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Iets mis met de cultuur?
Katholiek Nieuwsblad, 2 december 2016
door Jan Peeters
“Als de dood nog de enige oplossing is en zo vaak wordt ingeroepen als in de Lage Landen, dan moet er iets
goed mis zijn met de cultuur.” Dat zegt ethicus dr. Theo Boer, voormalig lid van een Regionale
Toetsingscommissie Euthanasie, in een aangrijpende korte documentaire over euthanasie.
De documentaire is gemaakt in opdracht van de internationale Alliance Defending Freedom (ADF), een
organisatie die opkomt voor de vrije uitoefening van de godsdienstvrijheid en voor het leven, huwelijk en gezin.
In de documentaire Aﬃrming Dignity (‘De waardigheid bevestigen’) komen ethici en artsen aan het woord die
de vermeende zinnigheid van euthanasie weerleggen en wijzen op de fundamentele omslag die het legaliseren
ervan teweeg brengt. Euthanasie dreigt, zegt een van de sprekers, op termijn de standaard te worden om te
sterven.
De angst zit er bij mensen goed in. De vergrijzing neemt toe, de zorg wordt minder, de mogelijkheden voor
mantelzorg door eroderende sociale- en familiebanden minder, de kans op eenzaamheid groter.
De wettelijke mogelijkheid tot euthanasie heeft zijn eigen dynamiek, waarschuwt de protestantse ethicus Boer.
De mogelijkheid voor artsen om in uitzonderlijke gevallen van uitzichtloos lijden zonder strafvervolging een
leven te beëindigen is inmiddels naar het gevoelen een recht om te sterven geworden met op termijn een plicht
voor artsen om te doden.
Dat lijkt vergezocht, maar nu reeds zijn artsen die geen euthanasie willen plegen verplicht een patiënt door te
verwijzen. Een van de artsen die aan het woord komen, een oncoloog, weigert dat. Niet alleen omdat het slecht
is voor de patiënt, maar voor de hele samenleving.
Mensen die om euthanasie vragen, zegt een palliatieve zorgarts in de documentaire, zouden verplicht enige tijd
palliatieve zorg moeten ontvangen. Hij zegt er zeker van te zijn dat 80 tot 90% het verzoek laat vallen als ze
ontdekken dat hun lijden verlicht kan worden door goede lichamelijke en geestelijke zorg en aandacht.
Euthanasie ondermijnt het besef van de positieve waarde van wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit en
daarmee het cement van de samenleving.
De documentaire belicht het zelf niet, maar die erosie van humaniteit blijkt onder meer uit donorprotocollen die
momenteel van overheidswege worden ontwikkeld. Psychiatrische patiënten met een doodwens – welke
psychiatrische patiënt heeft die niet? – wordt concreet voorgesteld daar iets ‘nobels’ van te maken door
orgaandonor te worden. Dan worden er heel wat vliegen in één klap geslagen, luidt de redenatie. Als onze
cultuur inmiddels zo cynisch is, ja, dan is er iets goed mis.
De documentaire Aﬃrming Dignity is ook te zien op www.katholieknieuwsblad.nl/goed-mis.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

1/1

