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Zoals ik het wil
Indringend boek maakt euthanasie bespreekbaar

Zoals ik het wil

Over hen die doelbewust voor een zacht en 

zelfbepaald levenseinde kiezen en over hen 

die dit einde van nabij meemaken gaat het 

boek ‘Zoals ik het wil, gesprekken over eu-

thanasie’. Journaliste Johanna Vlaminck en 

fotografe Saskia Vanderstichele gingen pra-

ten met deze mensen over hun leven, hun 

zelfgekozen sterven en over hoe het nà dat 

sterven zal zijn voor hen die achterblijven. 

Toch gaat het boek niet alleen over Euthana-

sie, volgens dokter Marc Cosyns. Als arts en 

wetenschapper verleende ook hij zijn actieve 

medewerking aan het boek.

Marc Cosyns: “Via een reeks portretten schetst 

ons boek het hele gamma aan mogelijkhe-

den op het vlak van stervensbegeleiding. De 

mensen die aan het woord komen, gaan al-

lemaal op een bewuste manier om met ster-

ven en dood. Er wordt nagedacht over lijden, 

palliatieve zorg en het levenseinde. Maar wat 

ook hun keuze is, ze nemen stelling van uit 

een eigen visie en gaan in overleg met hun 

omgeving. Dat ze in het boek getuigen onder 

hun eigen naam, met foto erbij, helpt het ta-

boe rond sterven te doorbreken.

Euthanasie is een mogelijkheid. In de wetge-

ving rond euthanasie staat dat mensen alle 

informatie moeten krijgen over de mogelijk-

heden voor een menswaardig levenseinde. 

Het is de plicht van hulpverleners om samen 

met mensen af te wegen welke keuze voor 

hen de beste is. Soms denken mensen, uit 

onwetendheid, bij het horen van een fatale 

diagnose enkel in termen van wel of geen 

euthanasie”.

Johanna Vlaminck: “Zo lees je in het boek 

het verhaal van Raymonde die te horen kreeg 

dat zij kanker had. Voor haar leek euthana-

sie de enige optie om het einde draaglijk te 

maken. Zij was toch alleen, had geen familie 

of vrienden. Tot haar arts de mogelijkheid 

van een palliatief dagverblijf aanhaalde. Voor 

Raymonde bleek het dagverblijf een goede 

keuze. Zij kende nog een fijne tijd en koos 

in een later stadium een zelfgekozen dood. 

De mooiste dag sinds jaren, zei ze nog tegen 

haar arts”.

Goede dood

Praten met mensen die kiezen voor een 
goede dood
Euthanasie krijgt in de media nog altijd de 

nodige aandacht. Het debat is niet gesloten 

en het wettelijke aspect wordt onder de loep 

genomen. 

Johanna Vlaminck: “Maar wat ik vooral wilde 

weten was wat euthanasie voor de gewone 

mens in de straat betekende. Zelf vond ik al-

tijd al dat inspraak in je levenseinde moest 

kunnen. Door de gesprekken voor het boek 

ben ik voorzichtiger geworden. Genuanceer-

der. Vooral bij psychisch lijden is het niet zo 

eenduidig.

Gaan praten met mensen over hun zelfge-

kozen dood was een positieve ervaring. Bij 

sommigen voelde ik heel duidelijk dat het 

gebeuren heel nabij was. De dood stond als 

het ware aan de deur. Soms viel het mij ook 

op hoe blij mensen waren omdat de deur 

naar een waardige dood voor hen was open-

gezet”.

Marc Cosyns: “Vaak waren mensen geluk-

kig hun verhaal kwijt te kunnen. Ze gingen 

graag in op de vraag om mee te werken en 

meestal vertelden zij veel meer dan gevraagd 

werd. Praten over je eigen dood is niet zo 

vanzelfsprekend. Toch denk ik dat partners 

of kinderen van een ernstig ziek iemand op-

gelucht zijn als de betrokkene zelf over het 

onderwerp euthanasie begint”. 

Euthanasie? … Ja, maar nu nog niet.
Heel wat mensen denken eraan hun leven 

te beëindigen als het ooit zover komt dat er 

geen levenskwaliteit meer is voor hen. Som-

migen schrijven een wilsbeschikking. Maar 

blijft men bij zijn voornemen als het werke-

lijk zo ver is?

Marc Cosyns: “Het gaat niet alleen over eu-

thanasie maar over het nemen van beslissin-

gen over sterven, op een leeftijd waarop je 

nog niet echt dood wil. Iemand kan tijdens 

zijn leven vooraf omschrijven wanneer het 

voor hem niet meer hoeft. Als ik geen boek 

meer kan lezen, hoeft het voor mij niet meer. 

Als ik afhankelijk ben van iemand om de da-

gelijkse dingen te doen, stap ik er liever uit. 

Maar wanneer je dan in die situatie terecht 

komt, dan verleg je vaak deze grens. Het zou 

erg zijn als je vastgepind werd op datgene wat 

je misschien op papier hebt gezet. De situatie 

zelf verandert mensen vaak. Misschien heeft 

je leven wèl nog voldoende kwaliteit ook al 

kan je geen boek meer lezen of jezelf niet 

meer wassen en aankleden.

Ik heb echt wel voldoende ervaren dat men-

sen nooit onterecht euthanasie aanvragen. 

Zij sturen voortdurend hun vraag bij. Bijna 

bij iedereen is de levensdrang sterk genoeg 

om toch nog van dingen te kunnen genieten 

waar je voordien aan voorbij ging. Je kan de 

dingen van het leven niet voldoende inschat-

ten zolang je er niet zelf inzit.  
Ogenschijnlijk onbelangrijke dingen kunnen 

heel waardevol worden als je bestaan ver-

nauwt.

Ook angst om bepaalde dingen niet meer te 

kunnen doen, kan leiden tot het nemen van 

een beslissing die men in feite (nog) niet wil. 

Het is belangrijk dat de hulpverlener deze 

angst onderkent en eventueel alternatieven 

aanbrengt”.

Johanna Vlaminck: “Terugkomen op je beslis-

sing wordt misschien ook ingegeven   > 

Ivo Tralbaut: “ik begin de 
dood als een vriend te 
ervaren. Als iemand die 
me eindelijk zal verlossen 
uit deze kwelling”.
Lotti De cadt: “Ik doe 
mijn best om me voor te 
bereiden op zijn sterven, 
ik heb alle begrip voor 
Ivo’s keuze. Maar als ik 
eraan denk dat ik zonder 
Ivo zal moeten doorgaan, 
voel ik nu al een trooste-
loze eenzaamheid”.
Ivo stierf op 19 augustus 
2004 dankzij euthanasie. 

Freya Todts, 16 jaar: “Het 
zou voor mij een grote 

geruststelling zijn als ik 
zou weten dat euthanasie 
kan als je weet dat je aan 

je einde bent, veel pijn 
hebt en niet meer kunt 

communiceren, dan wil je 
jezelf die ondraaglijke last 
toch besparen? Ik zie het 
als zelfbeschikkingsrecht 

en daar hebben minderja-
rigen ook recht op”. Maar 

gelukkig gaat het 
goed met Freya.
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door werkelijke angst voor de dood. In het 

boek zegt professor Etienne Vermeersch dat 

hij helemaal niet bang is voor de dood. Eer-

lijk gezegd word ik zelf helemaal zenuwach-

tig als ik er nog maar aan denk”!

Marc Cosyns: “Toch denk ik dat er mensen 

zijn die echt blij zijn. Niet omdat ze gaan 

sterven maar als het dan toch moet gebeu-

ren dat het kan waar en hoe zij zelf willen. 

Die inspraak alleen al reduceert de angst. 

Bij jongere kankerpatiënten die weten dat 

ze doodgaan maar zelf inspraak hebben in 

hun stervensproces, wordt de angst minder 

dominant. Oude mensen ervaren de moge-

lijkheid tot levensbeëindiging soms als een 

verlossing. Vandaar dat zij ook dankbaar zijn 

omdat je die weg met hen wil afleggen. Al 

te lang is sterven enkel zaak geweest van de 

arts en niet van de betrokkene zelf. Weten 

dat men nu zelf aan de noodrem kan trek-

ken wanneer het leven niet meer te dragen 

valt, biedt juist rust aan de zieken. Precies 

hierdoor zijn zij vaak in staat hun grens nog 

te verleggen”.

Omgeving

Ik zal naast je staan op het ultieme moment. 

Kiezen voor euthanasie voor jezelf is één 

zaak. Maar is dat ook de keuze van diegene 

die met je leeft? Kan een partner, een zoon 

of dochter of andere geliefde het aan samen 

de zware beslissing te dragen?

Johanna Vlaminck: “Sterven is altijd moeilijk, 

ook voor de omgeving. Wanneer er vrijwillig 

voor wordt gekozen, ging daar meestal al een 

hele periode aan vooraf. Iedereen is er al een 

beetje op voorbereid want je legt samen de 

weg af. Mensen hebben mij vaak gezegd dat 

hun rouwproces zich vooraf heeft afgespeeld. 

Maar als het einde dan kwam, waren ze erbij 

en deelden zij in het rustgevende besef dat 

het nu ‘eindelijk’ weldra voorbij zou zijn.

In het boek vertelt dokter Mullie (Palliatief 

Support Team AZ St.-Jan, Brugge) hoe een 

patiënt hem om euthanasie verzocht. Hij wil-

de er een streep onder trekken, had genoeg 

afgezien. Maar voor zijn vrouw was het een 

verschrikkelijke gedachte. ‘Niet zoals bij de 

beesten’, smeekte zij. Gelukkig zijn er varian-

ten zoals ‘slow euthanasie’. De dood treedt 

dan niet meteen in maar heel langzaam. De 

patiënt slaapt rustig in, dat kan een paar da-

gen duren, tot zijn slaap steeds dieper wordt. 

Dit was voor deze mensen de beste keuze. Zij 

kon rustig afscheid nemen en voor de man 

was het lijden voorbij”.

Marc Cosyns: “Mensen die een zwaar zieke 

patiënt thuis verzorgen vertalen de vraag om 

euthanasie vaak als ‘ik kan niet voldoende 

zorg bieden, vandaar je vraag om er een eind 

aan te maken’. Door erover te kunnen spre-

ken, wordt sterven voor beide partijen beter 

aanvaardbaar. Achteraf beseft men vaak dat 

het de goede keuze is geweest. Als gezond in-

dividu kunnen wij ons niet inleven in wat een 

stervende meemaakt. Vroeger wachtten men-

sen veel te lang om over levensbeëindiging te 

spreken. Doen ze dat dan plots wel, dan is dat 

voor de omgeving behoorlijk confronterend! 

Zij vragen de zieke om er nog eens goed over 

na te denken. Maar dat heeft de betrokkene 

misschien al een jaar lang gedaan.

Belangrijk is dat medewerkers van de Pallia-

tieve Thuiszorg of van de Vlaamse Kanker-

liga vroeg genoeg helpen stervensbegeleiding 

en dood bespreekbaar te stellen”.

Wie beslist?

Heel wat mensen hopen dat zij in een situatie 

van ondraaglijk en uitzichtloos lijden op hun 

arts beroep kunnen doen om hun leven te be-

eindigen. Mooi is het als hun huisarts samen 

met hen bereid is deze weg te gaan. Artsen 

die (nog) geen euthanasie willen toepassen 

horen een patiënt met vraag naar levensbe-

eindiging door te verwijzen. Ook voor artsen 

blijft de vraag om euthanasie ethisch beroep 

op hen doen.

Marc Cosyns: “Ik zeg altijd dat bij euthanasie 

niet ik maar de patiënt de beslissing neemt. 

Wel is het mijn taak te weten of dit de juiste 

beslissing is, of alle mogelijke alternatieven in 

overweging zijn genomen en een kans heb-

ben gekregen. Als ik dit alles heb kunnen na-

gaan en de patiënt uit het aanbod van moge-

lijkheden toch kiest voor levensbeëindiging, 

dan is het goed dat ik voor hem deze keuze 

kan helpen begeleiden en realiseren. 

Tijdens mijn opleiding als arts kwam de 

mogelijkheid dat de patiënt dood kon gaan 

amper ter sprake. Alsof je eeuwig door kon 

gaan met reanimeren. Ondertussen is er heel 

wat ten goede geëvolueerd. Wij moeten niet 

meer persé iedere stervende aan de machine 

leggen. Geef hem het recht op een waar-

dige dood. Wat ik als begeleidende arts het 

moeilijkste maar het meest belangrijke vind, 

is het communiceren met de patiënt. Eens 

de beslissing genomen is, ben ik natuurlijk 

diegene die moet voorschrijven en uitvoeren. 

Maar daar heb ik absoluut vrede mee als ik 

weet dat dit de beste keuze is die deze pa-

tiënt kon maken”.

•
Bea De Rouck
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De slaapkamer van Stan 
Kenis, thuis in Gent, 31 
juli 1996: “De poes is 
ondertussen op ons bed 
gaan liggen en ik jaag 
haar niet meer weg. Ook 
zij weet dat mijn tijd 
gekomen is”.   

Philippe Saucez, huisarts, 
met poes Xena: “Als ik 
zelf geen koffie meer kan 
zetten, maak ik er een 
eind aan”, zei hij toen hij 
wist dat hij zou sterven 
door een fatale hersen-
tumor. Maar hij ging veel 
verder, tot de tumor zelf 
een einde maakte aan 
zijn leven op 26 december 
2003.




