OPROEP AAN ALLE PSYCHIATERS IN NEDERLAND
'Psychiaters te bang voor euthanasie', kopte NRC Handelsblad onlangs uitdagend. De
vraag is of deze kop de werkelijkheid beschrijft.
In de dagelijkse praktijk is er toenemende onrust en zelfs controverse over
euthanasie bij psychisch lijden ontstaan. Het televisieprogramma EenVandaag
besteedde er op zaterdag 11 november uitgebreid aandacht aan. Een aantal
prominente collega’s kwam daarin (kritisch) aan het woord.
In 2016 kregen 60 psychiatrische patiënten euthanasie, maar bij een aantal bleek er
geen overeenstemming te bestaan over het wel of niet uitbehandeld zijn. De
toetsingscommissie beoordeelde deze casūs echter toch als zorgvuldig, ondanks het
overrulen van scenarts en second opinion . Deze bevindingen zijn in lijn met de
conclusie van een Amerikaans onderzoek naar euthanasie bij 66 Nederlandse
patiënten in de periode 2011-2014 (JAMA 2016). De meerderheid van de patiënten
had niet alle door de richtlijn aanbevolen en bewezen effectieve behandelingen
gekregen en daarnaast bleek in bijna een kwart van de gevallen dat er geen
overeenstemming was tussen de artsen over het euthanasieverzoek.
Wij maken ons ernstig zorgen dat onder de witte vlag van ‘humaniteit en
barmhartigheid’ de grenzen van de euthanasiewet worden opgerekt. ‘Euthanasie als
volgende medische escalatie?’ vroeg collega professor Jim van Os zich dan ook
terecht bezorgd af.
Het principe van ondraaglijk lijden staat niet ter discussie, maar wel het feit dat het
principe van uitzichtloosheid vaak onvoldoende wordt geobjectiveerd. Ook vragen
wij ons af of de Regionale Toetsingscommissies voldoende in staat zijn om deze
complexe problematiek zorgvuldig te beoordelen.
Kortom, dat het oprekken van de wet ons, in combinatie met discutabele toetsing,
beangstigt is zo vreemd nog niet. Wij hopen dat u deze zorg deelt en ook bereid bent
deze met elkaar publiek te maken.
Zet uw naam onder deze oproep, om te laten zien als u zich ook niet wenst te
begeven op een hellend vlak met onnodige doden als gevolg.
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