de

Huisarts

VOORWOORD

Nr. 1004 31 maart 2011

Weekblad voorbehouden
aan het medisch korps.
redactie.huisarts@roulartamedica.be

(Parait également en français sous le titre
«le Généraliste»)
20.541 exemplaren

Duo-euthanasie
ent u een van de meer dan één miljoen kijkers van de zondagavondreeks “De
Ronde”? Dan hebt u zich ongetwijfeld al een mening gevormd over één van de
meest opmerkelijke verhaallijnen uit de reeks, die van het oudere koppel waarvan de
man terminaal ziek is. Zijn vrouw – die een leven zonder hem niet ziet zitten – wil samen
met hem uit het leven stappen. Zij neemt pillen en wordt vervolgens door haar man met een
kussen verstikt. Hij werpt zich vervolgens van de keldertrap, maar overleeft de val.
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In de media wordt de verhaallijn vaak aangeduid als het ‘euthanasieverhaal’. Uiteraard een
foute omschrijving, want het gaat hier duidelijk niet om euthanasie, maar wel om zelfdoding
en hulp bij zelfdoding. Een onderscheid dat spijtig genoeg vaak niet door de publieke opinie
wordt gemaakt. Onterecht wordt dan ook meteen de link gelegd naar een concreet geval
waarbij twee bejaarden besloten om samen euthanasie te laten plegen. Een voorval dat zich
toevallig net vorige week voordeed ergens in Vlaanderen.
Zowel de fictiereeks als het waargebeurde voorval zal de discussie over euthanasie weer doen
opflakkeren. Op zich is dat geen slechte zaak. Maar dan wel op voorwaarde dat er steeds
duidelijk gemaakt wordt waarover men spreekt. Euthanasie staat niet gelijk aan (hulp bij)
zelfdoding. Men kan zich soms afvragen of de ‘flou artistique’ rond deze termen niet
doelbewust in stand gehouden wordt door bepaalde mensen en groepen.

Vormgeving

Een discussie over gezamenlijke euthanasie, maar ook over euthanasie bij wilsonbekwame
patiënten of over euthanasie bij minderjarigen, dringt zich op. Net als de discussie over de
rol en de plaats van palliatieve zorg bij het levenseinde. Maar laat het alstublieft een serene
discussie zijn, waarbij respect getoond wordt voor ieders mening en waarbij men de geheime
agenda’s achterwege laat. Daar wordt immers niemand echt beter van.
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ZOGEZEGD
elfdodingen op de werkvloer zijn te wijten
aan de toenemende ontmenselijking van
onze arbeidscultuur. Aan het feit dat winst en rentabiliteit primeren, ten koste van de werksfeer.
En de technologische ontwikkeling op het gebied
van de communicatie gaat zo snel dat we ze niet
kunnen bijbenen, zodat we de vooruitgang niet
meer beheersen, maar ondergaan. Tegenwoordig wordt het individu niet meer fysiek vermalen, maar mentaal en intellectueel platgewalst.
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(Auteur Philippe Claudel, in De Standaard
der Letteren)

ls het wereldkundig maken van sterftecijfers bedoeld is om clinici te helpen, en
niet slechts om de naam van een bepaalde
instantie in het nieuws te krijgen, stel ik voor dat
we de communicatie overlaten aan een ambtenaar met een telraam. Deze taak moet worden
voorbehouden aan professionals die betrokken
zijn geweest bij het vergaren van de gegevens,
die begrijpen wat de gegevens betekenen, en die
bereid zijn net die ene stap verder te zetten
om uit te leggen wat we ermee aanmoeten.
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(Auteur en arts Miquel Bulnes,
in Medisch Contact)
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Roularta Printing

n de huisartsenpraktijk ervaar je veel situaties waarbij de hele objectiverende medische
wetenschap als een pudding ineenstuikt. Wat
blijft er nog over van je wetenschap wanneer een
patiënte een tweede kindje verliest midden in een
zwangerschap? Wanneer je verneemt dat iemand
als kind misbruikt werd? Je kan de vreugde, de
boosheid, het mededogen, het engagement, de
strijdlust, de angst die je ervaart bij jezelf en bij
patiënten toelaten en je patiëntgerichtheid niet
verliezen. Of je krijgt eelt op je hart en ziel.
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- op welke wijze dan ook - zijn voorbehouden voor alle landen.
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l avonden lang houdt het boek me in de ban.
Alleen de titel blijft me storen. ‘De keizer
aller ziektes’ luidt die, terwijl het over een
rotzak van een sluipmoordenaar gaat.
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(Journaliste Ariane De Borger,
in Plus Magazine)
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aar ik niet goed tegen kan, zijn osteopaten en chiropractors die bij huilbaby’s
altijd wel wat vinden in de nekwervels en die altijd
behandelen. Nog niet zo lang geleden is er een
baby overleden na behandeling van zo’n
therapeut. Bij die baby is gewoon letterlijk de nek
omgedraaid.
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(Kinderarts Herman Van Tinteren,
in Mednet)
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