Gezin Leven
Maandelijks informatieblad - 46ste jaargang - nr. 493 - april 2018 - Afgiftekantoor: 2800 Mechelen Mail
Pro Vita - Gezin & Leven, A. Geudensstraat 19, B-2800 Mechelen - Erkenningsnummer: P508391
afz./Ver. uitgever: G. Sprengers - A. Geudensstraat 19, B-2800 Mechelen

Euthanasie, zelfs zonder je mening te vragen!
In een artikel van de Daily Mail waarschuwt
Joseph Junker voor het onrustwekkend gebrek aan
controle op uitoefening van euthanasie in België.
Zijn vaststelling onderstreept de straffeloosheid
van sommige van deze handelingen, zelfs toegepast zonder de toestemming van de slachtoffers.

juist zijn, dat euthanasie in België -en ook eldersvolledig zonder controle is, en zulks legt uit waarom ik mij zal verzetten tegen de wetsvoorstellen
die bij het Britse parlement zijn neergelegd.”
Maar zijn die feiten wel juist? Is dit wetenschappelijk verslag niet wat té onrustbarend? Is euthanasie écht zonder controle in België, nu dit land
ze onlangs nog uitgebreid heeft tot minderjarigen?
Zou euthanasie zonder toestemming mogelijk zijn,
niettegenstaande er een wettelijk kader bestaat om
juist aan te duiden wat toegelaten is en wat niet?

Het minste dat men kan zeggen is dat het toezicht op de uitvoering van euthanasie in België
steeds meer en meer op de korrel wordt genomen in het buitenland. Een tijd geleden publiceerde het grote dagblad Daily Mail (met de
tweede grootste oplage van het Verenigd Koninkrijk) nog een vernietigend artikel erover.
De reden? De publicatie door het zeer ernstig
‘Journal of Medical Ethics’ van een belangrijk
academisch verslag in verband over de uitvoering van euthanasie in België. De besluiten zijn
-op zijn zachtst gezegd- onrustwekkend voor de
onderdanen van ons vlakke land. De auteur ervan, professor Raphaël Cohen-Almagor van de
universiteit van Hull, windt er geen doekjes om:
“De Belgische burgers zouden zich bewust moeten zijn van de huidige toestand. Ze hebben het
recht te weten dat hun leven op een punt kan
komen waar dokters menen dat het niet meer
waard is geleefd te worden, en waar zij beslissen de patiënt om te brengen bij afwezigheid
van een uitdrukkelijk tegengestelde wilsuiting”.
Wat verder geeft het verslag deze onrustwekkende commentaar: “De veiligheidsgrenzen die de
wet voorziet zijn onaangepast en onvoldoende”.
Een (Britse) tegenstander van de wet voegt eraan
toe: “Dit bewijst, indien de aangehaalde feiten

De beweringen zijn niet overdreven!
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Wanneer men op de vraag dieper ingaat, is het
ontstellend vast te stellen dat die beweringen niet
enkel juist zijn, maar dat de waarheid nog erger
is: ongevraagde euthanasie zou in België niet enkel mogelijk zijn, maar wordt eenvoudigweg ook
niet vervolgd, en wordt zelfs ondubbelzinnig en
ongestraft opgeëist door haar voorstanders en als
de meest normale zaak ter wereld beschouwd.

In februari 2014 publiceerde professor Jean-Louis
Vincent van de Belgische Vereniging voor intensieve zorgen twee artikels in een wetenschappelijke uitgave en ook in het Belgische dagblad Le
Soir. In deze artikels staat, betreffende patiënten
die onbekwaam zijn hun wil uit te drukken, het
volgende: “Ongevraagde euthanasie overschrijdt
veel meer dan de paar duizenden gevallen van
euthanasie die per jaar in België geregistreerd
worden. Om duidelijk te zijn, het gaat er hier niet
om alle pijn te voorkomen door de dosis pijnstillers te verhogen, of om angst en onrust te voorkomen door de dosis kalmeermiddelen te verhogen, maar wel om door omvangrijke dosissen
toe te dienen de dood te bespoedigen wanneer de
levenskwaliteit onvoldoende is geworden volgens
de behandelende arts. Deze zieken zijn niet voldoende bij bewustzijn om een uitdrukkelijk verzoek te doen, maar ze zijn ook niet in een toestand
van ondraaglijk lijden. Deze actieve ingrepen
worden aan geen enkele commissie meegedeeld.”

en hoeveel gevallen er zijn, dat zullen wij nooit
weten want deze handelingen worden niet aangegeven, noch gecontroleerd en ook niet onderzocht.
Mevrouw Herremans, de voorzitster van de
ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité - Recht op Waardig Sterven,

de voornaamste pro-euthanasie lobby!), treedt
op als een militante en medeplichtige toezichtster, en niet als een objectief iemand die klaarheid wil scheppen over deze duidelijk onwettige praktijken. Zij is zelfs de verdedigster ervan!

Een patiënt laten sterven door therapeutische
hardnekkigheid stop te zetten of een palliatieve
verdoving te beginnen met als doel de pijn te verlichten, dat zijn palliatieve zorgen. Een dodelijke
dosis pijnstillers toedienen met het opzettelijk inzicht het leven te beëindigen, dat is de daad die de
lijn vormt tussen palliatieve zorgen en euthanasie.
Een duidelijke grens die uitgelegd en (terecht)
verdedigd wordt in talrijke seminaries over palliatieve zorgen, en waarvan de overschrijding in
België het naleven impliceert van een aantal wettelijke verplichtingen, waaronder de toestemming
van de patiënt en het aangeven van de handeling.

In Frankrijk is zij deze onwettige praktijken gaan
verdedigen op het proces van Dr. Bonnemaison.
Deze dokter werd ervan beschuldigd zeven patiënten op het einde van hun leven vergiftigd te
hebben en is in beroep veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf met uitstel. De aan deze geneesheer ten laste gelegde feiten vallen nochtans zowel in België als in Frankrijk onder het strafrecht!
Welnu, tijdens dit proces aarzelt Mevr. Herremans
niet te verklaren dat als men in België alle dokters
die hetzelfde doen als Dr. Bonnemaison, voor de
rechtbank zou dagen, dat dan alle assisenhoven
volzet zouden zijn. Spreekt zij zo als voorzitster
van de toezichtscommissie?..of als voorzitster
van de ADMD? Niemand kan het zeggen. Wel
is bekend dat ze een militant en ondubbelzinnig
pro-euthanasie standpunt verdedigt, terwijl ze
haar tegenstanders beschuldigt van ‘stinkend integrisme’. Ze strijdt voor een uitbreiding van de
wet op euthanasie en voor het promoten -via haar
mandaat- van een steeds meer soepele interpretatie
van de toepassingsvoorwaarden voor euthanasie.
Een ander hoogstaand lid van de Belgische
ADMD, Dr. Lossignol, bekent dat hij ‘over het
advies van de families heen stapt’, wanneer ‘een

Euthanasie
zonder toestemming
van de patiënt
is in België mogelijk!
Samengevat kunnen we dus stellen: euthanasie
wordt in België uitgevoerd op initiatief van het
‘verzorgingsteam’, zonder dat hiertoe werd beslist
of verzocht door de patiënt, en ook niet door de familie (aan wie men nochtans het recht heeft toegekend om geraadpleegd te worden). Wie, waar, hoe,
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dialoog onmogelijk is’. Hieronder moeten we
verstaan: wanneer de familie niet akkoord is.
Voor de onbewuste patiënt: ‘wordt alles voor zijn
goed gedaan’, dit is de manier om te zeggen dat,
in geval van ‘goede’ bedoelingen, de al dan niet toestemming
van de patiënt van geen tel is.

ren clandestien moesten doen! In bijna de helft
van de gevallen verkiezen zij de clandestiniteit.”
Van al deze beschouwingen moet men deze erg
schrikwekkende conclusie trekken: euthanasie
zonder toestemming van de patiënt (wettelijk dus moord!) is in
België mogelijk. Erger nog, ze
gebeurt heimelijk en met medeweten van de personen die met
het wettelijke toezicht belast zijn.
Verre van de wet te doen eerbiedigen, lijken zij deze praktijken
aan te moedigen. Men kan zich
moeilijk ontdoen van de onaangename indruk dat zij zorgvuldig
vermijden dat de vele betrokkenen vervolgd zouden worden. In
meer dan 10 jaar tijd werd er geen enkel geval
aan het parket overgemaakt, terwijl één overlijden
op 60 het gevolg zou zijn van een ongevraagde
euthanasie. In dit land is de wettelijke omkadering van euthanasie een gevaarlijke hersenschim,
en laat het mij rechtuit zeggen: ik heb schrik.

Een verslag van het ‘Observatoire français de la fin de vie’,
schrijft 1,8% van de Belgische
overlijdens toe aan euthanasie
die de overledene niet gevraagd
heeft, tegenover 0,6% in Frankrijk (waar euthanasie verboden
is). Helaas moeten we dus Mevr.
Herremans gelijk geven als ze verklaart dat toezicht op euthanasie onbestaande is.
Op 7 april 2012 trachtte Wim Distelmans, Nederlandstalig voorzitter van de toezichtscommissie
(en pro-euthanasie!), uit te leggen waarom zeer
weinig gevallen van euthanasie worden aangegeven aan de toezichtscommissie aan Franstalige
zijde (hoewel dit een wettelijke verplichting is
en onmisbaar om toezicht te kunnen uitoefenen).
In een groot Franstalig dagblad verklaarde hij:
“De geneesheren beschikken nochtans over de
mogelijkheid nu wettelijk te doen wat ze giste-

(N.v.d.r.: Euthanasie zonder of met toestemming
van de patiënt is en blijft moord.)
(Bron: http://www.lefigaro.fr - Uit het Frans vertaald door
Walter Van Goethem, bewerkt door onze redactie.)

Eervolle begrafenis ook voor ‘engeltjes’
In deze tijd, waarin één
op de zeven zwangerschappen eindigt door
een abortus, en waarin
het stoffelijk overschot
samen met het andere
medisch afval verwijderd en verwerkt wordt,
is er toch ook nog positief nieuws te bespeuren. Nu de wetenschap
onder andere kan aantonen dat 16 dagen na de
bevruchting het embryo
reeds een kloppend hartje heeft, beseffen meer

en meer mensen dat
men niet mens wordt,
maar dat men mens is
vanaf de bevruchting.
Veel koppels krijgen
op een dag het droevige nieuws te horen dat
hun baby reeds overleden is in de baarmoeder.
Wat in medische termen
een miskraam wordt
genoemd, is voor hen
het overlijden van een
persoon, een gezinslid
dat de kans niet gekregen heeft om geboren te
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worden. Ze wensen dat hun kindje een begrafenis krijgt. Om afscheid te nemen van de dromen
die ze hadden over het leven met hun kindje.
Om goed afscheid te kunnen nemen, helpt het
als men het kindje kan zien. De watermethode
zorgt ervoor dat het kindje er mooi uitziet voor
de begrafenis. Daarbij wordt het kindje in een
bakje met koud water gelegd en in een koelruimte geplaatst, waardoor de begrafenis met
een paar dagen -tot maximaal een week- uitgesteld kan worden. Het voordeel van deze watermethode is dat de baby niet verkleurt en ook
niet vervormt, integendeel: de baby krijgt vaak
een mooie witte of roze kleur en ziet er dan uit
als een engeltje. En zo hebben de ouders de
tijd om samen met hun kinderen, grootouders,
familie, vrienden en kennissen, afscheid te nemen van het overleden kindje. Voor kinderen,
en dan vooral de jongere kinderen, wordt het
veel duidelijker dat ze een broertje of een zusje
verloren hebben. Iedereen kan het kindje ook
vasthouden, aanraken, of strelen. Zo wordt niet
alleen het rouwproces verlicht, maar blijft het

kindje ook in hun herinneringen aanwezig als
iemand die deel uitmaakte van de familie. En
zoals bij iedere begrafenis worden hier meestal ook foto’s van genomen. Hun kindje werd
op een menswaardige manier begraven…

Met onze voordrachten waren we te...
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Telkens als er een baby’tje geboren wordt, zijn we getuigen van een
mirakel...
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