Ademtest bij hersendood is geen geneeskunde – meteen verbieden
Goed bedoeld
Deze apneutest is heel nobel bedoeld. Het medisch team wil graag weten of ‘de hersendode’ echt
niet meer zelf kan ademen. Met behulp van een extreme test. “Wie zonder hulp zelf niet meer gaat
ademen, die moet wel echt dood zijn.” Maar klopt deze gedachte wel?
‘Voor de zekerheid’
Bij deze proef op het lichaam wordt de beademingsapparatuur 10 minuten gestopt (of minder als er
een iets misgaat). Dat deze beproeving grote schade geeft - welk lichaam kan zo’n lange tijd zonder
zuurstof ? - is voor iedereen wel duidelijk, want vijf minuten of meer je adem inhouden geeft al bij
iedereen veel kooldioxde (gif) in het lichaam, met de dood als gevolg.
Het lichaam van de weerloze persoon dat in feite in coma is, wordt door deze proef extra blijvend
beschadigd waardoor het hart kan stilvallen. – U vindt dit een rare test?
‘Extra zekerheid’
Om er echt zeker van te zijn dat de persoon niet zelf kan ademen, wordt de test nog eens herhaald,
tot wel tot 4 keer toe. Je zou dan denken dat je dan wel dood moet zijn. Laat je maar eens 4 keer 10
minuten onder water houden, dan ben je 4 keer verdronken.
Toestemming
De apneu-test is een extra waarborg voor het medisch team is de gedachte. Dr. Hill merkt op dat
voor veel ingrijpende medische procedures, geïnformeerde toestemming vereist is, terwijl voor deze
‘meest finale’ ingreep geen verklaring noch contra-handtekening vereist is. Ook wordt er veelal geen
informatie over deze test aan de naaste familie gegeven, om toestemming gevraagd en wordt
anesthesie niet met besproken (algehele verdoving).
NB: De apneutest weigeren is in het voordeel van het slachtoffer.
Het nut
Wat heb je eigenlijk aan de officiële motieven voor deze test? Dat de persoon zonder hulp niet
ademt dat weet iedereen al, dat is evident. Er is door deze test nooit iemand gaan ademen ! Deze
ademtest lijkt daarom een volkomen nutteloze en kostbare test die alleen grote schade aan het
lichaam geeft en de persoon op geen enkele wijze verder helpt.
Kanttekening
‘Je bent in dit proces wel bezig om op een toegelaten manier organen weg te mogen nemen’ zo

Wat de apneu-test oplevert
- Het helpt het slachtoffer in het geheel niet.
- De test onderbreekt de zuurstof naar de
hersenen die het juist zo hard nodig hebben.
- De zwelling in de hersenen wordt alleen
maar erger.
Wat nodig is
Als je je geliefde een kans wil geven om te
genezen, eis dan een coma-behandeling en
laat de apeutest niet toe. De arts die zegt ‘het
wordt helemaal niets en de stekker kan er uit’,
dat is aantoonbaar ongepast.
De insteek
Bedoeld of onbedoeld, het resultaat van de
apneutest is om de hersendood z.g.
ondubbelzinnig vast te stellen waarna de
levende organen ‘geoogst’ kunnen worden.
‘Daar is grote behoefte aan’. Even kritisch:
welk leven wordt dan gered? En niet gered?

Verdienmodel of geneeskunde
De wil om orgaantransplantatie maar mogelijk
te krijgen - dat kan alleen met levende
organen - was zo sterk dat in 1968 enkele
artsen en ethici in de VS het begrip
hersendood ingevoerd hebben gekregen. Dit
criterium wordt nu bijna wereldwijd toegepast.
Toch de vraag: is hersendood medische trots,
geneeskunde, geld verdienen of is het iets
anders? Filmpje: klik hier.

zegt dokter David Hill, Brits anesthesist en docent aan Cambridge, terwijl in het onderzoek ‘op grote
schaal werd toegegeven dat enkele functies, of op zijn minst enige activiteit in de hersenen nog
steeds kan blijven bestaan’ (de persoon is nog niet echt dood wordt bedoeld).
Geen geneeskunde
De apneutest is op geen enkele wijze in het voordeel van de persoon en staat haaks op de eed van
Hippocrates (belofte geneeskunst) zo menen de artsen David Hill en Cicero Coimbra.
Onwaardig
Dr. Coimbra is van oordeel dat de apneutest niet-ethisch en illegaal verklaard moet worden als een
onmenselijke medische procedure. “Als de familieleden de impact en het risico van de procedure
zouden kennen, dat zullen de meeste van hen geen toestemming geven.’

“Hersendood vraagt om een grondige
herziening, er is te veel twijfel.”
Herstel
Dr. Yoshic Watanabe, een cardioloog uit Japan, stelt dat 60 procent van de hersendoden voor een
normaal leven kunnen herstellen. Er moet dan geen apeutest worden gedaan en tijdig met de
behandeling met therapeutische hypothermie worden begonnen. In de notitie ‘The Nasty Side of
Organ Transplanting, a Cannibalistic Nature of Transplant Medicine’ (‘De zwarte kant van
orgaantransplantatie, een kannibalistische aard van de transplantatie geneeskunde’) wordt deze
methode de sleutel voor genezing genoemd.
Voorlichting niet goed
De informatie, reclame en promotie wordt te beperkt gegeven. Jaar op jaar komen er mee
tegenbewijzen en komt de ontbrekende informatie steeds meer in beeld. Hersendood wordt nogal
rooskleurig voorgesteld: je bent dood en dan zijn je organen nog bruikbaar. Dat klinkt simpel en zo
wordt het door vele mensen van goede wil ook begrepen en zij geven ‘ja’ in het donorregister. Wat
zij echter niet weten is dat er bij dood en bij hersendood iets anders aan de hand is. De Reclame
Code Commissie heeft onlangs geoordeeld dat het begrip ‘dood’ in de reclames verbeterd moet
worden (‘het publiek verstaat onder dood iets anders’). En wat de donor ervaart, daar wordt in het
geheel niets over vermeld. Ook krijgen de ouders/familie nauwelijks zicht op het geheel, terwijl dan
wel de donorvraag - mogen we de organen hebben - volgt. Dr. Hill: “als familieleden goed
geïnformeerd zouden zijn dan zou er meer twijfel zijn en daardoor meer afwijzing”.

De heksentest vs hersentest
De apneu hersentest is te vergelijken met de
heksentest in de middelleeuwen – zou je
kunnen zeggen. Verteld werd dat heksen
geen gewicht hadden en zij konden daarom
niet verdrinken. Je kon dat testen door een
heks in het water te gooien. Maar velen
konden nog niet zwemmen in die tijd en de
vrouw - die een heks moest zijn maar het
misschien helemaal niet was - stikte in het
water en overleed. Het is opmerkelijk dat
mensen het heksenverhaal in die tijd
geloofden (of trouw volgden en het niet
durfden tegenspreken).

Niet leuk – heel ernstig
De heksen vandaag
De hersendood test (protocol) is net zo krom.
Je bent levend, dat ziet iedereen aan bed,
maar je bent niet aan te spreken. Okay dat
kan, maar dan is iemand nog niet 100 procent
dood !
(Tip: lees indien nodig er eerst verder over).
Mensen die voor de hersendoden - die
letterlijk monddood zijn - willen spreken om te
aan te tonen dat ze niet dood zijn, worden niet
ontvangen. Er is geen ziekenhuis, geen arts
(99,9 %) en zelfs niet de transplantatie
stichting (NTS) die een gesprek wil aangaan.
Berichten, filmpjes en sites op internet helpen
inmiddels om de kranten en tv te informeren,
en daarmee het brede publiek. ‘Maar we zijn
er nog niet’.

Kritische kanttekening
Uit de vele verklaringen van directe familieleden en - let op - zelfs enkele doodverklaarden, mag je
gerust opmaken dat er volgens de transplantatie stichting aan ‘de grootste zorgvuldigheid’ niet wordt
voldaan. Er zijn ook meldingen dat ‘het verkrijgen van de organen belangrijker was dan mijn kind‘ en
dat er schimmig wordt gehandeld op een wijze die op gespannen voet met de belofte van de
geneeskunst staat.
Daarnaast blijkt de verslaglegging in de ziekenhuizen in een aantal gevallen rommelig te zijn, wat
het nagaan van de ware toedracht van een ‘overleden hersendode’ in de weg zit. Ook hier:
hersendood en twijfel raken geassocieerd en dat ‘is niet goed voor de medische bedrijfstak’.

“De theorie rond hersendood en de echte werkelijkheid
leven onderling in grote spanning.”
Mag de ademtest?
Het is toch moorddadig ‘om een levend mens zo lang buiten adem te houden’ denkt u? Ja, dit mag,
want het protocol met voorschriften is wettelijk vastgelegd (Staatsblad).
Wat blijft
‘Het hele plaatje’ over wat hersendood werkelijk is, is nog lang niet bij veel mensen bekend. En zo
lang zullen de mensen die in zware coma zijn (‘hersendood’) geen aangepaste behandeling en geen
kans op genezen krijgen, maar op de operatietafel overlijden, levend, zonder narcose, met vol
aanwezig bewustzijn. – Geen mens wil zo sterven, zeker weten, en daarom is andere mensen
informeren echt belangrijk.
Wat nu?
Geloof vooral niets. Ga zelf op zoek naar wat wel en wat niet over hersendood waar is. Bij twijfel
kunt u zelf ‘nee’ in het donorregister zetten en deze keuze later wellicht aanpassen. Kies vooral, laat
het niet aan de familie over of uw organen ‘na een verschrikkelijk ongeval’ worden weggenomen.
Meer informatie
Mail met woordvoerder SuzanneWeelen@gmail.com

Een moeder zegt ‘nee’
Sinds de dood van haar zoon
en door ‘alle bedriegerij en
onwetendheid over de
hersendood’, adviseert Melissa
Caulk (VS), moeder van Jamie,
indringend: “nee doe de apneutest niet.” Klik hier.
Nog meer nee
Moeders en anderen die toen met het afstaan
van organen van hun dierbare instemden,
zeggen nu ‘nee’ omdat zij nu over veel meer
informatie voor een betere keuze hebben die
zij toen niet hadden, zo is uit hun verhaal te
lezen.
- Een moeder zegt nee. Klik hier.
- Een echtgenote zegt nee. Klik hier.
- Zestien van de honderd mensen zeggen
bewust nee tegen orgaandonatie. Klik hier.

Aanvullende verhalen
Hersendoden met emoties
Over ‘Hoeveel tranen zijn er nog nodig?, klik
hier. (is in de maak)
Nadelen orgaandonatie
Over ‘De beperkingen en nadelen van
orgaantransplantatie’, klik hier. (is in de maak)
De mens leeft dankzij bewustzijn
Over ‘Bewustzijn bij hersendood’, klik hier. (is
in de maak)

