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In zijn nieuwste boek kaart VUB-professor

Wim Distelmans aan dat palliatieve sedatie

meestal op eigen initiatief van de arts, zonder

medeweten van de patiënt wordt toegepast.

Het betreft hier ‘het verlagen van het bewust-

zijn van de patiënt in zijn laatste levensfase’ –

om zijn comfort te verhogen, níet om (zoals

bij euthanasie) zijn leven te verkorten. Maar

in de praktijk gebeurt het dat de toegediende

sedatiemedicatie toch het leven verkort of dis-

comfort geeft in plaats van comfort. Tot grote

frustratie van de familie. Door alle betrokke-

nen (vooraf) goed te informeren en onder col-

lega’s te overleggen over de medicatie kunnen

artsen het verschil maken. Vandaar Distel-

mans’ warm pleidooi in Palliatieve sedatie om

voor deze waardevolle medische behandeling

een verplichte registratie en een verplicht

tweede advies van een collega-arts in te voe-

ren. ● A.S

❯ PALLIATIEVE SEDATIE. TRAGE EUTHANASIE

OF SOCIALE DOOD? Wim Distelmans,

Houtekiet, 2017, 300 blz., 

ISBN 9789089246066. 
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Waardig 
levenseinde

Tool voor
 mantelzorgers

Door te focussen op wat ze zich
nog wél herinneren kun je per-
sonen met dementie doen ople-
ven. Wat mantelzorgers hierbij
beslist kan helpen is De schat
van je leven, een box met 3
boekjes van Herlinde Dely,
onderzoekscoördinator van het
Kennispunt Mantelzorg van de
Hogeschool West-Vlaanderen.
Het eerste boekje bevat infor-
matie over dementie en herin-
neringen. Zijn of haar levens-
verhaal teken je op met het
derde boekje als leidraad. “De
schat van je leven lijkt op de
schaduw die je op krachtige
wijze laat zien dat ondanks alles
de zon nog kan schijnen”, looft
Jurn Verschraegen, directeur
Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen. Ontdek meer op
www.deschatvanjeleven.be ● A.S

Geruggen-
steund door

mildheid

Mededogen hebben voor jezelf,
jezelf aanvaarden zoals je bent.
Als kind deden we dit nog
spontaan, maar met de jaren
zijn we het verleerd. Terwijl
mild zijn voor jezelf wél helpt
om beter om te gaan met de
stress van het dagelijkse leven.
Zeker als je met een ernstige
ziekte zoals kanker wordt
geconfronteerd. Net dan moet
je goed op jezelf kunnen leu-
nen. In Mildheid bij kanker
toont klinisch psychologe
Nathalie Cardinaels hoe je kunt
meeveren met wat er op je
afkomt, terwijl je vecht tegen of
herstelt van je ziekte. Ze reikt je
handvatten aan om meer com-
passie te ontwikkelen voor jezelf
én je omgeving, die jou en wat
je meemaakt niet altijd begrijpt.
Anderzijds kan dit boek voor je
omgeving een eyeopener zijn
om je nog beter, gepaster te
ondersteunen. ● A.S

❯ MILDHEID BIJ KANKER. 

COMPASSIE ALS HULP IN

 UITDAGENDE TIJDEN. Nathalie

Cardinaels, Acco, 2017, 243 blz.,

ISBN 9789463440172. 

❯ DE SCHAT VAN JE LEVEN.

 HERINNERINGEN OPHALEN

MET MENSEN MET DEMENTIE.

Herlinde Dely, Epo, 2015,

280 blz. (box met 3 boekjes),

ISBN 9789462670501. 

DocRoom


