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amsterdamDemanheefteendode-
lijke neurologische ziekte enwil zijn
nierennade euthanasie afstaan – een
procedurediealvakerisgevolgd.Maar
het Radboud, dat een katholieke ach-
tergrondheeft,wijstdemanuitNijme-
genaf.
InNederlandiseengroottekortaan

orgaandonoren.Patiëntenstaanjaren
opdewachtlijst voor eennieuwenier
of andereorganen.
‘Maarwij hebbengeenbehandelre-

latiemet dezeman’, zegt een woord-
voerster van het RadboudUMC.
‘Daaromdoenwehetniet.Dezeproce-
duremoetzeerzorgvuldigwordenuit-
gevoerd.’
Ze bestrijdt dathunkatholieke ach-

tergrondhier ietsmeetemakenheeft.
‘Dit is niet primair de reden,maarwe
zijnnatuurlijkwel eenkatholiekhuis.
Euthanasie is hier een ingewikkeld
vraagstuk. Jaarlijksvoerenwehier–bij
hoge uitzondering – slechts een paar
keereuthanasieuit.’Tochishetniethet
ziekenhuis zelf dat de euthanasie zou
uitvoeren:bijdergelijkeprocedures is
het gebruikelijkdatdehuisarts diede
euthanasieaanvraagheeftbehandeld,
dieookzelf uitvoert.
‘De huisarts kan hiervoor tijdelijk

eennulurencontractkrijgeninhetzie-
kenhuis’, zegt klinisch ethicus Erwin
KompanjevanhetErasmusMC,gepro-
moveerd op onderzoek naar orgaan-
donatie. ‘Doorzo’ncontractkanhijde
euthanasieinhetziekenhuisdoen.Dat
is nodig, omdat er niet te veel tijd tus-
senmag zitten. Anders verslechteren
de organen te veel. Na de euthanasie
kanhet ziekenhuis beginnenmethet
uitnemenvandeorganen.’
Vooreendergelijkeprocedureishet

niet noodzakelijk om als ziekenhuis
van tevoren een behandelrelatie te
hebben, zegt Kompanje. ‘Zodra je de
patiënt opneemt, krijg je een behan-
delrelatie. In principe is dit gewoon
mogelijk.Het isvreemddateenacade-
mischziekenhuisditnietwil.’
HetRadboudUMCiseenvandeacht

transplantatiecentrainNederland,ge-
specialiseerd inorgaandonatie. InNe-
derland is inmiddels zeven keer or-
gaandonatie na euthanasie uitge-
voerd. InBelgiëgebeurtdit al langer.

Bij de 56-jarige Arnold Mulder uit
Nijmegenwerd onlangs de dodelijke
hersenziekteMSA-c geconstateerd, al-
dus zijn familie. Dit is een Parkinson-
achtige ziektewaarbij het autonome
zenuwstelsel veroudert enafsterft.
‘Doorzijnziektezalhijeenheelnare

dood sterven’, zegt zijn dochter Julia
Mulder (23) die het woord namens
hem voert. ‘Hij takelt steeds meer af.
Elkedaggaathij achteruit.Hij spreekt
steedsmoeilijker en hij heeftmoeite
met slikken. Uiteindelijk stikt hij of
stopt zijnhart ermee.
‘Hijwildedeeuthanasieper se rege-

len, terwijl hij nog konpraten.Hijwil
het doen terwijl hij nog goed is.Want
metdezeziektewordthijechteenkas-
plantje, endatwilhij voorkomen.’

Deeuthanasiestaatgeplandvoor15 fe-
bruari, zegt ze. ‘Mijn vader wil heel
graaganderemensenhelpenmetzijn
organen. Hij heeft zelf in de zorg ge-
werkt – hij is fysiotherapeut – en hij
weet hoe zwaar mensen het hebben
dieeenniernodighebben.’ Inprincipe
wil hij alle organen afstaandiemoge-
lijk zijn, zegt ze. ‘Alles wat eruit kan,
mageruit.’
‘Onze huisarts is met zijn verzoek

naar het Radboudgegaan’, vertelt ze.
‘Tegenonszeihijdathetallemaalkon.
Hij stondperplex toenhij hoorde dat
zenietwilden.’
Het RadboudUMCverwijst deman

nudoornaarhetCanisius-Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ),waar hij eerder on-
derbehandelingstond. ‘Wijvindendat

hetCanisiusZiekenhuishier eerst een
oordeel over moet geven’, aldus de
woordvoerster.
Maar het CWZ, dat niet tot de acht

transplantatiecentra behoort enhier
minder ervaring mee heeft, zegt tijd
nodigtehebben. ‘Er isovergesproken’,
zegteenwoordvoerster. ‘Eersthebben
wenaarhet Radboud verwezen,maar
toen die het verzoek afwezen, kwam
hetbijonsterug.Het ligtnupas24uur
bijons.Wijhebbenhiergeenprotocol
voor klaarliggen. We zijn er heel erg
hardmeebezig dit voor elkaar te krij-
gen.Wezijnbereidaanhet verzoek te-
gemoettekomen,maarwewetenniet
hoelangditduurt.Wemoetenzelf het
wiel gaanuitvinden.Het is belangrijk
ditheel zorgvuldig tedoen.’

In België, waar hiermeemeer erva-
ring is,wordtvolgensklinischethicus
Kompanje bij deze procedures een
hele operatiekamer leeggeruimd en
ingerichtalsafscheidsruimte. ‘Defami-
lie kandanop een intiememanier af-
scheidnemen’, zegthij.
Nadat de dood wordt vastgesteld,

mogendeartsenvijfminutenlangniet
aan de patiënt komen. Daarnawordt
de patiënt naar de operatiekamer er-
naast gevoerd enwordende organen
uitgenomen.
Artsenenethicizijninmiddelsbezig

methet opstellen van richtlijnenover
orgaandonatie na euthanasie. Dit is
nietbijallepatiëntenmogelijk.Zogaat
het bij eengroot deel vande euthana-
siegevallenomkanker,maar zijndeze

organennietgeschiktvoordonatie.Tot
nu toe is dezeprocedure vooral uitge-
voerdbij patiëntenmetdodelijke,neu-
rologischeaandoeningen, zoalsALS.
‘Ik kanme voorstellen dat een klei-

ner ziekenhuis zegt: dit is voor gevor-
derden’,zegtKompanje. ‘Maaralsdeze
patiënt zichmeldt bij transplantatie-
centrainMaastrichtof Rotterdam,ver-
wacht ikdatditwelwordtuitgevoerd,
als er verder geen contra-indicaties
zijn.’
‘Mijn vader is erg aangedaan’, zegt

JuliaMulder. ‘Hijbegrijptnietdatdesi-
tuatie is zoals hij nu is. Er is zo’n grote
vraagnaarnierenendanwordentwee
gezondenieren zonder duidelijke re-
denenafgewezen.Hier staanmensen-
levensophet spel.’
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Donorniet
welkomna
euthanasie
HetRadboudUMCweigert eennier-
donatieuit tevoerenvaneenpatiënt
diebinnenkorteuthanasiekrijgt.

Arnold Mulder met zijn dochter Julia. Arnold heeft de dodelijke hersenziekte MSA-c. Foto Linelle Deunk

Wezijnnatuur-
lijkweleen
katholiekhuis.
Euthanasie is
hiereeningewik-
keldvraagstuk
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