen kof-
fie meer kan drinken, pas ik eutha-
nasie toe.’’ Hij was daarover zeer
vastberaden. Toen ik na zijn dood
met zijn zus sprak, bleek hij toch
niet voor euthanasie te hebben ge-
kozen, en is hij in zijn lijden veel
verder gegaan dan gepland.’’

– Zit er een rode draad in de

getuigenissen?
Johanna: ,,Het zijn allemaal

mensen die er zeer goed over heb-
ben nagedacht hoever ze willen
gaan. Uit zekerheid voor zichzelf
hebben ze al een wilsverklaring ge-
tekend, omdat ze bijvoorbeeld fa-
milieleden of vrienden zeer hard
hebben zien lijden en voor zichzelf
hebben uitgemaakt dat ze zoiets
niet willen.’’

,,Anderen, vooral ouderen, zeg-
gen dat ze een lang en gelukkig le-
ven hebben gehad en zeker niet het
voorwerp willen worden van aller-
lei therapieën om hun einde te ver-
lengen.’’

– Hoe reageren familieleden
op een voornemen tot euthana-
sie?

Johanna: ,,Ze staan achter de be-
slissing, maar ze blijven het toch
een moeilijke keuze vinden. Ik heb
ook het verhaal van een oude man
van wie de zoon zich niet kon ver-
zoenen met het besluit van zijn va-
der om uit het leven te kunnen stap-
pen. Die bejaarde was echt zeer
boeiend. Hij wou afstand van de
wereld kunnen nemen op een mo-
ment dat hij naar eigen zeggen niet
meer toebehoorde aan deze we-
reld.’’

,,Ik vond achteraf dat ik wel zo’n
opa zou willen hebben, al had ik het
emotioneel ook moeilijk met zijn
beslissing.’’

– Hoe kijken de euthanasiepa-
tiënten aan tegen de arts?
Marc: ,,Mensen die een arts ge- vonden hebben die bereid is hen bij

te staan, zijn zeer blij. Ze hebben
ook dat gevoel als hun huisarts van
mening is veranderd, als die man of
vrouwaanvankelijk niet wou mee-
helpen. Ze vinden het allen zeer be-
langrijk een arts te hebben op wie
ze kunnen rekenen als ze sterven.’’

,,Nogal wat huisartsen zeggen
‘Geef me even tijd, ik moet naden-
ken en dat bespreken met colle-
ga’s’. Niet iedere patiënt kan echter
wachten tot zijn arts er klaar voor
is. Hij kan dan een beroep doen op
de LEIF-artsen.’’

,,Ik heb het wel moeilijk als we ge-
vraagd worden kort op de bal te
spelen en langs te komen echt in
functie van dat levenseinde. We
worden dan ineens geconfronteerd
met een concrete, prangende situa-
tie en zijn inderdaad zoals Reginald
Moreels zegt een soort dokter des
doods. Net zoals er geen specifieke
abortusartsen zouden mogen zijn,
zouden er geen specifieke euthana-
siedokters mogen bestaan. Weet je,

ik kom in 2002 in het tv-nieuws met
de dood van Mario Verstraete, ter-
wijl ik dezelfde dag bij een thuisbe-
valling ook de baby Marthe ter we-
reld hielp komen. Daarover sprak
niemand.’’

– Wat vonden ze van de foto’s?
Saskia: ,,Ze hebben daarvoor al

hun moed bijeengeraapt. Ze wilden
vooral goed op de foto.’’

,,Ik had soms na afloop wel een
raar gevoel. Ik stapte de lift in na
een reportage en wist dat ik ze
nooit meer zou zien. Opmerkelijk,
veel mensen wilden ook lachen op
de foto.’’

Zoals ik het wil. Gesprekken over eutha-
nasie, Johanna Vlaminck, Marc Cosyns,
foto’s Saskia Vanderstichele, Roularta
Books, 221 pagina’s, 22,90 euro.

■ In Trottoir brengt De Standaard zater-
dag een volledige getuigenis over eutha-
nasie. 

DE PATIENT SPREEKT EN LACHT IN EUTHANASIEBOEK

De dood zoals ik hem wil
GENT — ,,Ik heb geleerd dat
je niemand kan of mag ver-
oordelen omdat hij de keuze
heeft om euthanasie toe te
passen. Er zijn er zeer veel die
zich veroordeeld voelen. Ly-
dia Chagoll getuigt ook in het
boek dat het een zware keuze
is om het te doen, maar ook
voor de nabestaanden om er-
bij te staan. Hoe overtuigd je
ook van de zaak mag zijn.’’ 

Lotti en echtgenoot Ivo. Ivo: ,,Voorbij is voorbij. Uiteraard ben ik er
intriest om, er komt immers niets meer in de plaats.’’ 

Senne, palliatief verpleger: ,,Een euthanasievraag is een wanhoops-
vraag. Mensen zijn bang om te sterven op een beestachtige manier.’’

Maaike, echtgenote van Stan. ,,Stan zei vaak: Maaike je mag niet blij-
ven treuren om mij. Ik ga weg en kom nooit meer terug.’’

Lydia Chagoll: ,,Ik leef niet met
de angst dat die kanker terug-
komt. Ik leef met de toekomst.’’

Huisarts Philippe, overleden op
tweede kerstdag vorig jaar.
© Foto’s Saskia Vanderstichele
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■ En toen kreeg Stan een spuitje en
sliep hij voorgoed in. De zuurstoffles
bleef pompen, ik durfde ze niet te stop-
pen, ook al was Stan ondertussen
dood. Marc heeft de fles dichtgedraaid.
Er viel een absolute stilte… Ik ben nog
een hele poos naast Stan blijven zitten.
‘Neem maar al je tijd’, zei Marc. Het
was bevreemdend te zien hoe snel
Stan veranderde in een dood lichaam.
(Maaike, vrouw van Stan)
■ Maar als ik heel eerlijk ben moet ik
toegeven dat ik niet kan weten hoe ik
tegen euthanasie zal aankijken als ik
dodelijk ziek zou worden. De confron-
tatie met mensen die de laatste grens
steeds opnieuw verleggen omdat ze
geen vaarwel kunnen zeggen, laat een
diepe indruk op me na. (Marijke, palli-
atief verpleegkundige)
■ Ik ben 89. Mijn ziekte is mijn ver-

moeid en versleten lichaam. Langza-
merhand verdwijnt mijn interesse voor
kennis en begrip. De computer ligt nu
meestal uit. Ik heb nog hard doorge-
werkt om al de problemen die me be-
zighielden in orde te brengen en ik ge-
loof dat ik daarmee klaar ben. Ik kies
voor rust — de dood — de enige moge-
lijke keuze voor mij. Verder willen le-
ven, is kiezen voor nog meer angst, nog
meer verwarring, nog meer verschrik-
king. (Roger)
■ Ik probeer Christiane nog zoveel mo-
gelijk bij alles te betrekken. Ze moet
zich nuttig voelen. En dat is en blijft ze.
Ik leer nog dag in dag uit van haar. De-
ze week heeft ze me nog taart leren
bakken. Appeltaart. Delicieus. (Lionel,
over echtgenote Christiane, vlak voor
ze stierf)
■ Toen Karel De Gucht ergens in mei

een bezoek bracht aan Topaz, stond ze
hem enthousiast te woord. ,,Ik heb het
hier geweldig naar mijn zin, maar ik
ben ook ‘opgeschreven’ voor euthana-
sie.’’ Op haar sterfbed, tijdens het af-
scheid, zei ze tegen de arts: ,,Dit is de
mooiste dag sinds jaren. En ik hoop dat
ik ‘hierboven’ een mooie jongen zal te-
genkomen.’’ (Raymonde)
■ Wat je nog ziet, is dat mensen meer
en meer opteren voor een uitvaart in in-
timiteit. Naar mijn mening is dat een
verkeerde evolutie. De uitvaart moet
een gemeenschapsgebeuren blijven:
iedereen die het wil, moet de kans krij-
gen om afscheid te nemen… Het
maakt de dood meer bespreekbaar. Je
hoort het zo vaak, mensen die zeggen
‘Ik was er graag bij geweest maar ik
wist het niet….’ (Ignace, begrafenison-
dernemer)

,,MIJN VERMOEID EN VERSLETEN LICHAAM’’


