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KNMG: Onderzoek naar knelpunten in de praktijk bij 1 tot 12 jarigen die
lijden is noodzakelijk


Het overlijden van een kind is een van de meest dramatische gebeurtenissen
die ouders en andere familieleden kan overkomen. Ook voor betrokken
artsen en andere hulpverleners is dit een ingrijpende gebeurtenis. Meer
inzicht in de aard van het lijden van het kind en de wensen en opvattingen
van artsen, ouders en kinderen is daarom van groot belang.



De KNMG pleit voor onderzoek naar kinderen van 1 tot 12 jaar die lijden en
komen te overlijden. Inzicht in de aard van het lijden van kinderen en de
opvattingen hierover van kinderen, ouders en artsen zijn van grote waarde
om te kunnen bepalen hoe artsen in dergelijke situaties goed kunnen
handelen, rekening houdend met alle dilemma’s en knelpunten.



De KNMG vindt het te vroeg om te pleiten voor aanpassingen van de Wet
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
(Euthanasiewet) en de (nieuwe) Regeling Late Zwangerschapsafbreking en
Levensbeëindiging bij Pasgeborenen (LZALP). Daartoe is kennis van de
praktijk en de wijze waarop artsen thans met dergelijke vragen omgaan
onontbeerlijk.



Onder de huidige wetgeving is het overigens mogelijk dat een arts in een
extreme situatie een beroep doet op een noodtoestand. De actieve
levensbeëindiging van een kind jonger dan 12 wordt dan (via de
lijkschouwer) direct gemeld bij het Openbaar Ministerie, dat dan vervolgens
besluit of het de zaak aan de rechter voorlegt, een schikkingsvoorstel doet of
de zaak seponeert.



De KNMG en NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)
stellen een protocol op met een normenkader voor artsen, gericht op
zorgvuldigheid, over hoe te handelen bij een 1 tot 12 jarige en de
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te kunnen overgaan tot
opzettelijke levensbeëindiging. Een onderdeel ervan is dat een steun- en
consultatiepunt wordt opgezet. Dit draagt bij aan de noodzakelijke
zorgvuldigheid voorafgaand aan de opzettelijke levensbeëindiging, maar
ook aan het afleggen van verantwoording.
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