
IN DE MEDIA  

Opnieuw aandacht voor  
kinderpalliatieve zorg

In 2015 stond de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
(NVK) volop in de aandacht met haar standpunt over het mogelijk 
maken van euthanasie voor ernstig zieke kinderen tussen de één 
en twaalf jaar. Nu is er vanuit de media opnieuw interesse in dit 
onderwerp. Daarbij is ook de hulp van de Federatie ingeschakeld.  

Aanleiding
Dit najaar benaderde RTL Nieuws de 
Federatie over de stand van zaken 
rondom de mogelijkheden voor 
levensbeëindiging voor kinderen 
tussen de één en twaalf jaar. RTL 
Nieuws had hier in het verleden al 
aandacht aan besteed en wilde nu 
een uitgebreider item maken, vertelt 
woordvoerder (a.i.) Mascha Blokker 
van de Federatie. ‘De Federatie 
en de NVK hebben de afgelopen 
tijd weinig over kinderpalliatieve 
zorg naar buiten gebracht omdat 
de ontwikkelingen nog in volle 

gang zijn. Zo is er een onderzoek 
gaande naar de knelpunten in de 
huidige zorg rond het levenseinde 
van deze patiëntengroep en 
wordt binnenkort het landelijke 
Kenniscentrum Kinderpalliatieve 
Zorg gelanceerd dat vanuit nauwe 
samenwerking tussen Stichting PAL 
Kinderpalliatieve Expertise en de 
NVK tot stand kwam. Dat laatste 
zou voor ons wellicht aanleiding zijn 
geweest om de media op te zoeken, 
maar RTL Nieuws was ons voor.’

Werkwijze
Blokker zocht contact met de 
voorzitter van de NVK en de 
kinderarts die het lopende 
onderzoek leidt. Ook benaderde 
ze de directeur van Stichting PAL. 
‘Iedereen reageerde positief en 

wilde graag meewerken. Een paar 
weken later vond er een verkennend 
gesprek plaats tussen de journaliste 
en bovengenoemde partijen om 
de invulling van de reportage te 
bespreken.’ De Federatie was 
daar nauw bij betrokken, gaat 
Blokker verder. ‘Als woordvoerder 
begeleidde ik het proces. Op 
die manier hielden we duidelijk 
voor ogen welke boodschap 
we in de uitzending naar voren 
wilden brengen. Daarnaast wilde 
RTL Nieuws in de reportage een 
kinderarts en gezin aan het woord 
laten. Bij dergelijke media interviews 
begeleidt de Federatie ook die 
betrokkenen waar nodig.’
Overigens was het niet alleen RTL 
Nieuws dat een item wilde maken 
over kinderpalliatieve zorg: ook 
EenVandaag had plannen voor een 
reportage in dezelfde periode en 
benaderde Stichting PAL. Blokker: 
‘Die insteek was anders: EenVandaag 
wilde graag één gezin volgen met 
een kind dat in een dergelijke 
situatie zat. De stichting ging zelf op 
zoek naar dat gezin, de Federatie 
had hier een ondersteunende rol in 
de voorbereiding.’

Resultaat
Mascha Blokker is blij met alle 
media-aandacht voor kinderpallia-
tieve zorg. ‘De uitzendingen van eind 
november – en het vervolgitem  
dat staat gepland voor januari –  
laten zien hoe zeer dit gevoelige 
onderwerp leeft. En ondanks dat we 
de onderzoeksresultaten nog moeten 
afwachten, is het goed om opnieuw 
bewustwording te creëren voor deze 
kwestie en het standpunt van de 
NVK over het feit dat er nog steeds 
geen oplossing is voor kinderen met 
een euthanasiewens in deze 
leeftijdsgroep.’ MD
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