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VROUW (78) PLEEGT SAMEN MET TERMINALE MAN (83) EUTHANASIE
In een dorpje in Vlaams-Brabant 
heeft een bejaard echtpaar begin deze
week samen euthanasie gepleegd. 
Het gaat om een terminale man van
83 en zijn 78-jarige vrouw die aan
 allerlei  pijnlijke ouderdomskwalen
leed. Ze hadden maanden geleden 
al de  ingrijpende en weloverwogen
 beslissing genomen om samen 
te  sterven. «Het is bij mijn  weten 
de  eerste keer dat twee geliefden 
in ons land sámen euthanasie plegen
en via hun rouwbrief ook kenbaar
 maken dat ze op dezelfde dag zijn
heengegaan», aldus de Gentse
 euthanasiespecialist Marc Cosyns.

ANNICK GROBBEN 
EN SVEN PONSAERTS

Niet zo heel veel mensen waren
ervan op de hoogte dat de twee
bejaarde echtelieden maanden
geleden al hadden besloten om
begin deze week uit het leven te
stappen. Het echtpaar had geen
kinderen en nog weinig familie-
leden. De man en de vrouw
woonden hun hele leven in een
Vlaams-Brabants dorpje, waar
 iedereen hen kende. Iedereen
wist ook dat de man aan kanker
leed en doodziek was.

Op de sukkel
«Hij leed zoveel pijn dat hij al een
hele tijd niet meer buitenkwam»,
aldus een dorpsgenote. «Zijn
vrouw was de jongste tijd ook erg
op de sukkel. Ze klaagde over
 vreselijke rugpijn, had veel last
van haar knieën. Ongeneeslijke
ouderdomskwalen die haar veel
pijn berokkenden. Ook zij verliet
de jongste maanden haar huis
niet meer. Buiten hun weinige
 familieleden hadden ze eigenlijk
alleen nog maar elkaar, en goeie
buren. Het was een liefdevol

 koppel. Ze waren enorm gehecht
aan elkaar en hebben hun hele
 leven goed voor elkaar gezorgd.»

Taboe
Volgens stervensbegeleidings -
expert Marc Cosyns is het de
 eerste keer dat twee bejaarde
partners er in ons land samen
voor kiezen om euthanasie te
 plegen. «Een belangrijk taboe-
doorbrekend signaal», aldus
 Cosyns. «Want het thema van het
samen willen sterven van twee
bejaarde geliefden van wie de ene
partner terminaal is, leeft onder

DE GROEP 85-PLUSSERS
IS VRIJ STERK
VERTEGENWOORDIGD
IN DE STATISTIEKEN
OVER ZELFMOORD. 
VEEL VAN DIE
ZELFDODINGEN VOLGEN
OP HET OVERLIJDEN 
VAN DE PARTNER
Euthanasiespecialist Marc Cosyns

de mensen.»
«Kijk maar
naar de zelf-
moordstatis-
tieken», ver-
volgt de arts. «De
groep van 85-plus-
sers is daarin sinds
2008 opmerkelijk groter
geworden en vrij sterk  ver -
tegenwoordigd. Als je gaat kijken
wat er aan die zelfmoorden ten
grondslag ligt, leren we dat veel
van die zelfdodingen volgen op
het overlijden van de partner. 
Dat het gaat om mensen die een

 eeuwigheid hebben samenge-
leefd, voor en door elkaar, en voor
wie het onmogelijk was om
 zonder de partner nog verder te
leven. Als je als koppel zoveel
 decennia lief en leed hebt gedeeld,
leef je soms bijna in symbiose, hé.
Zeker als er geen kinderen zijn.»

‘De Ronde’
«Het is ook niet voor niks dat dit
thema prominent aanwezig is 
in de veelbekeken fictiereeks 
‘De  Ronde’ op Eén», aldus Cosyns.
«Regisseur en scenarist Jan Eelen
confronteert de kijker niet zo-
maar met heftige en ontroerende
beelden van een bejaarde,
 terminale man die samen met
zijn vrouw zelfmoord wil plegen.

Hij haalt het thema aan omdat
‘het later alleen achterblijven’ bij
heel veel mensen gevoelig ligt.»
Of niet-terminale, hoogbejaarde
partners van een terminaal zieke
man of vrouw juridisch gezien
wel in aanmerking komen voor
euthanasie? «Jawel», zegt Cosyns.
«Alleen bestaat daarover nog de
grootste onwetendheid, met alle
mensonwaardige gevolgen van
dien. Het bejaarde koppel uit ‘De
Ronde’ kiest voor zelfmoord en
komt terecht in een situatie die ik
persoonlijk verre van waardig

vind. Terwijl dit koppel wel
 degelijk een beroep had kunnen
doen op euthanasie en zo een
waardiger einde had gekend.»
«Want volgens de wet kan wie
ondraaglijk lijdt euthanasie
 krijgen, op voorwaarde dat 
het lijden onlenigbaar is», aldus
 Cosyns. «De combinatie van 
een resem ongeneeslijke
 ouderdomskwalen én het
 vooruitzicht alleen te moeten
achterblijven na de dood van
een  partner, kan wel degelijk
 aanvoelen als ondraaglijk lijden.
De Vlaams-Brabantse die deze
week verkoos om met haar
 terminale echtgenoot eutha -
nasie te plegen, is daar een
 voorbeeld van. Mijn respect
voor de arts die deze twee oude
mensen heeft willen bijstaan bij
hun afscheid. Hij kwam hen niet
alleen tegemoet in hun innigste
wens, hij heeft hen bespaard 
dat ze met allerlei vreselijke
 zelfmoordscenario’s hebben
 moeten rondlopen. Hij heeft
háár het lijden van een leven
zonder hém bespaard.»

Moedig
«Ik weet uit ervaring dat
 bejaarden met niet-terminale
aan doeningen bij weinig artsen
 gehoor vinden», besluit dokter
Cosyns. «Dat is erg. Want als
 artsen méér zouden luisteren
naar oude mensen die aangeven
dat ze zonder hun partner niet
meer verder kunnen leven, zou
het aantal zelfdodingen onder
80-plussers gevoelig dalen. Ver-
eenzaming neemt toe, ook de
vraag om samen te kunnen
 sterven zal bij alleenstaande
koppels alleen maar  toe nemen.»
«Durven spreken over euthana-
sie is in dit soort gevallen een
 taboedoorbrekende noodzaak.
Het vergt veel meer moed dan te
zeggen: ‘Och madammeke, je
kan toch nog naar een woon-
zorgcentrum en daar ga je
 allemaal nieuwe mensen leren
kennen!’ Voor de ene achter -
blijver is dat inderdaad nog een
heel mooi toekomstperspectief.
En voor de man of vrouw die
daarvoor kiest, moeten we
 absoluut een nog passender
zorgverlening in gang steken.
Maar de achterblijver die sámen
met zijn of haar partner uit het
leven wil stappen, moeten we
respecteren en vooral: in alle
 sereniteit menswaardig willen
helpen.»

«Alleen achterblijven,
dat is óók 

ondraaglijk lijden»

MIJN RESPECT VOOR 
DE ARTS DIE TEGEMOET
WILDE KOMEN AAN
HUN INNIGSTE WENS.
VEEL NIET-TERMINALE
BEJAARDEN VINDEN
GEEN GEHOOR
Marc Cosyns

Volgens
 dorpsgenoten
was het koppel
(niet de
 mensen op 
de foto) enorm
gehecht aan
 elkaar. «Ze
hebben hun
hele leven goed
voor  elkaar
 gezorgd.»

Elk jaar 50 vluchten in de problemen
Op de Belgische vliegvelden raakten tussen 2008 en 2010 jaarlijks ongeveer
50 vluchten in de problemen. Dat blijkt uit cijfers van sp.a-senator Bert
 Anciaux. Bij geen van die incidenten kwam de veiligheid van de passagiers
in gevaar. Het aantal onregelmatigheden bij de landing schommelde tussen
24 (in 2010) en 32 (in 2008). De meeste gevallen deden zich voor in Zaven-
tem. De oorzaak lag in ruim vier op de tien gevallen bij de luchtverkeers -
leiding. Weersomstandigheden lagen aan de basis van zowat een derde
van de landingsincidenten. Er was nooit sprake van een grove menselijke
fout. Het aantal opstijgincidenten varieerde in dezelfde periode tussen 20
en 30 per jaar. Meestal was dit het gevolg van technische problemen. (MIG)

Hardleerse zwartrijder moet 12.402 euro betalen
Een 19-jarige Tsjech die liefst 41 keer met de trein meereed zonder
ticket, moet van de Leuvense politierechter 12.402,50 euro betalen.
Benedikt M. werd betrapt tussen 22 oktober 2009 en 18 juli 2010,
telkens nabij het station van zijn woonplaats Leuven. Hij moet voor
elke inbreuk 165 euro boete betalen én 137,50 euro voor  Slachtoffer -
hulp. De NMBS stelde zich vreemd genoeg geen burgerlijke partij
 tegen de zwartrijder, die zijn kat stuurde naar de rechtbank. Hij
heeft 15 dagen de tijd om verzet aan te tekenen. (MVH)


