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Een ongebruikelijke keuze

‘Je hoeft het niet met elkaar
eens te zijn’

Op 11 januari 2016 hoorden we dat onze jongste dochter Maxine nog maar kort te leven had. Ze had een inoperabele tumor
op haar hersenstam (Diffuus Intrinsiek Ponsglioom, DIPG) en nog drie tot zes maanden te leven. Vlak na de diagnose legde de
kinderneuroloog ons de keuze voor of we door middel van bestraling Maxines leven wilden verlengen. Een duivels dilemma.
Uiteindelijk kozen we ervoor haar niet te behandelen en dus niet voor levensverlenging. In dit artikel vertel ik hoe mijn man
Jeroen en ik tot deze keuze kwamen. Pijnarts Maarten Mensink licht toe wat deze keuze van artsen kan vragen.
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