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In zijn vergadering van 20 februari 2010 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren de vraag of afzien van reanimatie bij extreem vroeg geboren kinderen de
arts blootstelt aan een mogelijke vervolging .
Ondanks een toename in medische kennis en een uitbreiding van de technologische
mogelijkheden om beter om te gaan met de gevolgen van een premature geboorte,
blijft men stuiten op steeds lager wordende leeftijdsgrenzen, waar beslissingen
omtrent het al dan niet starten of stoppen van een behandeling bij individuele
patiënten zeer moeilijk blijft. Zo wordt men bij extreme prematuriteit blijvend
geconfronteerd met uitzichtloze situaties waarbij een levensverlengende behandeling
enkel de dood uitstelt of een onaanvaardbaar risico op zeer ernstige fysieke en
psychische schade meebrengt.
In principe zal een medische handeling altijd gericht zijn op het betrachten van een
therapeutisch voordeel, op het behoud of de verbetering van de medische toestand
van de patiënt. Medische handelingen die redelijkerwijze niet tot een therapeutisch
voordeel leiden verliezen hun rechtvaardigingsgrond en in specifieke situaties
aanvaardt men het niet starten of stoppen van levensverlengende therapieën. Hierbij
dienen uiteraard strikte zorgvuldigheidscriteria in acht te worden genomen. Zo moet
de diagnose wijzen op een uitzichtloze prognose en dienen onafhankelijke artsen bij
het beslissingsproces te worden betrokken. De ouders hebben recht op een
professioneel begeleide en aan de situatie aangepaste informatie.. Het hulpverlenende
team zal hierbij zorgen dat het comfort van de ernstig zieke pasgeborene maximaal
wordt gegarandeerd door het verlenen van effectieve palliatieve zorgen en zal samen
met de ouders instaan voor een menselijke stervensbegeleiding.
Momenteel bestaat er in geen enkel land een wettelijke regeling die actieve
levensbeëindiging bij pasgeborenen toelaat, ook al is er in Nederland een zeker
gedoogbeleid via het Groningenprotocol (N ENG J MED, 2005; 352: 959-962).

