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BRUSSEL Dodelijk zieke mensen in een diepe
slaap brengen tot ze ‘natuurlijk sterven’: jaarlijks
passen artsen bij ruim veertienduizend Belgen de
zogenaamde ‘palliatieve sedatie’ toe. Maar de se-
daties gebeuren vaak niet zoals patiënt en omge-
ving het wensen. Zo blijkt ook uit het verhaal in
deze krant over Nienkes dood. De negentigjarige
terminaal zieke vrouw moest in verwarrende om-
standigheden van het leven afscheid nemen. De
vriendin die haar tot het einde bijstond, heeft
sindsdien slapeloze nachten. ‘Nienke begreep er
niets van, ze had me niet te kennen gegeven dat ze
wou inslapen of sterven’, zegt ze. ‘Ik ben kwaad
omdat ze zo’n onwaardig einde kreeg.’ De arts be-
vestigt dat de sedatie niet in optimale omstandig-
heden verliep, maar relativeert zijn ingrijpen:
‘Het was niet de bedoeling haar, om het oneerbie-
dig te zeggen, dood te spuiten.’
‘Dit is geen uitzondering’, zegt dokter en sedatie-
specialist Marc Cosyns. ‘Er zijn jammer genoeg
talloze schrijnende verhalen over palliatieve se-

daties. Wanneer zullen de politici de moed heb-
ben dit aan te pakken? Ik zou zo graag hebben dat
dit op de agenda van de Senaat komt.’
De huidige discussie over stervensbegeleiding is
ontspoord, zegt Cosyns: ‘Het debat gaat nu over
uitbreidingen in de wet, maar het probleem ligt
elders: bij de veertien procent sterfgevallen in
België door palliatieve sedatie.’ De profilerings-
drang van vrijzinnigen en katholieken loopt de
spuigaten uit: ‘Als twee kerken staan ze tegenover
elkaar: de vrijzinnigen met hun ‘helden van de
euthanasie’ die nu op dementen en kinderen fo-
cussen, de katholieke zijde met haar oude adagi-
um tegen euthanasie: ‘God beslist over het leven
en wij over het lijden’. En de patiënt blijft in de
kou staan.’ (ml)
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Haar dood was niet mild en niet gewild.
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