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&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

Terri had geen medische verzorger, en het 
was Michael die door de rechtbank werd 
aangesteld als verzorger en hem exclusief 
de vertrouwelijke plicht gaf om alle 
behandelingsbeslissingen in het beste belang 
van Terri te nemen. Destijds had mijn familie 
niet verwacht dat er een probleem zou zijn 
met het feit dat Michael de verzorger van 
Terri zou zijn.

Maar in 1993, amper drie maanden nadat 
een medisch fonds was opgericht voor 
Terri’s levenslange revalidatie en therapie, 
veranderde Michael van gedachte en besloot 
hij een einde te maken aan het leven van 
Terri. Dit betekende ook dat als Michael erin 
zou slagen Terri te vermoorden, hij haar medisch 
fonds zou erven, dat op dat moment op bijna één 
miljoen dollar geschat werd.

Het is tragisch dat in 1997, na twee mislukte pogingen 
om Terri’s leven te beëindigen door te weigeren 
haar urineweginfecties te behandelen, Michael 
de rechtbank verzocht om Terri’s voedingssonde 
te verwijderen en haar opzettelijk te doden door 
uitdroging en uithongering. Mijn familie maakte 
onmiddellijk bezwaar tegen Michaels verzoekschrift. 
We waren ervan overtuigd dat de rechtbank Michaels 
beweegredenen zou doorzien. Per slot van rekening 

had Michael een inwonende vriendin, en als het 
zou lukken, zou hij Terri’s fonds ter waarde van één 
miljoen dollar erven.

Michael echter ging door met het afwijzen van 
smeekbeden van Amerikaanse wetgevers, de 
president van de Verenigde Staten en het Vaticaan. 
Hij liet ook mijn ouders niet toe om voor Terri te 
zorgen in plaats van haar te vermoorden. Veel van 
deze leiders suggereerden zelfs dat Michael stilletjes 
van Terri zou kunnen scheiden, zodat Michael zijn 
overspelige affaire kon legitimeren door te trouwen 
met de vrouw met wie hij samenwoonde.

We mogen Terri Schiavo nooit vergeten.

In 1990 liep mijn zus Terri Schiavo op 26-jarige leeftijd een hersenletsel op in verdachte omstandigheden terwijl ze 
alleen thuis was met haar man Michael Schiavo. Terri’s hersenletsel had invloed op haar slikvermogen en daarom 
had ze een voedingssonde nodig om voedsel in te kunnen nemen.

17 jaar geleden gedood door uithongering.
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In januari 2000, na een proces van een week, oordeelde 
rechter George W. Greer in het voordeel van Michael 
om Terri’s voedingssonde te verwijderen. Rechter 
Greer veroordeelde Terri ter dood zonder haar 
zelfs maar éénmaal te bezoeken. Mijn familie had 
wanhopig gepleit en aan de rechter gevraagd om tijd 
met Terri door te brengen, zodat hij zelf kon zien dat 
wat Michael onder eed over Terri had getuigd, niet 
juist was.

Vervolgens, op 18 maart 2005, na een juridische strijd 
van vijf jaar, was Michael klaar met zijn vooropgezette 
plan om zijn vrouw uit te hongeren en uit te drogen. 
Wat volgde was het begin van een langzame dood 
van bijna twee weken. Ik en mijn familie stonden 
machteloos toen we getuige waren van Terri’s pijnlijke 
en meedogenloze ondergang.

Hoe kon het punt bereikt worden waarop voor het 
eerst in de Amerikaanse geschiedenis een onschuldige 
gehandicapte vrouw door de rechtbank werd 
veroordeeld om te sterven door haar de basiszorg: 
voedsel en water, te weigeren?

Natuurlijk zijn er veel redenen voor hoe 
en waarom dit gebeurde, maar een van de 
belangrijkste redenen kwam uit de jaren tachtig, 
toen bio-ethicus Daniel Callahan verklaarde: 
“Het niet toedienen van voeding kan de enige 
effectieve manier worden om ervoor te zorgen 
dat een groot aantal biologisch hardnekkige 
patiënten daadwerkelijk overlijden.” 
Callahan beschouwde voedingssondes als 
het belangrijkste ‘obstakel’ om een einde te 
maken aan het leven van medisch afhankelijke 

mensen die ‘te lang’ leefden. Met andere 
woorden, mensen zoals Terri.

Niet lang nadat Callahan deze verklaring 
aflegde, werden voedingssondes geclassificeerd 
als ‘medische behandeling’ in plaats van ‘gewone 
zorg’, wat een basisvereiste is voor het leven. Deze 
ingrijpende herformulering maakte de weg vrij 
voor alle 50 staten om de opzettelijke uitdroging 
en uithongering van patiënten mogelijk te 
maken, zelfs in gevallen waarin familieleden 
smeken om voedsel en water voor hun dierbaren. 
Zo zie je hoe beleid en wetten dramatisch 
kunnen veranderen. In veel omstandigheden 
dienen dit soort ‘veranderingen’ enkel maar 

om degenen die verzwakt zijn door hun medische 
toestand te mishandelen, te misbruiken, en hun leven 
te beëindigen.

De motieven zijn duidelijk: een bestaand vooroordeel 
tegenover gehandicapten, ouderen en 
zwakken, maar meer sinister, 
uit liefde voor geld. Het 
verklaart de agressieve aard 
van de huidige eugenetische 
beweging, aangezien beleid en 
wetten snel veranderen. Daardoor wordt systematisch 
de bescherming verwijderd van de medisch 
kwetsbaren en wordt er een einde gemaakt, niet enkel 
aan de uitgaven voor de gezondheidszorg, maar ook 
aan het leven van de betrokken gehandicapten. En zo 
zijn er veel voorbeelden: de vorming van een ‘beleid 
voor medische zinloosheid’, niet-reanimatie orders, 
ethische commissies en Covid-19-protocollen die 
bewezen behandelingen beperken, om er maar een 
paar op te noemen. Ofwel impliciet, ofwel expliciet: 
deze veranderingen vergemakkelijken de middelen 
om de dood te bespoedigen.
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Dit omvat onder meer hulp bij zelfdoding door een 
arts. In een recent onderzoek onder 1000 artsen 
gelooft bijna de helft dat zorgverzekeraars liever hulp 
bij zelfdoding door een arts dekken dan duurdere 
en mogelijk levensreddende behandelingen. 
Misschien verklaart dit waarom hulp bij zelfdoding 
door een arts nu is toegestaan in 10 Amerikaanse 
staten en ook in Washington DC. Waarom kaarten 
zelfmoordpreventie - organisaties dit probleem niet 
aan? Mogelijk omdat de media bijna volledig achter 
euthanasie staat.

Het huidige gezondheidsbeleid is inderdaad een 
niet-aflatende bedreiging voor onze menselijke 
waardigheid, gecontroleerd door een eugenetisch 
wereldbeeld. Veel van wat er gebeurt is opzettelijk. 
Met degenen die deze veranderingen orkestreren 
valt niet te onderhandelen, aangezien het vermogen 
van gezinnen om beslissingen te nemen over 
gezondheidszorg meer en meer wordt weggenomen 
en in de handen van vreemden gelegd.

Hoe eerder we beseffen dat we vechten tegen een 
systemisch, radicaal anti-leven en anti-christelijk 
waardensysteem, hoe meer we zullen begrijpen dat 
het nu onze dringende plicht is om de 
medisch zwakken te verdedigen. Als we ze 
nu niet beschermen, zal het in de toekomst 
onmogelijk zijn om onze eigen families nog 
te beschermen als en wanneer het nodig is.

Mijn familie leerde dit na de dood van Terri 
en het was de belangrijkste motivatie om 
het ‘Terri Schiavo Life & Hope Network’ 
op te richten, om als pleitbezorgers van 
patiënten te dienen en families de middelen 
te geven die ze nodig hebben om voor hun 
dierbaren te vechten. We hebben ook een 
24/7 ‘National Crisis Lifeline’ gecreëerd, 

zodat patiënten en hun families onmiddellijk hulp 
kunnen krijgen als ze zich in een noodgeval bevinden. 
Sinds onze oprichting hebben we bijna 4.000 gezinnen 
en individuen geholpen en ondersteund.

Te vaak worden medisch kwetsbare personen, hun 
families en hun advocaten, geconfronteerd met het feit 
dat hun de basiszorg wordt geweigerd. De verraderlijke 
mentaliteit van ‘kwaliteit van leven’ is een middel om 
in de gezondheidszorg te rantsoeneren en te besparen 
door die noodzakelijke zorg te verminderen en in het 
slechtste geval zelfs helemaal stop te zetten.

Onze impuls is om medische professionals aan te 
sporen behandelings-beslissingen te nemen die in 
het beste belang zijn van onze dierbaren. Maar om 
ervoor te zorgen dat ze de levensbevestigende zorg 
krijgen die ze willen, moeten we pro-life medisch 
personeel vinden. We moeten betrouwbare medische 
professionals vinden die onze menselijke waardigheid 
zullen waarderen en goed voor ons en ons gezin zullen 
zorgen. Anders zou u mogelijk uzelf en uw gezin in 
gevaar kunnen brengen omdat de zorg die nodig is 
wordt geweigerd.
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

           BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30
    + 32 (0)15/42.28.14 

      info@provita.be
www.provita.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Bovendien moet het ons recht zijn om een goede 
zorgverlener aan te stellen. Dit kan niet via een 
‘medische richtlijn’. Een zorgverlener is iemand die 
u zelf kiest en die uw zorgbeslissingen neemt als u 
deze zelf niet kan nemen. Uw zorgverlener moet een 
principiële, sterke en heroïsche pleitbezorger zijn.

Het is belangrijk om te beseffen dat we hoe langer hoe 
meer naar een gezondheidsbeleid gaan waarin uw 
medische rechten niet langer worden gegarandeerd. 
Op een dag kan de situatie zich voordoen waarbij u 
het systeem en de mensen die het bedienen het hoofd 

moet bieden. U zal dan letterlijk moeten vechten voor 
uw leven, voor het leven van uw kinderen, of voor het 
leven van een ander familielid.

Wij zijn getuigen van de effecten van een cultuur 
die medeplichtig is aan kwaad en immoraliteit: de 
verzekeringssector, de ziekenhuisbestuurders, de 
regerings-elites, de medische ethici, de wetgevers en 
in wezen iedereen die bepaalt wie leeft en sterft, omdat 
dit hun ontwerp is en omdat we hebben toegestaan 
dat het gebeurt.

We leven in een wereld die in oorlog is met de Waarheid. 
Ofwel dienen we Christus die ons geschapen heeft 
naar Zijn Goddelijk beeld en verdedigen we onze 
zieken en onze kwetsbaren. Of we laten bewust toe 
dat slechtheid verder infiltreert in onze maatschappij 
en we er de gevolgen van dragen. En de gevolgen van 
zo’n wereld kunnen ons ons eigen leven of het leven 
van onze dierbaren kosten.

Pro Vita 
postzegels te koop!

Bestellen via info@provita.be of www.provita.be/shop/

Bron: Lifenews.com - Bobby Schindler - maart 2022, 
vertaald en bewerkt.


