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Nederland euthanaseert recordaantal zieken,
waaronder COVID-patiënten

Meer en meer mensen beginnen de dood te zien als de oplossing voor
hun problemen

 Een recordaantal van bijna 7.000 mensen heeft vorig jaar in Nederland zelf-
moord gepleegd door middel van legale euthanasie, waarbij sommigen uit wanhoop
voor de dood kozen nadat ze COVID-19 hadden opgelopen.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), die dergelijke sterfgevallen
bijhoudt en in de gaten houdt of aan de criteria voor wie in aanmerking komt is
voldaan, registreerde vorig jaar 6.938 sterfgevallen, wat een stijging betekent
van iets meer dan 9 procent ten opzichte van 2019.

De vorige piek was 6.585 sterfgevallen in 2017. De aantallen daalden in 2018
tot 6.126 sterfgevallen, waarschijnlijk als gevolg van de vervolging van eutha-
nasieartsen in Nederland en België die niet succesvol bleek.

RTE-voorzitter Jeroen Recourt zei tegen Trouw dat hij niet verrast is door het
recordaantal euthanasiegevallen.

"Deze cijfers zijn onderdeel van een grotere ontwikkeling", zei hij. "Steeds
meer generaties zien euthanasie als een oplossing voor ondraaglijk lijden." Hij
voegde eraan toe dat het "idee dat euthanasie een optie is in geval van uit-
zichtloos lijden (mensen) veel rust geeft."

Een kankerdiagnose was de meest voorkomende reden (5.000 gevallen) voor een
verzoek om euthanasie.

In vier van de gevallen kozen mensen voor de dood vanwege lijden veroorzaakt
door het coronavirus.

"Ze waren ernstig ziek geworden door het virus", zei Recourt tegen Trouw. "Deze
ouderen liepen bijvoorbeeld een longontsteking op, maar wilden niet naar de in-
tensive care. Of ze belandden zeer verzwakt in een revalidatiecentrum." Recourt
zei dat sterven aan COVID-19 verschrikkelijk kan zijn en dat deze mensen "dat
wilden voorkomen."

Coronavirusstatistieken tonen echter aan dat de overgrote meerderheid van dege-
nen die COVID-19 oplopen volledig herstellen en dat slechts een klein percentage
enige vorm van medische zorg nodig heeft.

Nederland staat sinds 2002 euthanasie toe onder bepaalde voorwaarden, zoals
wanneer het lijden van de patiënt ondraaglijk is, er geen uitzicht is op verbe-
tering en de patiënt toestemming geeft om te sterven. Het zogenaamde hellend
vlak van wie in aanmerking komt voor de dood heeft ertoe geleid dat het land nu
ook "psychische en psychosociale aandoeningen" zoals "verlies van functie, een-
zaamheid en verlies van autonomie" als aanvaardbare criteria voor euthanasie be-
schouwt.

In oktober kondigde de regering aan dat zij wetgeving zal opstellen om kinderen
de mogelijkheid te bieden op legale wijze met toestemming van hun ouders door
een arts begeleide zelfdoding te ondergaan. Het land overweegt ook zijn euthana-
siecriteria uit te breiden tot mensen die geen medische problemen hebben maar
"moe zijn van het leven".

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten!

https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2020/april/15/jaarverslag-2020
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https://www.statista.com/statistics/1087466/covid19-cases-recoveries-deaths-worldwide/
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