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at zegt Marc Cosyns, co-au-
teur van het boek ‘Zoals ik
het wil.Gesprekken over eu-

thanasie’dat vanaf morgen in de boek-
handel ligt.Op bladzijden 9 en 10 bren-
gen we in voorpublicatie uit het boek
het integrale portret van Ivo Tralbaut
en Lotti Decadt en uittreksels uit het
portret van anesthesioloog Senne Mul-
lie die binnen zijn ziekenhuis actief is
in het palliatief support team.

Hieronder brengen we een inter-
view met huisarts Marc Cosyns (Uni-
versiteit Gent),met co-auteur Johanna
Vlaminck en met fotografe Saskia Van-
derstichele.

In het dagelijks leven is Johanna
Vlaminck eindredacteur bij dit blad:
“Het idee groeide bij Saskia en mezelf
toen de discussie over de euthanasie-
wetgeving losbarstte.Niet alleen bij de
artsen maar ook bij het grote publiek.
In die tijd maakte ik voor de Huisarts

een portret van Philippe Saucez,een
huisarts,motorfreak en bon vivant.Hij
was ziek en zei dat hij eruit zou stap-
pen op het moment dat het leven on-
draaglijk zou worden. Op dat artikel
kwam veel reactie en het was aanlei-
ding voor Saskia en mezelf om een
mail naar Marc Cosyns te sturen. Hij
wou direct meedoen.”

Cosyns,één van de stuwende krach-
ten achter de euthanasiewetgeving,be-
aamt.“Als wetenschapper doe ik on-
derzoek naar ethische beslissingen aan
het levenseinde. Ik ben ook politiek
geëngageerd ten gunste van de rech-
ten van de patiënt.Euthanasie is daar-
van een schoolvoorbeeld. Ooit over-
woog ik zelf portretten te maken van
patiënten.Uiteindelijk beperkte zich
dat tot casussen voor wetenschappelij-
ke tijdschriften.De beschrijvingen die
Johanna maakt van een aantal mensen
zorgen voor een extra toets.Om na te
gaan of ik goed bezig ben.Het gaat im-

mers om nieuwe materie:hoe ga je om
met de euthanasiewetgeving? Met pa-
tiëntenrechten? De openheid van het
boek is daarbij essentieel.”

Frans Buyens
De 26 portretten in het boek zijn zo

ruim mogelijk opgevat. Johanna Vlam-
inck:“Het gaat onder meer over een
terminale patiënt,over iemand die uit
voorzorg een wilsbeschikking op-
maakte,over een anesthesioloog,een
pastoor,een meisje van 16...”Voor Co-
syns staat het bewust omgaan met het
levenseinde centraal.“We gaan verder
dan euthanasie.Doel is het taboe dat
rond de wetgeving en rond sterven en
dood hangt, weg te nemen. Daarom
brengen de mensen hun eigen realisti-
sche verhaal met naam en toenaam.
Met alle positieve én negatieve kantjes.
Eén anonieme getuigenis illustreert het
taboe dat er toch nog altijd rond hangt.”

Niet enkel mensen die voor eutha-
nasie opteerden (een aantal stierven
inmiddels) komen aan bod. Ook na-
bestaanden die het soms erg moeilijk
hebben met de keuze van de overle-
dene.Nogal wat bekende namen ver-
leenden hun medewerking. Lydia
Chagoll en haar in mei overleden
echtgenoot,de cineast Frans Buyens,

bijvoorbeeld.“Beiden zijn overtuigde
leden van Recht op Waardig Sterven
en Buyens was ook zeer consequent”,
aldus Vlaminck.Voor een interview
met kunstpaus Jan Hoet zakte ze af
naar Duitsland.“Voorlopig is hij ge-
kant tegen euthanasie voor zichzelf.
Hij vergelijkt het met de kerkelijke ri-
tuelen. Daar is op zich niets tegen
maar euthanasie is een ritueel waar-
in hij zichzelf niet kan terugvinden.
Al begrijpt hij het voor anderen en
heeft hij geen schrik van de dood.Als
het zo beslist is, moeten we het on-
dergaan, luidt zijn redenering. Hoe-
wel hij niet ontkent er misschien an-
ders te zullen over denken als het zo-
ver is.”Ook Lily Boeykens,de vroege-
re voorzitter van de Nationale Vrou-
wenraad komt aan bod.Vlaminck:
“Zij is in het beginstadium van de
ziekte van Alzheimer. Daaraan ster-
ven,vindt ze niet erg omdat het pijn-
loos is en enkel de geest vervaagt.
Toch wil Boeykens dat stadium voor
zijn.”

Marc Cosyns zelf schreef commen-
taarteksten. In functie van het om-
gaan met stervensbegeleiding vor-
men ze een maatschappelijk tijdsdo-
cument van de jaren tachtig tot nu,
zegt hij.“Ze geven een beeld van mijn
eigen ervaringen en achtergrond.
Over de manier waarop ikzelf met
het thema in contact kwam.”

Positieve titel
Johanna Vlaminck:“Iedereen gaat

dood. Daarom is het belangrijk de
mensen in hun zeer uiteenlopende
context te schetsen. Het is niet alle-
maal positief. Er zitten ook schrij-
nende verhalen tussen.”Cosyns:“Po-
sitief is dat mensen bewust omgaan
met de dood. Niet omdat sterven zo
positief is.Wel omdat je er nu een-
maal niet aan ontkomt. Belangrijk is
de bespreekbaarheid. Dat kon tien

jaar geleden nog niet in de genees-
kunde.Alles was medisch-technisch
mogelijk en zoniet dan zweeg men
er over.De palliatieve beweging,Kü-
bler-Ross enzoverder hebben de
communicatie over sterven moge-
lijk gemaakt. Euthanasie kan. Ster-
ven kan een welbewuste, vooraf-
gaandelijke keuze zijn.Dat is het po-
sitieve. De titel ‘Zoals ik het wil’ is
dan ook welbewust gekozen en ver-
wijst ook naar de laatste wilsbe-
schikking. Daarin is de wetgeving
heel belangrijk. Heel formeel ook
met het tekenen van een document.
Mensen zijn gedwongen na te den-
ken.‘Zoals ik het wil’ heeft dus niets
met egoïsme te maken.Wel met zelf
weten wat je wil voor je er kan over
praten.Mensen weten waar ze staan.
Dan pas kan de volgende fase begin-
nen. Het is dus een positieve titel.”
■  Geert Verrijken

A C T U A L I T E I T

“Mensen laten nadenken over levenseinde”
“Zorgverleners moeten tijd uittrekken om te luisteren naar wat mensen
rond euthanasie vertellen. Dat geldt trouwens voor het hele gebeuren
rond gezondheid en ziek zijn. Het gaat ook over patiëntenrechten. De arts
is niet degene die weet wat goed is voor de patiënt. Hij maakt enkel keu-
zes bespreekbaar en begeleidt ze. Artsen mogen hun macht niet misbrui-
ken. Ze moeten afstappen van het vroegere paternalisme.”

D

ensen fotograferen die tot euthanasie
besloten hebben, ligt niet voor de
hand. Saskia Vanderstichele beaamt:

“Inderdaad.Johanna benadrukte bij het vastleg-
gen van een afspraak ook altijd duidelijk dat er
een foto bij hoorde.Verschillende mensen
haakten daardoor af.”Marc Cosyns:“De foto’s
tonen dat er een vertrouwensklimaat was.Een
interview willen mensen nog wel toestaan.
Maar er ook nog een foto bij, dat is niet evi-
dent.”Johanna Vlaminck:“Doorgaans zit er in de
foto iets dat in het gesprek tot uiting komt. Jan

Hoet  toont bv.trots de littekens in zijn nek,Elisa
Frans zit in Yogahouding.De foto’s ondersteu-
nen de tekst.”Enkel een reportage over de on-

dertekening van een wilsverklaring vormt een
boodschap op zich.Bewust opteerde Vandersti-
chele voor zwart/wit-foto’s:“Niet alleen omdat
ik er meer voeling mee heb dan met kleur.Ook
omdat je zo veel beter met contrasten kan wer-
ken en dat gaat goed samen met het onder-
werp. Opvallend veel mensen lachen trouwens
op de foto’s.Er goed op staan vonden ze belang-
rijk.Voor een aantal was het de laatste keer.”

Fototentoonstelling 
Nog tot 24 oktober worden de portretten uit

het boek samen met foto’s van Stan Kenis ten-
toongesteld (*).Cosyns:“Stan Kenis is een foto-
graaf die in 1996 overleed.Het ging om openlij-

ke euthanasie avant la lettre. Samen met zijn
vrienden en familie waren het mensen die er-
voor uitkwamen.Stan kreeg van de dokters te
horen dat hij nog drie tot twaalf maanden te le-
ven had.In de loop van de behandeling schreef
hij een dagboek van meer dan duizend bladzij-
den.Daarvan maakte ik indertijd een casusbe-
spreking voor een tijdschrift. In ‘Zoals ik het
wil’ is de tekst sterk gecompileerd weergege-
ven. Stan was meer dan een patiënt, hij was
veeleer een gesprekspartner,”dixit Cosyns.Tij-
dens zijn laatste levensmaanden maakte Stan
Kenis een serie bloemenfoto’s die nu dus wor-
den tentoongesteld. ■ G.V.

(*) Caermersklooster, Oostvlaams 
Provinciaal centrum voor kunst en cultuur, 
Vrouwenbroersstraat 6 (Patershol), Gent.
✆ 09/269.29.10, www.caermersklooster.be.

Contrastrijke foto’s ondersteunen teksten

M

De zwart/wit-foto’s geven ‘Zoals ik het wil’ een heel eigen cachet. Ze zijn van de hand van
Saskia Vanderstichele, freelance fotografe voor onder meer Semper en de Huisarts.
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ZOALS IK HET WIL
Gesprekken over euthanasie

Johanna Vlaminck 
& Marc Cosyns, 

fotografie Saskia Vanderstichele,
met een voorwoord van Manu

Keirse en Wim Distelmans, 2004,
Roularta Books, ISBN 90 5466

636 6, 219 pag., prijs 22,50 euro.

Marc Cosyns, Saskia Vanderstichele en Johanna Vlaminck.

Frans Buyens.
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vo en Lotti hebben lang ge-
twijfeld of ze hun pijnlijke
zoektocht naar een ‘begrij-

pende’ arts naar buiten zouden bren-
gen. Maar na lang wikken en wegen
besloten ze niet langer te zwijgen.
“Na Ivo’s veelzijdige carrière verhuis-
den we in 1987 naar Zuid-Spanje.Zo-
als bij zovele Vlamingen trokken de
rust en warmte ons aan.We wilden
afstand nemen van het drukke leven
dat we hadden geleid.Als ik erop te-
rugblik, heb ik er wel spijt van dat ik
nog zo jong was toen ik stopte met
werken.Ik was pas drieënveertig toen
Ivo op zijn zestigste met pensioen
ging.Uiteindelijk verveelt niets doen,
ook aan de mooiste stranden.”

Ze leerden elkaar kennen bij de
toenmalige BRT. Ivo was regisseur en
Lotti regie-assistente. Samen realiseer-
den ze heel wat televisieprogramma’s.
Ivo:“Ik wilde altijd graag acteur wor-
den,maar mijn vader stond erop dat ik
échte studies zou volgen.Rechten.Vijf
jaar werkte ik als advocaat aan de Ant-
werpse balie maar de advocatuur sprak
me niet aan, ik voelde me niet happy
in m’n werk. In 1958 deed ik wat ik al
altijd had willen doen:ik schreef me in
voor de acteursopleiding aan Studio
Herman Teirlinck.” Ivo keurt met een
kennersblik Saskia’s fototoestel.“Ik zat
zelf al in de donkere kamer toen ik
acht jaar oud was. Ik mag zeggen dat
ik bezeten was door fotografie.” Hij

vraagt haar of ze vaak met een breed-
hoeklens werkt. Saskia is verwonderd
door zijn opmerkingsverhogen.“Noch-
tans heb ik maar één oog,het andere
is nep. Jaren geleden werd mijn oog
geveld door een tumor.”

De overstap van de balie naar de
theater-, film- en televisiewereld ge-
beurde in etappes: eerst werkte Ivo
als acteur, later als presentator en uit-
eindelijk werd hij regisseur. Lotti is
zijn tweede vrouw, ze trouwden op 
1 april 1971 en sinds die dag zijn ze
onafscheidelijk.“We hebben aan heel
wat leuke programma’s samenge-
werkt,”mijmert Lotti,“de Tenuto-reeks
was het hoogtepunt. In dat program-
ma gingen we op zoek naar muzikaal
talent. Heel wat bekende solisten
startten hun carrière in ons program-
ma.Het was werkelijk een schitteren-
de tijd.”Nu komt Lotti haar man dage-
lijks opzoeken in een West-Vlaams
RVT. In november 2003, ze woonden
toen nog in Spanje, kreeg Ivo een
trombose.Hij was zes weken in coma.
Na zijn coma kwamen ze met een
medisch repatriëringsvliegtuig naar
België terug. Medisch gezien zou Ivo
hier beter geholpen kunnen worden.

Er volgden drie maanden revalida-
tie in een ziekenhuis maar die tijd
bracht weinig of geen beterschap.
Ivo blijft erg zorgbehoevend en fy-
siek is hij totaal afhankelijk.Hij wacht

letterlijk op de dood,zegt hij zelf.“Na
mijn coma heb ik me een tijdje kun-
nen verzoenen met mijn toestand
maar zodra duidelijk werd dat de re-
validatie weinig of niets opleverde,
werd ik me nog meer bewust van
mijn beperkingen en afhankelijkheid
en had ik geen levensperspectief
meer. Nergens haal ik nog vreugde
uit,”zegt hij sec.“Denken aan de mooie
dingen des levens biedt geen troost.
Integendeel.Ze duwen mij nog meer
met m’n neus op mijn huidige,uiterst
beperkte mogelijkheden. Natuurlijk
herinner ik me mooie momenten
maar ze verblijden me niet. Integen-
deel, ze overtuigen mij van de onom-
keerbaarheid der dingen.Voorbij is
voorbij. Dat is trouwens één van de
redenen waarom ik voor euthanasie
ben: als je leven voorbij is, moet het
kunnen stoppen. Uiteraard ben ik er
intriest om, er komt immers niets
meer in de plaats.”

“Maar geniet je dan niet meer van
je sigaretjes en je ‘pastis’?”, probeer
ik.“Genieten? Tja… ik zie het eerder
als een manier om de eindeloze tijd
te doden.”

“Ivo was altijd heel actief.Verhalen
schrijven,muziek componeren,schil-
deren,lezen… Nu kan niets hem nog
boeien, geen letter leest hij nog. Ik
heb wel een nieuwe televisie voor
Ivo gekocht en af en toe volgt hij een

uitzending. Iedere dag, van drie tot
vijf in de namiddag hou ik hem ge-
zelschap.We praten veel, maar la-
chen is er zelden bij.”“Als ik mezelf
op lachen betrap, voelt het bij wijze
van spreken aan als een zonde,” vult
Ivo aan.“Wat ik het ergste vind aan
mijn situatie? Alles.Werkelijk alles. Ik
heb voortdurend pijn en kan niets
meer alleen. Eindeloos wachten. Je
zou het kunnen vergelijken met
wachten op Godot met het verschil
dat Godot nooit komt en dat mijn
sterven hopelijk niet al te veraf meer
ligt… Ik begin de dood als een vriend
te ervaren.Als iemand die me einde-
lijk zal verlossen uit deze kwelling.
Na mijn coma heeft het weken ge-
duurd eer ik me kon verzoenen met
mijn bewustzijn zoals het zich nu
voordoet.Maar ik blijf niet verzoend.
Op die manier kan en wil ik niet meer
verder. Ook Lotje kan ik niet meer
geven wat ik zou willen.Haar het ge-
luk kunnen schenken, zoals ik het al-
tijd heb nagestreefd,is definitief voor-
bij. Ook daarom hoeft het voor mij
niet meer.” Lotti begrijpt Ivo voor
honderd procent.“Maar tussen ratio-
neel aanvaarden, ondergaan en bele-
ven bestaat er een immens verschil.
Ik doe m’n best om me voor te berei-
den op zijn sterven.Maar als ik eraan
denk dat ik zonder Ivo zal moeten
doorgaan,voel ik nu al een troostelo-
ze eenzaamheid. Indertijd hebben
we bewust geen kinderen gewild.
Nu heb ik daar spijt van.Als ik mijn
zus bezig zie met haar kinderen, die
gehechtheid, die verbondenheid is
zo puur… maar gedane zaken ne-
men geen keer… ik tracht hier lang-
zaam maar zeker een nieuw leven op
te bouwen.Uit noodzaak.”Ivo en Lot-
ti voelen zich vooral machteloos.“In
februari 2004 koos Ivo voor euthana-
sie. Hij zag het als enige oplossing.
We brachten onmiddellijk de huis-
arts op de hoogte. Hij verduidelijkte
haarfijn de wettelijke bepalingen en
we zouden een aanvraagprocedure
indienen volgens de strikte regels.
De huisarts gaf ons de indruk posi-
tief aan te kijken tegen Ivo’s verzoek.
Ivo’s wilsverklaring werd notarieel
vastgelegd in aanwezigheid van de
arts. Dat was nodig omdat Ivo zelf
niet meer kan schrijven.Nadien kwam
er een tweede arts met Ivo praten.”

“Ivo had na het gesprek de indruk
dat ook die arts hem goed aanvoelde.
Er volgde nog een verplicht onder-
zoek door een psychiater.Het duurde
een hele tijd vooraleer de tweede arts
zijn advies aan de huisarts meedeelde.
Pas in juni kwam de ethische commis-
sie van het RVT samen achter gesloten
deuren.Toen we na al die maanden
van hoop te horen kregen dat er niet
op ons verzoek kon worden ingegaan,
waren we perplex.Het advies van de
tweede arts bleek negatief te zijn.De
psychiater gaf wel een positief gehoor
en volgens de Orde van Geneesheren
was de aanvraagprocedure correct

verlopen. In het rapport  van de ethi-
sche commissie stond dat ze ten volle
de wens van Ivo begrijpen maar dat
hun geloofsovertuiging hen verhin-
dert ermee in te stemmen… Ook onze
huisarts distantieerde zich. Nu zegt hij
dat euthanasie niet strookt met zijn
opvattingen en opvoeding.We willen
niet oordelen over zijn principes en
opvoeding maar we kunnen het moei-
lijk verkroppen dat hij ons maanden-
lang aan het lijntje heeft gehouden.We
moeten de zoektocht naar begrijpen-
de artsen herbeginnen…”

“Iedereen weet dat deze streek eer-
der conservatief is, zeker op ethisch
vlak. Euthanasie is een onderwerp
waar hier hoogstens over gefluisterd
wordt.Ik denk dat daar de reden moet
gezocht worden waarom onze huis-
arts afhaakte. Ikzelf kan met de beste
wil van de wereld niet begrijpen waar-
om een dokter het moeilijk kan heb-
ben met mijn keuze.Een medicus is er
toch voor het welzijn van zijn patiënt?
Wel,bij mij is er absoluut geen gevoel
meer van welzijn of uitzicht daarop.Ik
ervaar mijn bestaan als een nutteloze,
zinloze pijniging. Hoe kan een arts
zich in hemelsnaam gehinderd voelen
om mij te helpen bij het beëindigen
van mijn lijden?”Lotti probeert te rela-
tiveren:“De huisarts beloofde toch ons
niet in de kou te laten staan?”“Inder-
daad,”repliceert Ivo bitter,“hij beloof-
de een arts te zoeken die geen bezwa-
ren heeft tegen euthanasie.Heb jij die
al gezien?”“Hier in het RVT weet ieder-
een dat Ivo niet langer wil afzien.Maar
het is een katholieke instelling en het
medisch personeel heeft al dan niet
vrijwillige gewetensconflicten… Eu-
thanasie kan hier wel maar uitsluitend
door een dokter van buitenaf.Waarom
we dan uitgerekend hier terechtkwa-
men? Door de lange wachttijden en
de toestand waarin Ivo verkeert,had-
den we eenvoudigweg geen keuze.”
“Liefst zou ik binnen niet al te lange
tijd sterven in het ouderlijk huis van
Lotje.Al de jaren dat we in Spanje
woonden,was het onze vaste stek als
we naar België kwamen. Ik weet dat
het heel wat praktische organisatie
zal vergen maar we hebben het er-
voor over.”Lotti informeert naar de da-
tum waarop ons boek verschijnt.“Eind
september.We sturen zonder twijfel
een exemplaar.”“Eind september?”,
zucht Ivo.“Eerlijk gezegd, ik hoop er
dan niet meer te zijn. De verlossen-
de dood kan voor mij niet snel ge-
noeg komen…”

Op de terugweg luister ik naar “de
tout mon coeur”, een cd met piano-
composities van Ivo. Ontroerende
muziek. Ik kan niet anders dan ho-
pen, uit de grond van mijn hart, dat
het lot Ivo en Lotti genadig zal zijn…
■ Johanna Vlaminck

Ivo Tralbaut stierf met 
euthanasie op 24 augustus 2004

A C T U A L I T E I T

Ivo Tralbaut & Lotti Decadt
Ivo is zwaar ziek en zijn levenswil is gebroken. Hij vroeg om euthanasie maar totnogtoe vond hij geen arts die
daartoe bereid is. Als we zijn kamer in het RVT binnenkomen, zit hij in een rolstoel bij het raam. Hij kijkt niet naar
buiten maar staart een beetje wezenloos naar de muur. Hij rookt een sigaret en voor hem, op een aanzettafeltje,
staat een stevige pastis.
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Lipitor® proves it
Niet alle statines zijn dezelfde
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Lipitor® 10 mg Lipitor® 80 mg Lipitor® 10 tot 80 mg
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Lipitor® 10 mg Lipitor® 80 mg Lipitor® 80 mg

(1) Colhoun HM et al. Lancet 2004; 364: 685-96. • (2) Schwartz GG et al. JAMA 2001;285:1711-1718. • (3) Athyros VG et al. Curr. Res. Opin. 2002; 18: 220-228. • (4) Sever PS et al. Lancet 2003; 361: 1149-1158. • (5) Cannon CP et al., N. Engl. J. Med. 2004; 350 :
1495-504. • (6) Nissen SE et al. JAMA 2004; 1071-80. 

e palliatieve zorg steunt op één filosofie,”
zegt dokter Mullie,“de mogelijkheid bie-
den om ‘goed’te kunnen sterven.Het is

iets dat iedere patiënt individueel invult,maar eu-
thanasie kan er in ieder geval deel van uitmaken.”
“Heel belangrijk bij palliatieve zorg,”vindt dokter
Mullie,“is dat je op het juiste moment ondersteu-
ning biedt zodat de betrokkene de zorg niet louter
passief ondergaat zoals de zorgen van een moeder
voor haar kind.Ik vind het belangrijk dat je als indi-
vidu bezig bent met de manier waarop je gaat ster-
ven,dat je daaraan een eigen invulling kan geven.
Van onze patiënten op de palliatieve afdeling
vraagt tussen vijf en tien procent euthanasie.Ze
zeggen ‘ik zou liever dood zijn’, of ‘ je gaat mij
toch helpen als het nog slechter zal gaan, je zal
me toch niet in de steek laten?…’.Zodra mensen

gerustgesteld zijn dat we hen niet aan hun lot
zullen overlaten,verdwijnt die vraag meestal en
vertrouwen ze zich toe aan ons.”Hij zwijgt even
en vervolgt:“Een euthanasievraag is een wan-
hoopsvraag.Mensen zijn bang om te sterven op
een beestachtige manier.”

Uiteindelijk blijft een klein procent van deze
mensen uitdrukkelijk bij zijn keuze voor eutha-
nasie.“Ik vind het belangrijk dat we op dat één
procent ingaan.Ondanks de zorg… Je mag niet
vergeten dat het hier om bijna- stervende licha-
men gaat waarbij de vraag komt vanuit hun ge-
zonde geesten…die vraag mag je zeker niet ont-
lopen,”vindt dokter Mullie.

Ja,hij heeft zelf al meerdere keren euthanasie

uitgevoerd.“De eerste keer ben je daardoor ge-
pakt.Alsof jij iemand de dood geeft. Daarom is
het belangrijk dat je kunt terugvallen op een
team.Anders zou je misschien twijfelen of het
wel de juiste keuze was.Als je je gedragen weet
door een volledig team dat samen tot de overtui-
ging is gekomen dat euthanasie de meest huma-
ne aanpak is,kan het zelfs een bevrijdende daad
zijn,ook als arts. Ik zal nooit het gevoel vergeten
dat ik ervoer als jonge reanimator toen ik voor
het eerst iemands leven redde.Dat was pure eu-
forie. Ik ervaar dit gevoel ook bij euthanasie:het
is iets waardevols dat ik doe.Neen, Ik sta er niet
voor te trappelen,ik zie het als verantwoordelijk-
heid opnemen. Een verantwoordelijkheid die
weliswaar niet voor iedereen is weggelegd.Als
het fundamenteel ingaat tegen je eigen principes
moet je het zeker niet doen.Maar ik kan je verze-
keren:gemakkelijk is het nooit.”

Dokter Mullie vindt het artificieel rekken van
leven zinloos “maar het vergt veel talent en
teamoverleg om op het juiste moment de switch
te maken van ‘cure’naar ‘care’,van curatieve naar
palliatieve geneeskunde.”

“Je moet als mens je eigen dood kunnen ster-
ven,”vindt dokter Mullie,“Veel patiënten voelen
aan wanneer ze niet meer kunnen genezen.Is het
dan niet beter om hen een levenseinde te geven
met nog enige kwaliteit? Is dat niet beter dan ster-
ven in een anonieme kamer in een ziekenhuis,ge-
koppeld aan allerlei machines en baxters?”

Hij denkt even na.“De hoogtechnologische ge-
neeskunde heeft tot toestanden geleid waarbij het
einde niet meer komt op het moment waarop het
zich natuurlijk aandient.Wij, als postmoderne
schepsels,vervallen bijna in een soort ondergaan
van die gesofistikeerde geneeskunde.Een genees-
kunde die de idee heeft gewekt dat een mens wel
héél,héél lang kan leven.Maar herstellen doen we
nu eenmaal niet eeuwig… Ik heb zelf genoeg ge-
zien hoe je kunt vervallen in het toepassen van re-
animatiegeneeskunde… De mogelijkheden van de
supertechnologische geneeskunde te allen prijze
aanwenden heeft naar mijn mening geen zin.”

Wat dokter Mullie ontroerend krachtig vindt, is
dat mensen die kiezen voor euthanasie het veelal
niet voor zichzelf doen.“Ze kiezen ervoor om op
een mooie manier afscheid te nemen.Mensen die

hun eigen sterven op die manier in handen nemen,
durf ik aanzien als ‘leraren in het omgaan met de
dood’.Ze kiezen voor het optimaal benutten van
de resterende tijd.Net als ik zijn de meeste mensen
bang om te sterven.Wellicht daarom denk ik dat de
vragers de moedigste mensen zijn.”

Wat hem sterkt in zijn overtuiging om mensen te
helpen bij euthanasie is de enorme dankbaarheid
die hij krijgt.“Ik hoorde het al vaak,net voor het toe-
dienen van de euthanasiespuit.‘Dank je,dokter,het
is de mooiste dag sinds heel lange tijd…’Ook bij de
familie merk je dankbaarheid en tevredenheid.Hun
rouwproces is niet zwaarder dan bij een ander over-
lijden,integendeel.Veel hangt uiteraard af van de laatste
emoties die de patiënt op z’n omgeving overbrengt.De
rituelen rond het sterfbed zijn erg belangrijk.”

En wat met mensen die niet meer in staat zijn
om hun wil kenbaar te maken? Mensen die zwaar
dement zijn bijvoorbeeld? “Vroeger ingrijpen is de
enige oplossing.Alleen bij een onomkeerbaar
coma kan de omgeving beslissen om de machines
uit te schakelen.Maar dit zijn zeldzame gevallen,
waar we ongeveer twee keer per jaar mee gecon-
fronteerd worden.Het kan een goede zaak zijn om
de wet te verruimen,in die zin dat euthanasie ook
moet kunnen bij dementie en niet alleen bij een
diep coma.Want,wat veel meer voorkomt, is afta-
keling door dementie.Je kunt nu wel bepalen dat
je,als je dement wordt en de familie niet meer her-
kent,goede palliatieve zorgen wilt:geen reanima-
tie,geen sondevoeding… Naarmate mensen ver-
der dementeren,krijgen ze meer slikklachten en
eten ze minder omdat hun hongergevoel verdwijnt.
Door het niet toedienen van vocht en serum ster-
ven ze vlugger en natuurlijker.Met het opstellen van
een levenstestament kan je al veel doen.Je kan een
boek schrijven over hoe je er tegenaan kijkt…”

“Gelukkig is de ethiek omtrent de zorg voor
ouderen veranderd.Men past niet meer toe wat
kan, maar men past toe wat passend is.Vroeger
was een goede geriater iemand die te allen prijze
zwoer bij sondevoeding,bij het in leven houden
van een mens.Nu is een goede geriater iemand
die nadenkt over de zin van de zorg. Iemand die
geen escalaties toelaat en de familie daar nauw
bij betrekt. Het stervensproces is onaangenaam
maar het komt er sowieso… Heeft het altijd zin
om het uit te stellen? Dat moet je nagaan.” ■

Johanna Vlaminck

Senne Mullie
Sinds jaar en dag werkt Senne Mullie als anesthesist op de spoedafdeling van het St.Jans
Ziekenhuis in Brugge. De mensen die hij in de loop van zijn carrière opnieuw in dit leven
bracht zijn niet te tellen. Reanimatie is zijn specialiteit. Sinds een vijftiental jaar maakt hij
ook deel uit van het Palliatief Support Team binnen het ziekenhuis. En daar doet hij niet altijd
verwoede pogingen om mensen in leven te houden. Waarom hij er na dertig jaar reanimatie
voor opteerde om halftijds voor palliatieve patiënten te werken? “Ik vond het belangrijk daar
tijd voor te maken.”
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