Mgr. V. Paglia: Einde van het leven en palliatieve zorg
Abp. Paglia in Moscow talks about end of life and Palliative Care
Pauselijke Academie voor het Leven, 12 februari 2019
“A globalization devoid of Christian inspiration is poor in love and prey to conﬂicts; and the task of the Christian
world is to re-center relations between people: Care means taking care of others, as the Gospel teaches. The
parable of the Good Samaritan takes on a new dimension in the technological and hyper connected society
whose implications are people “increasingly withdrawn into their own enclosures,” reiterated Abp. Vincenzo
Paglia, President of the Pontiﬁcal Academy for Life.
Abp. Paglia was speaking in Moscow on Tuesday 12 February, as part of the annual “Colloquium” between the
Catholic Church and the Patriarchate of Moscow to commemorate the Cuba meeting between Pope Francis and
Patriarch Kirill, which took place in 2016. This year the Colloquium was dedicated to “end of life”.
Addressing the theme “At the service of human dignity, called to life” in light of Humana Communitas,
the Holy Father’s Letter to the Pontiﬁcal Academy for Life, Abp. Paglia stressed that in “taking care”, “we must
take care of human life in the sense of the human quality of the choices that guard and reaﬃrm the ultimate
destiny of life” while at the same time caring for the environment. “We are called to rediscover tour connection
to and relationship with the places that host our lives”.
After having framed the challenges posed by the speciﬁc theme of the “end of life”, Abp. Paglia focused on how
the Pontiﬁcal Academy has inserted as one of the qualifying points of its commitment as Palliative Care.
Palliative Care accompanies people in the transition to death. It does not abandon the sick person, as is
sometimes the case when it is deemed that there “is nothing left to do neither is it directed towards a
“therapeutic obstinacy”.
Palliative Care teaches us that “we have no patients; we have people, with all their physical, psychological,
cultural and spiritual baggage”. It recognizes “the presence of family members and of those who work for their
health” alongside the sick.
Palliative Care “re-locates the suﬀering person, even those preparing for the passage of death, within his or her
fundamental, familial and social relational dynamic. You cannot die alone! Experience has shown that the
demand for euthanasia or assisted suicide is in almost all cases the result of the social and therapeutic
abandonment of the patient. On the contrary, once a valid multidisciplinary acceptance of the patient has been
put in place and the network of aﬀective and professional relationships is positively involved, it is very rare to
ﬁnd a request for death “.
“Dear friends – concluded Msgr. Paglia – our discipleship of the Lord Jesus, healer of bodies and souls, entrusts
us with responsibility for the lives of men and women, especially the youngest and poorest, of today and of

future generations. It is a great challenge, due to the complexity of the world in which we live and the vastness
of its horizon. Of course it cannot be reduced to a simple technological question. In this age of ours,
Christianity can truly help the whole of humanity to grasp the challenges of life in an essential and
elemental humanistic and spiritual dimension “.
Finally, Msgr. Paglia gifted the Moscow Patriarchate and the local Catholic Church a Russian
translation of the Letter Humana Communitas.

Jaarraport IGJ: Meer abortussen om afwijking kind
Katholiek Nieuwsblad, 8 februari 2019
Het aantal abortussen wegens mogelijke afwijkingen bij het ongeboren kind is in 2017 toegenomen
tot 1152. In 2016 waren dat er nog 1011. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook neemt het aantal abortussen per duizend levendgeborenen
langzaam toe.
Sinds 2011 wordt bijgehouden of prenatale diagnostiek invloed heeft gehad op de keuze van abortus. Dat was
in 2017 vaker het geval dan in 2016. Vrouwen krijgen vanaf 2007 de 20 wekenecho en sinds 2017 de NIPT
aangeboden.
Reden registreren
In een reactie van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) pleit directeur Diederik van Dijk dat ook
geregistreerd zou moeten worden waarom ouders kiezen voor abortus. “Gaat het om het syndroom van Down,
een open rug, een hartafwijking? Zeker nu sprake is van een toename, is registratie van levensbelang. Aan de
hand van die informatie kan counseling en hulpverlening verbeterd worden.”
Screening uitgebreid
Hij wijst erop dat de 20-wekenecho die sinds 2007 is ingevoerd bedoeld was om te screenen op zogeheten
neurale buisdefecten. De bekendste vorm daarvan is wat een ‘open rug’ wordt genoemd. In de praktijk is de
echo uitgegroeid tot een veel breder onderzoek naar afwijkingen, aldus de NPV. Het aantal zwangerschappen
die worden afgebroken tussen de 20e en 24e week van de zwangerschap is sinds de invoering van deze echo
gestegen. De NIPT is ingevoerd om te screening op trisomie 13, 18 en 21. Er zijn echter steeds meer ziekten op

te sporen met DNA-tests tijdens de zwangerschap.
Alleen bij verhoogd risico
Van Dijk vindt daarom dat “prenataal onderzoek niet aangeboden zou moeten worden aan vrouwen en
ongeboren baby’s die in beginsel geen gezondheidsproblemen hebben. Dat zou gereserveerd moeten blijven
voor vrouwen met een verhoogd risico en op een passend moment in de zwangerschap aangeboden moeten
worden – waarbij niet de abortusgrens, maar goede ondersteuning, begeleiding en (soms) behandeling leidend
moeten zijn.”
Jaarlijks 30.500 abortussen
Het aantal abortussen in Nederland ligt sinds 2011 gemiddeld op 30.500. De tien jaar daaraan voorafgaand was
er een lichte daling van 33.335 in 2000 tot de stabilisatie in 2011.
Sinds 1990 is het abortuscijfer gestegen, maar na 2001 gestabiliseerd op 8,6. Het abortuscijfer geeft het aantal
zwangerschapsafbrekingen aan per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 45 jaar). Ook in 2017 was
het abortuscijfer 8,6.
De abortusratio, het aantal zwangerschapsafbrekingen per duizend levendgeborenen schuift echter gestaag
omhoog, van 146 in 2002 tot 159 in 2017. In 1990 was dat nog 93.
Tienerzwangerschappen
Hoewel het aantal tienerzwangerschappen blijft geleidelijk dalen, blijft het aantal afgebroken zwangerschappen
relatief gelijk: twee van de drie zwangerschappen bij meisjes jonger dan twintig jaar eindigt in abortus. (KN)
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: stijging aantal abortussen in 2017
In 2017 werden in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er iets meer dan in 2016.
De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeuren in de eerste 7 weken.
3.482 behandelingen (11 procent) werden uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar

Nederland kwamen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Wet
afbreking zwangerschap.
Sinds 2002 daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners; dit was ook in 2017 het geval . De meeste
zwangerschapsafbrekingen vonden plaats bij vrouwen in de leeftijdcategorie 25 tot 30 jaar.

‘Ik bid het Onzevader tussen consulten door’
Medisch Contact, 31 januari 2019
Huisarts Con Derks herontdekte veertien jaar geleden het geloof. Hij besloot zich er verder in te verdiepen door
het doen van een intensieve catechistenopleiding.

Wat weten christenen over embryo-onderzoek?
Katholiek Nieuwsblad, 24 januari 2019
Erachter komen wat christenen eigenlijk weten over onderzoek met embryo’s. Dat is het doel van
de kennismeting die de NPV, het Lindeboom Instituut en het Reformatorisch Dagblad donderdag
lanceren.
“Een actueel, maar ook een beladen onderwerp,” vertelt Diederik van Dijk, directeur van pro-life organisatie
NPV. “Wetenschappers willen ook in Nederland bakens verzetten, bijvoorbeeld door embryo’s speciaal te
kweken voor onderzoek. We zijn benieuwd wat christenen daarover weten.”
Bewustwording en bezinning
Bewustwording en bezinning op de ontwikkelingen in onderzoek met embryo’s zijn broodnodig, vindt Sander
Luitwieler, directeur van het Lindeboom Instituut. Er zijn immers “allerlei medisch-wetenschappelijke
ontwikkelingen rond het levensbegin.”
Het wetenschappelijke studiecentrum dat zich bezighoudt met ethische kwesties wilde daarom samen met de
NPV en het Reformatorisch Dagblad een kennismeting uitzetten.
Resultaten
Het kennisonderzoek wordt overigens niet alleen gehouden onder christenen, maar ook uitgezet onder een
brede groep van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek sluit aan bij actuele ontwikkelingen rond het
menselijke embryo: wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, aanpassingen van het DNA in de embryonale

fase en embryoselectie.
De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2019 verwacht. De uitkomsten worden gebruikt voor het
vergroten van de bewustwording over embryo-onderzoek en in het maatschappelijk debat over onderzoek met
embryo’s en het ingrijpen in het DNA van mensen.
Deelnemen?
Wie mee wil doen aan het onderzoek, kan dat doen via de links van de NPV, het Lindeboom Instituut en
het Reformatorisch Dagblad.

Pauselijke Academie voor het Leven: palliatieve zorg is een mensenrecht
Monsignor Paglia’s Address at a Conference in Qatar
“Palliative care is a human right,” aﬃrmed Monsignor Vincenzo Paglia, President of the Pontiﬁcal Academy for
Life. “Diﬀerent international programs are implementing it, but the true human right is to continue to be
recognized and welcomed as a member of society, being part of a community,” he stressed.
Monsignor Paglia made these comments on opening the works of the Conference entitled “Muslim and Christian
Perspectives on Palliative Care and the End of Life,” which began on January 22, 2019, at Doha, in Qatar,
reported “Vatican News” in Italian. The two days of study, organized by Georgetown University and the WISH
program of the Qatar Foundation, began with the signing at Qatar of a Joint Declaration on the End of Life and
Palliative Care, by the World Innovation Summit for Health (WISH) and the Pontiﬁcal Academy for Life.
Palliative care is a reaction to the “throw-away culture,” which renders normal euthanasia and indiﬀerence to
others, said Monsignor Paglia, stressing its importance today when one witnesses “the marginalization,
discrimination and elimination of the most fragile human beings, such as those that suﬀer serious, disabling or
incurable illnesses.”
“I consider it urgent to intensify the reﬂection to address more solidly the great anthropological questions and
the immense ethical challenges that present themselves to us with the questions that concern the end of life,”
continued Monsignor Paglia.
Recalling the contribution of religions ”to give concrete impulse to this was the form of accompaniment of sick

or dying persons,” Monsignor Paglia stressed “the capacity of religions themselves to reach humanity’s
peripheries,” but also the essence itself of religions, described as being part of “veritable forces of palliative
care.”
“Palliative care embodies a vision of man of which their great religious traditions are the guardians and
promoters: that is the most profound and incisive contribution that they can make in terms of motivation and
inspiration,” added Monsignor Paglia.
The President of the Pontiﬁcal Academy for Life recalled “the speciﬁc mandate that Pope Francis gave to the
Pontiﬁcal Academy for Life on the occasion of the 25thanniversary of its institution. “ The Holy Father called to
“reinvent a new fraternity,” he said, “such is the anthropological and social challenge of our time.”
By way of conclusion, Monsignor Paglia said that the palliative care community witnesses in a new way a living
together that puts the person and his good at the center. In this community, the good of each is pursued as
being a good for all.

Ouderen moeten eerder nadenken over reanimatie

Algemeen Dagblad, 23 januari 2019
ANBO, 23 januari 2019
Mensen moeten eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Die
oproep doen artsen, ouderenbond en de Patiëntenfederatie. Artsen constateren dat
patiënten die ze onder handen krijgen, vaak niet hebben nagedacht over de meest
essentiële vraag: wel of niet reanimeren? Nu wordt de vraag voorafgaand aan een
risicovolle medische ingreep vaak op de spoedeisende hulp gesteld.

Hoorzitting in Tweede Kamer: ondergrens dalende vaccinatiegraad nodig
Medisch Contact, 21 januari 2019
De dalende vaccinatiegraad in Nederland lijkt tot stilstand gekomen. Dat neemt niet weg dat de landelijke
politiek een ondergrens moet bepalen voor de minimaal gewenste vaccinatiegraad, vindt universitair
hoofddocent rechtsﬁlosoﬁe Roland Pierik (UvA). De overheid moet volgens hem ook vastleggen hoe er wordt
gehandeld als die ondergrens is bereikt.

KNMG verlaat World Medical Association na 71 jaar lidmaatschap
Medisch Contact, 16 januari 2019
De KNMG is na een lidmaatschap 71 jaar uit de World Medical Association gestapt. Oﬃcieel vanwege plagiaat in
de eerste speech van de nieuwe voorzitter. Ook zijn er veel speculaties of het Nederlandse euthanasiestandpunt
dat afwijkt van het WMA standpunt over euthanasie hier geen rol in speelt.

Paus Franciscus pleit opnieuw voor afschaﬃng doodstraf
Katholiek Nieuwsblad, 17 december 2018
Paus Franciscus heeft zich opnieuw uitgesproken over de doodstraf. Tijdens een audiëntie met een delegatie
van de Internationale Commissie tegen de Doodstraf, zei hij zich in te zetten voor wereldwijde afschaﬃng.
Franciscus zei maandag dat “de zekerheid dat ieder leven heilig is en dat de menselijke waardigheid beschermd
moet worden zonder uitzonderingen”, drijfveer is om zich “sinds het begin van zijn ministerie” in te zetten voor
het afschaﬀen van de doodstraf wereldwijd. Bij de audiëntie in het Vaticaan sprak de paus vrijuit. De
voorbereidde tekst, waarvan de paus afweek, werd gepubliceerd op de site van het Vaticaan.

Aanpassing Catechismus
In augustus wijzigde de paus de passage van het Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf. De
katholieke Kerk beschouwt het sindsdien niet langer als onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar.
De nieuwe tekst van nr. 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt dat “tegenwoordig er echter een
toenemend besef is dat de waardigheid van de persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van zeer ernstige
misdaden. Daarnaast is er een nieuw begrip ontstaan van de betekenis van door de staat opgelegde
strafsancties.”
“Ten slotte zijn er meer doeltreﬀende detentie-systemen ontwikkeld die de gepaste bescherming van de
burgers waarborgen, maar tegelijkertijd de schuldigen niet de mogelijkheid van verlossing ontnemen. Bijgevolg
leert de Kerk in het licht van het evangelie dat ‘de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval is op de
onschendbaarheid en waardigheid van de persoon’, en werkt zij vastbesloten voor de wereldwijde afschaﬃng
ervan.”

Onmenselijke straf
De paus zegt in de oﬃciële toespraak van de audiëntie dat “in het verleden de doodstraf vaak werd
gepresenteerd als logisch gevolg”. Er waren vroeger geen middelen om maatschappij te beschermen en men
had nog niet het huidig niveau bereikt van de mensenrechten, aldus Franciscus. “Ook in de Pauselijke Staat
werd toevlucht genomen tot deze onmenselijke vorm van straf, door het primaat van de barmhartigheid over de
rechtvaardigheid te negeren.”

‘Ontoelaatbaar’
De nieuwe formulering van het Catechismus impliceert volgens Franciscus om verantwoordelijkheid te nemen
voor het verleden en de doodstraf te zien als “gevolg van een mentaliteit van die tijd”. De doodstraf is “altijd
ontoelaatbaar omdat het de waardigheid van de mens schendt. God is een vader die altijd wacht op de
terugkeer van de zoon, die zijn fouten erkent, vergiﬀenis vraagt en een nieuw leven begint. Niemand mag het
leven of de hoop van zijn vergiﬀenis en verzoening met de gemeenschap worden ontnomen”, aldus de paus.

‘Minimale doelen’
Ook doet de paus een oproep aan de landen die de doodstraf nog steeds hanteren. “Ik begrijp dat om de
afschaﬃng te bereiken, men complexe politieke processen moet doorlopen. De schorsing van de executies en
de strafvermindering van misdrijven waar de doodstraf op staat” zijn volgens de paus “minimale doelen” waar
internationale leiders zich voor in moeten zetten.

