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"We kunnen nog niet zeggen of prins Johan Friso uit zijn coma zal ontwaken", zegt 
professor Wolfgang Koller, hoofd van de intensive care van het ziekenhuis in 
Innsbruck, waar de tweede zoon van koningin Beatrix van Nederland werd 
opgenomen, na op 17 februari tijdens het skiën te zijn meegesleurd door een lawine. 
"We hebben hem aan de eerste MRI scan onderworpen. Het resultaat is zoals we 
vreesden: zijn hersenen hebben onherstelbare schade opgelopen. We hebben 
onvermoeibaar voor zijn leven gestreden, maar de prins verbleef 25 minuten onder 
de sneeuw. Zijn hart begon pas na 50 minuten reanimatie weer te kloppen: dat zijn er 
echt veel: te veel!" Verslagen door verdriet 
verliet Koningin Beatrix het ziekenhuis, 
hand in hand met Frisos vrouw Mabel. Om 
met haar te kunnen trouwen heeft haar 
zoon uiteindelijk afgezien van de 
troonsopvolging. Ze is een sterke, dappere 
vrouw. Haar zwaar zieke man Claus heeft 
ze jaar na jaar bijgestaan. Nooit verliet ze 
hem, ze wilde hem altijd bij zich hebben, 
zelfs tijdens de staatsbezoeken aan het 
buitenland. Ook als hij liep leunde hij op 
haar toe en sprak hij met moeite, starend in 
de leegte. Maar, net als nu voor haar zoon, 
had de hoop haar niet verlaten. Gisteren 
begon ze met het zoeken naar een kliniek 
in Nederland waar hij naar toe gebracht kan 
worden, waarbij ze op de eerste hindernis 
stuitte: in Nederland is er slechts één 
verpleeghuis, in Tilburg, voor patiënten in 
coma, maar deze accepteert alleen 
jongeren tot 25 jaar. Friso is 43.  
 
Wie Italiaanse kranten leest raakt ervan overtuigd dat men in Nederland ten minste 
de mogelijkheid om wel of geen euthanasie op de prins te plegen overweegt, maar 
zo staan de zaken helemaal niet. Er is slechts een artikel verschenen, in België, op 
nieuws.be, waarin een journalist zich afvroeg 'of er wat hem betreft misschien ook de 
mogelijkheid van euthanasie werd overwogen.' Daarna verschenen er in kranten en 
social media honderden berichten van verontwaardigde burgers, eensluidend in hun 
oordeel dat dit soort berichten ongecontroleerde, schandalige beschuldigingen zijn. 
De koningin is protestants en protestanten zijn tegen euthanasie. Bovendien voorziet 
de wet slechts in de 'mogelijkheid' van euthanasie als de patiënt bij bewustzijn is (en 
zeker niet in een coma!) en als zijn lijden ondraaglijk is. De beslissing mag slechts 
genomen worden door een team van artsen, niet door gezinsleden. Ten slotte denkt 
men ook in Nederland dat, zoals onlangs verklaard door bio-ethicus Francesco 
D'Agostino, "de diagnose over de gezondheid van de prins op zijn minst voorbarig 
was. Artsen zouden nog een paar maanden hebben moeten wachten alvorens te 



spreken over onomkeerbaarheid. Er zijn mensen die na vele jaren zijn ontwaakt, tot 
en met 19 jaar toe, zoals zich in Polen heeft voorgedaan". Aldus D'Agostino.  
Allen rondom hem zijn in gebed, dicht bij elkaar tijdens de mis die de burgemeester 
van Lech (waar het ongeval zich heeft voorgedaan), Ludwig Muxel, heeft 
opgedragen in de dorpskerk. Op het altaar stond een grote, ingelijste foto van Friso. 
Want hoop is het laatste dat sterft, vooral wanneer een hart weer begint te kloppen. 
En er weer leven is. 
 


