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Marc Cosyns: ‘Aberraties gebeuren te vaak’
Dokter Marc Cosyns, een autoriteit inzake stervensbegeleiding, is onder de indruk. ‘Ik word zo triestig van dit verhaal,
ik voel machteloosheid en verdriet, bij iedereen; De arts stelt een nakend onmenselijk lijden vast, handelt, maar licht zijn
acties te weinig toe. Nochtans moét dit in
grote openheid gebeuren volgens de wetgeving over patiëntenrechten van 2002.
De Orde van Geneesheren had dit al in
2000 in haar code veranderd: het is niet
de arts die beslist wanneer de patiënt te
veel lijdt en hij of zij moet geholpen worden, het is de patiënt die dat beslist, op
basis van correcte informatie, na overleg.
Een pak artsen past dat niet of onvoldoende toe, of is zelfs niet op de hoogte.
Dan durft een vorm van paternalisme de
kop opsteken. Wat ik ook niet begrijp, is
dat Gabrielle niet meer voor haar rechten
opkwam. In de wet over patiëntenrechten staat: niet alleen de familieleden hebben iets te zeggen, ook zij die het dichtst
betrokken zijn, kunnen als vertegenwoordiger optreden.’
‘Ik denk dat vele lezers, familieleden, artsen, verpleegkundigen dit verhaal zullen
herkennen. Aberraties gebeuren te vaak,
dat weten we vanuit ervaring en casuïstiek. In het ideale geval zegt de arts:“mevrouw, ik verwacht dat u binnen de 24
uur aan de verstikkingsdood zal sterven,

ik kan u sederen met dormicum of u meteen laten gaan met barbituraten, zodat u
dit niet hoeft mee te maken, u hebt de tijd
om afscheid te nemen op uw manier en
om met de familieleden af te spreken wie
u graag aan het bed hebt tot het einde.”’
Tragisch

‘Intussen stelt de arts puur technisch zijn
plan op, qua toediening en licht hij zich
desnoods bij collega’s in over de juiste
aanpak, laat hij zich assisteren of vervangen bij twijfel. Deze arts overlegde even
met een familielid, deelde iets mee aan
de patiënt en, hup, er werd dormicum gegeven en nog wat en nog wat, zo van... we
zien wel wat er komt. Met zo’n handelswijze krijg je situaties als “Oei, ze wordt
weer wakker” of “oei, zo erg, die apneus”.
Dat is tragisch, ook voor de arts in kwestie die nochtans “deed om goed te doen”.
Ik zou daar eerlijk gezegd ook niet goed
van slapen.’
‘Het is wettelijk gezien noodzakelijk om
stervensbegeleiding in één kader te gieten, om via medische zorgrichtlijnen
nauwkeurig uit te leggen hoe ‘mild sterven’ best gebeurt. Hierdoor zou die grijze
zone verdwijnen. Ik zou die algemene
stervensbenadering zo graag op de agenda van de senaat zien staan. Ik wil politici
hier oproepen zich daar achter te zetten.
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‘Doodjammer, dat er
talloze schrijnende
situaties zijn waarbij
mensen na een slecht
afscheid verward
achterblijven’

Bij de recente viering van de euthanasiewet heb ik te veel profileringdrang gezien. Het ging rond uitbreidingen in de
wet, voor kinderen, demente mensen.
Niets op tegen uiteraard dat voor hen alles geregeld wordt, maar het grote probleem ligt elders: bij de veertien procent
overlijdens in België door palliatieve sedatie. Veertienduizend doden per jaar
waarvan ik mag hopen dat een pak op
een correcte manier gebeurt. Alleen, dat
weet je niet.’
‘Ik erger me aan politici, katholieken en
vrijzinnigen, die momenteel elk vanuit
hun soort kerk preken. De vrijzinnigen
hebben bovenop hun helden van de euthanasie nodig en vinden het belangrijk
zich te blijven tonen in het debat. Aan katholieke zijde gebeurt het profileren vanuit het oude adagium ‘wij doen geen euthanasie want God beslist over het leven
en wij beslissen over wat lijden is’. En wie
staat in de kou? De patiënt. De vele Nienkes van dit land. De naasten, de Gabrielles en de vele anonieme huisartsen. Jammer, doodjammer, dat er talloze schrijnende situaties zijn waarbij mensen na
een slecht afscheid verward achterblijven. Het gaat niet om het welles nietes
van twee grote levensbeschouwingen.
Het gaat om de patiënt en zijn kleine, intieme omgeving.’
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