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Arts, volg de wens
van het zieke kind
Als ouders gescheiden zijn
en twisten over de
behandeling van hun kind,
moet de arts de kant van
kind kiezen.

Door�onze�redacteur
Jannetje�Koelewijn

AMSTERDAM.�David (12) mag zijn
chemokuur weigeren, oordeelde de
rechter vrijdag. Zijn vader had de zaak
aangespannen; de kuur verhoogt de
overlevingskans. Moeder, geschei-
den van hem, geeft David alternatieve
medicijnen. Hoe oordelen artsen?

Marie-Lise van Veelen (52), kinder-
neurochirurg in het Erasmus MC in
Rotterdam: „Er zijn meisjes die na de
operatie geen nabehandeling willen,
omdat ze hun haar kwijtraken. Dan
geef ik ze de getallen: zoveel kans op
overleving met nabehandeling, zo-
veel kans zonder. Als ze oud genoeg
zijn om dat te begrijpen, gaan ze
daarin wel mee. Wat ik bij dit kind
moeilijk vind: zijn leeftijd en de ge-
scheiden ouders. Je weet niet of hij
misschien voor zijn moeder en tegen
zijn vader kiest. Het is zo belangrijk
dat ouders op één lijn zitten.

„Bij de tumor die deze jongen had,
een medullablastoom, bestaat de na-
behandeling uit chemo en bestraling.
De huidige behandelprotocollen zijn
erop gericht radiotherapie te vermin-
deren en dat op te vangen chemothe-
rapie. Radiotherapie geeft op termijn
meer bijwerkingen: verminderd cog-
nitief functioneren, verminderde ge-
heugenfunctie. Bij chemo is het: mis-
selijkheid en braken, minder gevoel
in het perifere zenuwstelsel. Voor

deze jongen is dat een argument te-
gen chemo, hij heeft daarover nage-
dacht. De schade is heel soms blij-
vend en hij wil braille leren.

„Ik opereer ongeveer tien kinderen
per jaar aan een medullob l a s to o m .
Als de tumor goed te verwijderen is
en er zijn geen uitzaaiingen, is de
prognose best goed: 80 procent kans
op overleving, afhankelijk van het
subtype. Gemiddeld is het 60 tot 70
p ro c e nt .

„De meeste kinderen zijn verstan-
dig en dit kind maakt een afweging: de
schade van de chemo tegen de kans
om te overlijden. De winst van chemo-
therapie is niet precies duidelijk. Af-
hankelijk van het subtype en de om-
vang van de tumor, en de plaats waar
die zit, loopt die op tot 20 procent.”

Elise van de Putte (60), kinderarts
in het WKZ in Utrecht, maakt vaak
mee dat gescheiden ouders hun ru-
zies over het hoofd van hun zieke
kind uitvechten. „Toen ik over deze
jongen hoorde, dacht ik meteen aan
het loyaliteitsconflict waar hij in zit.
Vreselijk. Om het voor hem niet nog
erger te maken wil ik er zo weinig mo-
gelijk over zeggen, alleen dit: artsen
moeten altijd hun uiterste best doen
om uit zo’n loyaliteitsconflict te blij-
ven. Ik heb de indruk dat ze dat in het
AMC gedaan hebben. Des te erger dat
het zo uit de hand is gelopen.

„Als ouders het oneens zijn over de
behandeling van hun kind, kies als
arts dan nooit voor het standpunt van
een van de twee. Luister naar beiden,
geef advies en als er gekozen moet
worden, probeer dan zo veel mogelijk
de wens van het kind te volgen. Onze
ervaring is dat zieke kinderen verras-
send goed over zichzelf kunnen na-
denken, ook als ze nog heel jong zijn.”


