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Er was een tijd dat ouders konden bepalen wat goed was voor hun kind, maar dat wordt
steeds meer verleden tijd.
Stap voor stap wordt die controle weggehaald bij ouders en zal de staat in toenemende mate
bepalen hoe het kind wordt opgevoed en gezond blijft.

Het is nooit één bepaald ding op zich. Het is altijd een complexe combinatie van factoren die,
wanneer je ze op een rij zet, een angstaanjagend beeld laten zien.
Het is natuurlijk niet voor niets dat de complete mainstream media over elkaar heen buitelen
om te berichten over Taylor Bland en Joshua MCAdams , de ouders uit Amerika die uit de
ouderlijke macht zijn ontzet omdat ze weigerden hun vierjarig kind
chemotherapie
te laten ondergaan.
Twee Amerikaanse ouders zijn het gezag over hun vierjarige zoontje kwijtgeraakt. Het jongetje
heeft kanker en is toevertrouwd aan zijn oma, nadat zijn ouders weigerden hem chemotherapie
te geven. In plaats daarvan ‘behandelden’ ze hem zelf met onder meer kruiden, cannabis en
extra zuurstof.
Het zoontje van Taylor Bland en Joshua McAdams, dat in de media niet bij naam wordt
genoemd, was niet verschenen op een behandelingsafspraak. Het jochie uit Florida was door
zijn ouders meegenomen naar de staat Kentucky. Ondertussen werden zij in hun thuisstaat uit
het ouderlijk gezag ontheven. Hij verblijft nu bij zijn oma, aldus BBC News.
De jongen kan volgens experts volledig herstellen, mits hij chemotherapie krijgt. Volgens de
rechter is het overdragen van de jongen aan zijn oma, waar hij nu verblijft, de enige manier om
zijn leven te redden.
Niet alleen zijn Taylor en Joshua uit de ouderlijke macht ontzet, als ze hun kind terug willen
dan moeten ze eerst een psychiatrisch onderzoek ondergaan dat moet vaststellen of ze goed
genoeg worden bevonden om hun eigen kind terug te krijgen.

We hebben twee jaar geleden ook een dergelijke zaak gehad in Nederland , waarbij de vader
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chemotherapie wilde voor hun twaalfjarige zoon en de moeder niet. De rechter in dit geval
oordeelde dat het kind oud genoeg was om dit zelf te mogen beslissen, maar voor vierjarigen
gaat dit uiteraard niet op. Ook in Nederland kun je uit de ouderlijke macht worden ontzet als je
een mainstream behandeling weigert voor je kind waarvan de arts vindt dat dit de enige redding
van je kind zou zijn.
Wat chemo werkelijk doet met een kind en ook volwassenen staat uitgebreid beschreven op
deze site
.
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