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VA N  O N Z E  R E DACT R I C E

INGE GHIJS
BRUSSEL ‘In overleg met mijn

patiënte zal ik geen aangifte doen
bij de federale controle- en evalu-
atiecommissie voor euthanasie
en ik zal geen andere arts raad-
plegen.’ Dat had Marc Cosyns vo-
rige week in deze krant aange-
kondigd (DS 29 juni). Zijn patiën-
te leed aan uitgezaaide lymfekan-
ker, ze kon haar bed niet meer uit
en at niet meer. 
Met zijn actie wou Cosyns het de-
bat rond stervensbegeleiding
aanwakkeren in de aanloop naar
de volgende beleidsverklaring.
Hij vindt het discriminerend dat
er voor één vorm van stervensbe-
geleiding of levensbeëindiging,
het toedienen van barbituraten,
speciale regels gelden, terwijl die
niet gelden voor andere vormen
van medisch begeleid sterven: de
stopzetting van de behandeling
en/of van voedsel- of vochttoedie-
ning. Of de patiënt in totale ver-
doving brengen tot de dood volgt. 
De arts kreeg voor zijn actie heel
wat negatieve kritiek. Het parket
van Gent kondigde aan dat als hij
inderdaad onwettige euthanasie
zou toepassen, het zou ingrijpen.
De patiënte zou zaterdag, in aan-
wezigheid van haar twee kinde-
ren en haar partner, inslapen. De
mogelijkheid bestond dat ze zelf
het dodend middel zou innemen;
in dat geval zou Cosyns hulp bij
zelfdoding bieden. Daarvoor is
geen melding bij de bevoegde
commissie en geen advies van een
tweede arts nodig. 
Zondag wou Cosyns alleen kwijt
dat de vrouw ‘volgens alle wette-
lijke en deontologische regels’ in-
geslapen is. Volgens Cosyns kreeg
hij door zijn actie heel wat e-mails
en telefoons van mensen uit de
praktijk — artsen en patiënten —
die positief reageerden. ‘Het the-

oretische ideologische onder-
scheid tussen palliatieve zorg en
euthanasie leeft alleen in de hoof-
den van sommige politici en theo-
retici. In de praktijk bestaat dat
nog nauwelijks. Artsen doen aan
stervensbegeleiding, multidisci-
plinair en in samenspraak met
het verplegend personeel. Ik
dacht dat een doorbraak mogelijk
was. Blijkbaar ben ik naiëf ge-
weest. Levensbeëindiging door
barbituraten toe te dienen maakt
deel uit van een euthanasiewet-
geving, waarin verwezen wordt
naar moord en waarin staat dat
de arts strafrechtelijk vervolgd
kan worden. Dat is belastend voor
artsen en patiënten’, zegt Cosyns.
Hij wil dat actieve euthanasie ook

deel uitmaakt van de patiënten-
wetgeving. 
‘Ik kreeg ook bezorgde e-mails,
dat er toch voldoende controle en
toetsing moet blijven. Ik vind dat
ook. Maar die controle en toet-
sing kan perfect via de bestaande
wetgeving op de patiëntenrech-
ten. Er is toch net zo goed toetsing
en controle nodig als het gaat om
stopzetting van de behandeling
of opdrijven van morfine? Tegen-
standers beweren dat als barbitu-
raten toedienen deel uitmaakt
van de patiëntenwetgeving, dan
elke arts dat voortaan moet doen.
Een arts moet aan stervensbege-
leiding doen, maar in de keuze
van de methode is hij vrij. Hij
moet de patiënt alleen duidelijk
maken dat geen barbituraten wil
toedienen en dan moet hij verwij-
zen.’
Blz. 19 > opinie: Transparantie bij
levenseinde.

Geen onwettige
euthanasie

‘Ik ben naïef geweest’

Marc Cosyns: ‘Onderscheid palliatieve zorg en euthanasie is theoretisch.’ © pn

‘Ik dacht dat een doorbraak mogelijk was, blijkbaar ben ik naïef geweest’, 
zegt dokter Marc Cosyns.

MALDEGEM Een 43-jarige
vrouw werd vrijdagavond aange-
houden in de zaak van de baby die
in 2005 vermoord werd terugge-
vonden in een vuilniswagen in
Maldegem. De vrouw woont in
Maldegem. Haar DNA komt over-
een met het DNA van de baby,
maar ook met de sporen die
verder nog op de vuilniszak ge-
vonden zijn.
Toch ontkent de vrouw alle be-
trokkenheid bij de zaak. Meer
nog, ze ontkent dat ze in 2005
zwanger was, laat staan bevallen
is. Het parket van Gent noemt de
bewijslast echter ‘verpletterend’. 
Alles wijst erop dat haar man en
twee kinderen niets afwisten van
haar zwangerschap en bevalling.
Hoe en waar die plaatsgevonden
heeft, is nog niet bekend. Een re-
constructie van de feiten geeft
aan dat ze ‘s nachts bevallen moet
zijn van een gezond, levensvat-
baar jongetje. Uit de autopsie
blijkt dat de baby enkele uren ge-
leefd heeft, maar dan door ver-
stikking en slagen op het hoofd is
omgebracht. Tegen de ochtend,
tussen 6 en 8 uur, dumpte ze het
lijkje in een vuilnisbak langs de
Gentsesteenweg, op enkele hon-
derden meters van haar woning.
Het lichaampje droeg nog een
deel van de navelstreng, bij de ba-
by in de plastic zak lagen ook nog
resten van de placenta.
De vondst van de moeder is een
krachttoer van de rechercheurs.
Zij zaten op de zaak sinds
30 maart 2005, wanneer twee
Maldegemse vuilnismannen het
lijkje bij toeval ontdekten. De
zoektocht van de politie ging in
eerste instantie naar de sporen in
de zak. Ook een uitgebreid buurt-
onderzoek werd op touw gezet,
waarbij vingerafdrukken van alle
vrouwen in een wijde omgeving
genomen werd. Zonder succes.
Na enkele maanden richtten de
speurders zich naar een bizarre
boodschap in het rouwregister
van de begrafenis. ‘God, als het u
belieft, help mij en mijn echtge-
noot om al deze moeilijkheden te
overwinnen zodat we verder in
vrede kunnen leven’, stond in het
Servisch te lezen. Na een maan-

denlange speurtocht vond de po-
litie dat paar. Maar zij bleken
niets met de zaak te maken te
hebben. Stilaan begon het er ho-
peloos uit te zien voor de speur-
ders. Maar ze hadden nog één
aanwijzing. In de vuilniszak zat
ook een rekening van McDonald’s
in Maldegem, met daarop de be-
stelling voor een ‘hamburger na-
tuur’, de minst gevraagde in de
fastfoodketen.
Met de moed der wanhoop vatten
de rechercheurs in april drie we-
ken lang post in de McDonald’s,
op zoek naar een naald in een
hooiberg. Iedereen die een ham-
burger bestelde als die van de re-
kening in de vuilniszak, zo’n tien
klanten per dag, werd gevraagd
om zijn vingerafdrukken.
Enkelen weigerden die te geven,
onder anderen een vrouw van 43
jaar. De speurders vroegen haar
om een speekselstaal. Het DNA-
profiel dat daaruit voortkwam,
stemt volledig overeen met het
DNA van baby en placenta.
Wellicht is de daderes van de ba-
bymoord gevonden. De politie zit
nog met veel vragen. Wie was de
vader? Waarom moest het jonge-
tje sterven? Hoe kon de vrouw
haar geheim bewaren?

Dat moeders hun kind vermoor-
den, is zeldzaam maar niet uit-
zonderlijk, zegt gerechtspsychia-
ter Rudy Verelst. ‘Bij moord in het
eerste levensjaar van een kind
blijkt de dader in drie van de vijf
gevallen de moeder te zijn.’
‘Deze vrouw lijkt mij thuis te ho-
ren in het profiel van vrouwen die
hun kind binnen 24 uur na de be-
valling doden en die nooit een
emotionele band met het kind
ontwikkelden tijdens de zwan-
gerschap. Doorgaans gaat het om
pubermoeders. Dit geval — een
rijpere vrouw met twee kinderen
— is wel atypisch.’ (tv, ct, fds)

Twee jaar oude
babymoord opgehelderd
De vermoedelijke daderes woont in Maldegem, is
ambtenaar en moeder van twee tieners.

Ticket hamburgerzaak
brengt speurders 
op spoor van moeder

BRUSSEL (BELGA) In het raam
van het onderzoek naar de zoge-
naamde ‘parachutemoord’ trek-
ken speurders van de federale ge-
rechtelijke politie van Tongeren
naar de Amerikaanse staat Illi-
nois. De hoofdverdachte, Els C.,
verbleef daar in de zomer van vo-
rig jaar. Dat schrijven Gazet van
Antwerpen en Het Belang van
Limburg.
C. wordt ervan verdacht dat zij de
parachute gesaboteerd heeft van
Els Vandoren (37), een collega-
springster. Die stortte op 18 no-
vember 2006 te pletter tijdens
een sprong. Beide vrouwen had-
den een relatie met dezelfde man
en wisten dat ook van elkaar.

Els C. zou uit jaloezie hebben ge-
handeld.
C., een gedreven parachutiste,
had in de VS een vriend opge-
zocht en was aanwezig op de
World Free Fly Convention, het
wereldcongres vrije val. Daar
deed zich na afloop een incident
voor dat bijna het leven kostte
aan een Amerikaanse minnaar
die haar had gedumpt.
Els C. zou een terreinwagen heb-
ben bestuurd terwijl haar ex-min-
naar op het dak ervan had plaats-
genomen. Ook al wist zij dat, toch
reed ze rakelings onder de vleugel
van een vliegtuig door. De man
kon zich op het nippertje redden
door weg te springen.

Speurders parachutemoord
naar Verenigde Staten
Els C., de hoofdverdachte in de zaak van de parachutemoord,
zou in de VS iets gelijkaardigs hebben geprobeerd.

ANTWERPEN Patiënten kon-
den er voor de kick tegen betaling
testikels laten amputeren, een be-
snijdenis laten uitvoeren, een rec-
taal onderzoek laten doen, borst-
verkleiningen en -vergrotingen,
inspuitingen in de tepels of ande-
re verminkingen laten uitvoeren. 
Het doorzochte pand was com-
pleet ingericht als ziekenhuis,
met operatietafels, beademings-
apparatuur en andere hoogtech-
nologische medische spullen.
‘Gezondheid en tevredenheid is
onze hoogste prioriteit’, voerde de
bizarre kliniek als slogan. 
Beelden van de ingrepen werden
op het internet gezet en fans van
dergelijke verregaande SM-prak-

tijken konden ze tegen betaling
en in sommige gevallen zelfs gra-
tis bekijken.
Voorlopig werd niemand aange-
houden. De chirurg achter het
initiatief, ene dokter Steve — ‘on-
ze geliefde dokter’ volgens de
website van de sekskliniek — is op
2 juni overleden, meldt de web-
site. Hij had een zeskoppig team
rond zich van operatiezusters tot
anesthesisten. 
Het Antwerpse gerecht voert een
onderzoek naar het onwettig uit-
oefenen van de geneeskunde en
het toebrengen van slagen en ver-
wondingen. De website van de
kliniek, www.o-r-r.com, was gis-
teren nog steeds online. (krg)

SM-ziekenhuis opgerold
in Antwerpen
Het Antwerpse gerecht heeft een illegaal ziekenhuis opgedoekt
waar sadomasochistische operaties zouden zijn uitgevoerd.

Reizigers vast 
in defecte trein
VILVOORDE Ter hoogte van

het wisselcomplex in Vilvoorde is
gisteren iets na twaalf uur de in-
ternationale trein Brussel-Am-
sterdam tot stilstand gekomen
door een defecte locomotief. 
Een uur later werd de trein naar
het station van Vilvoorde ge-
sleept, anderhalve kilomter ver-
derop. Daarvoor moest een de-
pannagelocomotief ter plaatse
komen.
De 350 reizigers mochten om vei-
ligheidsredenen niet uitstappen.
In het station van Vilvoorde kon-
den zij overstappen op andere
treinen. Voor de reizigers naar
Nederland betekende dat een ver-
traging van twee uur.
De hulpdiensten deelden in het
station drinkwater uit aan de pas-
sagiers.
De oorzaak van het defect was gis-
teren nog niet bekend. (ty)


