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Beschermcomité
Meer dan 100 personen bieden morele steun,
waaronder:

Prof. dr. Abicht Ludo, Prof. dr. Avonts Dirk, Prof. dr. em . Betz Wim, Prof. dr. Braeckman Johan, Mw. Byttebier
Adelheid, Mw. Chaffart Erica, Mw. Chagoll Lydia, dr. Coeckelberghs Marina, Prof. dr. Colardyn F., Prof.dr.
Comhaire F., Mr. Convents Ria, Dhr. Courteaux Willy, Prof. dr. Crevits Luc, Dhr. Cuyvers Jo, Dhr. De Batselier
Norbert, Dhr. ir. Deboeure Bruno, Prof. dr. De Deyn P.P., Dhr. De Droogh Luc, Prof. dr. De Groot Etienne, Prof. dr. em.
Depraetere Marcel, Prof. dr. De Reuck J., Mw. De Roeck Jacinta, Mw. Detiège Leona, Mw. Detiège Maya, Prof. dr. De
Wit Ralph, Prof. dr. Dewolfs Roland, Prof. dr. Doom Rudy, Prof. dr. Droste Frederic, Prof. dr. Eisendrath Henri, Dhr.
Erdman Fred, Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkundigen, Faculteit Geneeskunde & Farmacie v/d VUB:
unaniem, Dhr Pol Goossen, Mw. Govaerts Agnes, Prof. dr. em. Gorlé Frits, Dhr. Hancké Lode, Mw. Hemmerechts
Kristien, Prof. dr. Jacqmain Monique, Dr. Keppens Carine, Mw. Komkommer Katja, Dhr. Krikilion Walter, Dhr.
Lanoye Tom, Mw. Leduc Jeannine, Dhr. Malcorps Johan, Mw. Marchand Marianne, Prof. dr. Matthijs Paul, Prof. dr.
Mortier Freddy, Mr. Raskin E.J., Dhr.Rutten Wim, Prof. dr. Sacré R., Dhr. Schefhout Jack, Dhr. Seeuws Willy, Prof. dr.
Suzanne Charles, Dhr. Turf Jef, Unie Vrijzinnige Verenigingen, Prof. dr. Van Bendegem J.P., Prof. dr. Van Camp B., Prof.
dr. Van den Eeckhout Elfride, Mw. Van der Groen Dora, dr. Van Duppen Jan, Dhr. Van Laeken Frank, Prof. dr. em.
Van Landuyt Jef, Prof. dr. van Larebeke N., Mw. Vanlerberghe Myriam, Prof. dr. em. Van Oosterwijck Gommaar,
Dhr. Van Puyvelde Leo, Mw. Van Straelen-Van Rintel G., dr. Verhofstadt Koen, Prof. dr. em. Vermeersch
Etienne, Mw. Vogels Mieke, Zelfstandige Kinesitherapeuten Groot Antwerpen.

Voor de volledige lijst, raadpleeg onze website: www.rws.be

Voorwoord
Waarde lezer,
Elk kwartaal opnieuw word je als voorzitter geconfronteerd met het
feit dat je een woordje op papier mag zetten om u, oprecht gewaardeerd lid, vriend en medewerker, te groeten en te danken voor uw
vertrouwen en steun.
Onze machine draait op volle toeren en nu de zomer voor de deur
staat, gaan we even op een rustiger versnelling. In maart hadden
we onze Algemene Vergadering voor het eerst in de vergaderzaal op
ons thuisadres en afgelopen 28 mei de derde editie van onze en uw
‘Dag van Waardig sterven en Euthanasie’. Beide activiteiten kenden
een groot succes. Verslagen en indrukken hiervan krijgt u wellicht op
andere plaatsen in ons kwartaalblad, maar dit is voor de rekening van
ons ‘dream-redactie-team’.
Sta mij toch toe enkele mensen te danken. Buiten de bestuursleden
wil ik voor de Algemene Vergadering speciaal de heer W. Decoene
danken voor zijn gewaardeerd optreden als controleur van de rekeningen en mijn eigen echtgenote voor het aanschaffen en voorzien
van de nodige catering op diezelfde AV.
Onze 28ste mei stond dit jaar volledig in het teken van psychisch lijden, met zeer gewaardeerde wetenschappelijke bijdragen van prof.

Deliens en dr. Thienpont en de niet minder boeiende, grappige en
tegelijk inspirerende inbreng van prof. Braeckman. De getuigenis van
de heer Duwaer over de lijdensweg van hun zoon bracht diepe emoties teweeg bij het talrijke publiek. Ook de panelleden dr. Hellemans,
Meester Vander Velpen en dr. Cosyns werden geapprecieerd voor hun
deel in het panelgesprek, dat meesterlijk geleid werd door journalist
Frank Stappaerts. In de prachtige kanunnik-Van Gesselzaal werd deze
succesvolle dag afgesloten met een stemmige receptie. Dank, driemaal dank aan alle deelnemers.
Aan ons om na te denken over het onderwerp van volgend jaar, maar
ook jullie, beste vrienden, kunnen suggesties doen. Stuur een mailtje
of briefje naar RWS en werk mee aan de toekomst.
Permanenties in Turnhout, Mechelen en Antwerpen kennen een
goede opkomst en met de deskundige hulp van de enthousiaste medewerkers kan daar op elke vraag een passend antwoord gegeven
worden.
Eindigen doe ik in mineur. Na veel enthousiasme en veel fijne gevoelens merk je ook nu weer na-ijver en een vleugje afgunst. Precies deze
week verneem ik dat er nieuwe mandaten te begeven waren in de
nationale evaluatiecommissie euthanasie en dat kandidaturen moesten binnengeleverd zijn tegen einde april… Niemand nam de moeite
om RWS te vragen of ze interesse hadden. De grootste leden- en belangenvereniging van Vlaanderen aangaande levenseindevragen en
zelfbeschikking, één van de pioniers van de euthanasie in België krijgt
geen kans om mee te spelen, terwijl de Waalse vereniging ADMD bij
monde van haar voorzitter, weliswaar jurist, reeds jaren een zitje
heeft. Waarom? Ik begrijp het niet en tegelijk toch wel een beetje. Ik
ga er niet wakker van liggen maar het doet wel een beetje pijn. Pijn
ook die we voelen als men een prijs uitreikt aan bepaalde mensen en
hen dan steevast omschrijft als ‘de pionier van de euthanasie’…
Neen mensen, geen jaloezie, geen na-ijver noch miskenning. Alleen
tot slot: RWS was de pionier voor de euthanasie. Léon FAVYTS was,
is en blijft, samen met wijlen professor Hugo Vandenende, de echte
pionier van de euthanasie. Voor altijd, tot altijd, met of zonder om
het even welke prijs. De echte beloning bent u, met vele duizenden
trouwe leden. Trouw aan ons zelfbeschikkingsrecht.
Geniet van de zomer, sit back and relax.
Dat ga ik ook doen.
Marc Van Hoey
voorzitter
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Nationale Dag van Waardig 			
Sterven en Euthanasie
Dit jaar stond het thema “Psychisch lijden en levenseindebeslissingen” centraal.

Het programma startte met zeer interessante uiteenzettingen door prof. J. Braeckman,
prof. L. Deliens en dr. L. Thienpont (u vindt hun powerpointpresentaties op onze
website www.rws.be.). Dhr. M. Duwaer bracht het ontroerende verhaal van zijn zoon
Barend. Wij danken hem voor deze moedige getuigenis.
Daarna volgde een interactief panelgesprek en discussie met als moderator dhr. F.
Stappaerts, waarvan u hierna ons verslag vindt.

Marc Cosyns:
Dr. Marc Cosyns neemt uitdrukkelijk afstand
van de term ondraaglijk lijden en denkt dat
het een van de grote misverstanden van de
euthanasiewetgeving en van de patiëntenrechtenwetgeving is dat eerst alle behandelingsmogelijkheden moeten uitgeput zijn. Het
is zo dat de patiënt op basis van de informatie
die hij krijgt en vanuit die geïnformeerde toestand beslist: die behandelingen hoeven voor
mij niet meer omdat ze mijn waardigheid niet
meer gaan verbeteren. Op basis daarvan kan
hij dan levenseindekeuzes maken waaronder
bijvoorbeeld euthanasie. Dit is bij heel veel
mensen en ook zorgverleners onduidelijk.
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Jos Vander Velpen:
Gevangenissen in België zijn folterende gebouwen, een overblijfsel van de 19de eeuw.
Psychisch lijden is daar enorm en wordt enorm
onderschat. Er is geen of nauwelijks ernstige
geestelijke gezondheidszorg in gevangenissen.
Voor geïnterneerden die psychiatrische patiënten zijn, die weliswaar een misdrijf gepleegd
hebben, maar die ontoerekeningsvatbaar zijn,
die ziek zijn, is er nauwelijks of geen ernstige
hulp. Gevangenissen nu, ook nieuwe gevangenissen, zijn eigenlijk geen menswaardige omgeving en we zijn verplicht in deze eeuw totaal
nieuwe types van bestraffing en opsluiting te
creëren. Ik wil er nog aan toevoegen dat men
vindt dat die mensen moeten lijden, dat maakt

onderdeel uit van hun straf, liefst zoveel en zo
lang mogelijk.
Het is evident dat iemand die in de gevangenis
zit als psychiatrisch patiënt ook rechten heeft
om zoals elke burger euthanasie te vragen
zoals hij recht heeft op gezondheidszorg. Euthanasie laat ik over aan de medische wereld,
maar ik kan alleen maar zeggen, dat hij het
recht heeft om die vraag te stellen. Die vraag
moet zeer ernstig genomen worden, want psychisch lijden is soms veel erger dan fysiek lijden. Op sommige ogenblikken heb ik gedacht:
ik zou liever kanker hebben dan psychisch te
lijden, want aan kanker komt een einde en
aan psychisch lijden komt er voor sommige
mensen geen. Er is alleen maar de keuze in de
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gevangenissen op zelfmoord in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Als het bovendien mislukt, word je gestraft en vlieg je in een
isolatiecel. Het is een vernedering voor je familie en omgeving, dus vind ik dat zo een vraag
heel ernstig moet genomen worden, want euthanasie is gelinkt aan ongeneeslijke ziekten.
DR. Hellemans:
De vraag naar euthanasie is aanwezig in de
gevangenis. Ik ben medicus, geen jurist, maar
er zijn al gevallen van euthanasie toegediend
in de gevangenis zelf. Dat zal voornamelijk
voor kanker en zo geweest zijn. Voor psychisch
lijden vermoed ik dat men op juridische basis
tamelijk terughoudend is. De kritiek over het
gemis aan aangepaste behandelingen is zeer
terecht. Financiering is een heikel punt voor
politici, want met gevangenissen kan je geen
stemmen ronselen.
Maar gevangenissen zijn niet doof voor de
vraag naar euthanasie.
Reacties en vragen vanuit het publiek:
Ik vind de Belgische euthanasiewet slecht
omdat die onder meer gebaseerd is op wantrouwen, controles, etc... Een procedure
doorlopen met documenten, onderzoeken,...
die patiënten nauwelijks kennen. In die verplichte rompslomp wordt de ene mens een
probleem voor de ander, de patiënt een casus. Veel mensen voor wie de dood bewust
deel is van het leven, zijn nog altijd de dupe
van deze inhumane wet. Mag euthanasie
een stervenskeuze zijn zoals beschreven in de
patiëntenrechten? Mag het een zaak worden
van de patiënt, de huisarts en zo mogelijk de
familie waarin zij samen beslissen na open
en zorgvuldig overleg?
Marc Cosyns:
Je moet de euthanasiewet in de geschiedenis
zien. Als we teruggaan tot de grondbeginselen
van deze vereniging en van een aantal verenigingen, dan was dat voornamelijk in de context
van het hardnekkig therapeutisch handelen in
een periode van na de oorlog waarbij men een
enorm diagnostisch en therapeutisch arsenaal
had bij artsen en zorgverleners waardoor men
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eigenlijk bijna dacht dat men de mensen in leven kon blijven houden en daar ook alles voor
deed, vanuit een visie: wij moeten en wij kunnen en wij zullen de mensen in leven houden.
Daar is eind jaren zeventig, tachtig, een reactie
op gekomen voornamelijk van patiënten: op
die manier willen wij dat niet, als je ons dat
maar kunt bieden dat wij op die manier moeten
doodgaan, aan allerlei buisjes, in ziekenhuizen,
is er geen alternatief? En dan hebben we in
Engeland het ontstaan van de hospices gezien,
waar men mensen uit ziekenhuizen terugtrok
om in die hospices aan hun laatste levensfase
een waardige vorm te geven. Daarop kwam
dan in Nederland en België de optie om zelf de
beslissing te kunnen nemen om de behandeling effectief stop te zetten op een bepaald
afgesproken moment. In de jaren tachtig, negentig, is dat geëvolueerd in een aantal wetgevende initiatieven en dan is dat historisch
gegroeid in een opsplitsing van - wat ik spijtig
vind - de patiëntenrechtenwetgeving waarin
levenseindebeslissingen via stervensbegeleiding voorkwamen en anderzijds die hele
aparte wetgeving rond euthanasie waar die
ene manier van sterven in de strafwetgeving
is terechtgekomen. Ik moet mevrouw toch wel
gelijk geven, want in die tien jaar hebben we
toch wel ongelooflijk veel verwarring bij de
mensen gezien en we zien dat nog altijd. Hoe
komt het dat wij speciale verenigingen nodig
hebben om mensen informatie te geven over
een wetgeving waarin het eigenlijk gaat over
een mogelijkheid van een normale manier tot
sterven? We moeten blijven ijveren. De euthanasiewetgeving is niet slecht, er zijn ook veel
voordelen aan, het feit dat wij er durven over
communiceren bijvoorbeeld, maar we moeten
een vernieuwende fase ingaan door dat binnen
de patiëntenrechtenwetgeving ook een plaats
te geven.
De functie van ons geweten is één en de functie van de wet is twee. Mag je als behandelend psychiater negatief adviseren? (we hebben een intensief gesprek met hem gehad dat
heeft geleid tot de uiteindelijke vraag: bent
u bereid mee te werken aan euthanasie als
onze zoon dat vraagt? Daar kregen we geen

antwoord op en na doorvragen zei die: neen,
om religieuze redenen)
Lieve Thienpont:
Als we vertrekken vanuit de wet dan vraagt
men eigenlijk onafhankelijke adviezen, dus
zijn de behandelende artsen in de eerste plaats
niet geplaatst om een advies uit te brengen.
Het is niet voor niets dat de LEIF-artsenvereniging bijvoorbeeld opgericht is. In de praktijk
loopt het zo dat men zoekt waar men het kan
vinden en dat men gaat kijken bij artsen die
op zijn minst al wat open staan voor euthanasiemogelijkheid om advies te vragen. Ik weet
zeker voor wat de psychiatrische problematieken betreft dat dat nog vaak een heel moeilijke
weg is en vaak een martelgang niet alleen voor
de patiënt, maar ook voor de collega’s die er
wel open voor staan. Dus als je mij vraagt: is
het aangewezen dat die een advies geeft? Ja,
die mag advies geven en ik heb er geen enkele
moeite mee dat behandelende artsen in een
verslag hun advies of mening geven, maar
niet om te gebruiken voor de procedure. Een
arts mag een negatief advies geven, maar dat
is niet bindend. Trouwens adviezen zijn nooit
bindend. De arts die euthanasie toepast, doet
dat op eigen verantwoordelijkheid. Hij moet
twee adviezen hebben.
In de praktijk is het zo dat de arts die euthanasie doet, liever een positief advies heeft, want
als de familie post hoc vindt dat je het niet
goed hebt gedaan, moet je je wel verantwoorden voor moord, doodslag ... Dus dat is geen
rustige manier om je werk te doen. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het de aandacht
wel op scherp stelt. Enerzijds willen de artsen
alles doen om de juiste beslissing te nemen
voor de patiënt, maar ze willen ook zichzelf
veilig stellen. Dus men is voorzichtig. Dat is een
bijeffect van de wet die toch ook zijn effecten
heeft.
Ik begrijp dat hier een procedurefout is gemaakt. Er is niet doorverwezen naar een
andere arts.
Lieve Thienpont:
Dat is de hele problematiek van de verwijsplicht die niet als dusdanig is opgenomen in
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de euthanasiewet en waar we heel hard naar
gestreefd hebben. Als een arts om welke reden
dan ook - met alle respect daarvoor dat hij het
niet wil doen - toch op zijn minst verwijst naar
collega’s die er wel open voor staan. Maar als
een arts vindt dat euthanasie geen goede behandeling is, is hij ook niet verplicht, ook niet
deontologisch om door te verwijzen. Dus dat is
een heel ingewikkeld dispuut.
Hoe moet je dat dan als familie die machteloos staat, gaan oplossen?
Lieve Thienpont:
Gelukkig zijn er die verenigingen die inderdaad in het leven geroepen zijn, omdat alles
zo complex verloopt bij velen, als RWS, als
LEIF-arts, waar je kunt gaan aankloppen en
bijvoorbeeld Ulteam dat staat voor ‘uitklarende levenseindevragenteam’ sinds 2011. Dat is
een interdisciplinair team dat open staat voor
eindelevensvragen voor mensen die nergens
anders terecht kunnen. Daar proberen wij
meer en meer bekendheid aan te geven, zodat
mensen weten waar ze kunnen aankloppen.
Dat is bijvoorbeeld het huis in Gent, Vonkel,
een huis dat nu ook een LEIF-punt is en dat is
opgericht met die doelstelling dat mensen weten waar ze terechtkunnen als ze bij hun eigen
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behandelaars niet terechtkunnen. Een huisarts
hoeft geen positief advies te geven, wat in een
psychiatrische context vaak zo is.
Ik denk dat vanmiddag de hamvraag is gesteld door professor Braeckman: moeten we
voorrang geven aan een biologisch of aan
een menswaardig bestaan? Het wordt tijd dat
het recht op euthanasie door de wet bepaald
wordt, een recht en geen armkansenvraag.
Johan Braeckman :
Als het juridisch een recht zou worden, dan
zouden artsen verplicht kunnen worden tot
euthanasie. Ik vind het wel een positief aspect
aan de wet dat het de artsen vrij staat om niet
aan de vraag tegemoet te komen, maar ik vind
het zeer negatief aan de wet dat er geen doorverwijsplicht is. Ik ben geen arts, maar moest
ik dat zijn, dan zou ik het er moeilijk mee hebben om vanuit de overheid verplicht te worden
aan een vraag tegemoet te komen.
Er is geen enkele arts verplicht om dat te
doen, als je mij dan maar het middel geeft
om het te slikken.
Luc Deliens:
In België hebben we een keuze gemaakt om
de problematiek van de euthanasie binnen de
gezondheidszorg te situeren. In Zwitserland
heeft men een andere keuze gemaakt. Daar
komen de artsen niet zelf tussen en kun je hulp
bij zelfdoding krijgen. Ik denk dat het een goede beslissing is dat door de wet op euthanasie
die levenseindebeslissingen geïntegreerd zijn
binnen terminale zorg of palliatieve zorg en we
zijn enorm vooruitgegaan. Een tweede aspect
dat ik heel positief vind, is dat we zien dat de
besluitvorming binnen de gezondheidszorg
veel zorgvuldiger gebeurt. Als je dat vergelijkt
met andere belangrijke beslissingen zoals het
opstarten van terminale sedatie, dan zijn we
nu op dit moment kwalitatief veel verder met
de besluitvorming rond euthanasie dan met
die rond palliatieve sedatie. Dus het regelen
door de wetgever heeft ook een kwaliteitsverbetering tot gevolg gehad. Je mag het ook
niet onderschatten, we spreken over meer dan
4.000 mensen die vandaag geholpen worden

door die wet op euthanasie. Hoeveel mensen
in de wereld zijn jaloers op de uitvoering van
die wet op euthanasie? Die wet is niet ideaal,
maar er zijn heel veel positieve kanten en een
ervan is dat wij die geïntegreerd hebben in
onze gezondheidszorg.
Marc Cosyns:
Ik vind het wel jammer dat men pas zorgvuldig zou zijn als men al de handelingen die we
doen binnen in een strafwetgeving moeten
plaatsen. In de gezondheidszorg is het zo dat
er geen enkele handeling door een arts moet
gedaan worden, men is niet verplicht. Als men
vindt dat men iets niet kan doen, omwille
van bijvoorbeeld religieuze redenen, dan kan
men altijd verwijzen. Wij zijn alleen maar verplicht iets te doen in acute, urgente situaties.
Dat staat heel duidelijk in de patiëntenrechtenwetgeving en dat maakt het een beetje
moeilijk waarom men voor die ene levenseindekeuze zo’n verschil gemaakt heeft. Het heeft
ook voordelen gehad, want daardoor is er veel
knowhow opgedaan de afgelopen tien jaar,
maar laat ons niet in dat tweesporenbeleid
blijven: enerzijds de levenseindekeuzes zoals
palliatieve zorg die binnen de patiëntenrechtenwetgeving vallen en anderzijds die ene
levenseindecurve waarvoor men een uitzondering heeft gemaakt.
Lieve Thienpont:
Ik wou nog even antwoorden op die vraag van
‘geef ons dan zelf die pil’. Petra De Jong die
voorzitter is van de Nederlandse vereniging
voor euthanasie pleit ook heel erg voor die
pil. De pil van Drion wordt ze in Nederland genoemd. Maar als ik kijk naar de psychiatrische
complicatie, naar mensen met psychiatrische
problematiek, dan heb ik daar mijn bedenkingen omdat juist door in gesprek te gaan,
ik merk, dat meer dan de helft van de mensen
verder doen, niet omdat zij een negatief advies
gekregen hebben, maar omdat we ook helpen
om te kijken of er nog andere mogelijkheden
zijn. De twee zijn met elkaar verbonden. Als
die pil er zou zijn, dan zouden veel mensen met
psychisch lijden in een impulsief moment die
gebruiken. Een tweede problematiek die ik zie,
is dat we moeilijk kunnen voorspellen hoe ons
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lichaam reageert, dus is het beter binnen een
medische hulpverlening, want een euthanasie
die we opstarten, werken we ook af, dat betekent dat het eindigt met de dood.
Er zijn veel mislukte zelfmoordpogingen en
mensen met letsels na zo’n mislukte poging.
Stel ik word opgesloten voor 25 jaar voor
een misdrijf en dat kan een oorzaak zijn voor
psychisch lijden. Anderzijds hoor ik mensen
die feiten plegen en niet opgesloten, maar
geïnterneerd worden en zij moeten de mogelijkheid hebben om euthanasie te vragen.
Vervolgens stel ik ook vast: een gevangene
zit gevangen in zijn eigen psychisch lijden,
hij vraagt om geholpen te worden volgens
de Belgische wetgeving en daar zeggen collega’s: ge zijt een gevaar voor uzelf, we gaan
u colloqueren. Samengevat: een gevangene
wordt psychisch ziek, een geïnterneerde is al
psychisch ziek en die kan euthanasie vragen,
maar dan moet je nog moeite doen om eerst
die collocatie op te heffen om te mogen sterven.
Lieve Thienpont:
Ik denk dat verplichte opname alleen zin heeft
als het geen chronische problematiek betreft.
Bijvoorbeeld iemand is acuut psychotisch door
bijvoorbeeld inname van drugs en misschien
ook wel met een wens tot sterven. Als een verplichte opname een kans biedt tot oplossing
dan is dat zinvol, om een euthanasie te vermijden, uiteraard niet.
Betekent het dat in andere landen die die
euthanasiewetgeving niet hebben, euthanasie tussen arts en patïent dan niet aan bod
komt? Dat is toch bijna niet mogelijk?
Luc Deliens:
Het meeste onderzoek is uitgevoerd in België,
meer bepaald in Vlaanderen en in Nederland.
We zien dat er in Vlaanderen een enorme
toename is nadat de wet er gekomen is en
dat heeft niet alleen met de wet te maken,
maar vooral omdat het geïntegreerd is in de
gezondheidszorg, het is een normaal onderdeel geworden van gezondheidszorg aan het
levenseinde.
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De studies in andere landen dateren al van een
tijdje geleden, maar de frequentiecijfers zijn
veel lager in die landen dan in België. Toen al!
Wij beseffen te weinig wat een culturele shock
die euthanasiewet is geweest. Als je dat op Europees niveau bekijkt, dan zijn wij ongelooflijk
veel vooruitgegaan op gezondheidszorg aan
het levenseinde hier in België. Het is vooral
een cultureel aspect. Artsen zijn hun taboe
verloren, er is meer openheid. Er wordt veel
gemakkelijker morfine gebruikt in Vlaanderen
waardoor de pijn veel efficiënter kan bestreden worden. Er zijn veel landen waar daar niet
kan over gesproken worden wat leidt tot minder goede zorg aan het levenseinde. Door de
implementatie van die wet zal natuurlijk het
aantal gevallen van euthanasie toenemen. Wat
we ook zien, en die gevallen zijn in Nederland
bijna verdwenen en vervangen door openlijke
euthanasiegevallen, zijn gevallen van levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt. Jammer genoeg stellen we in ons
land vast dat dat percentage nog relatief hoog
blijft. Er is nog een harde paternalistische cultuur van artsen die zeggen: “ik bepaal wat best
is voor de patiënt en ga over tot levensbeëindiging”. We spreken hier in België over meer
dan 1.500 gevallen waarbij patiënten dus niet
uitdrukkelijk verzocht hebben om levensbeëindiging. Tachtig percent gerapporteerde
euthanasiegevallen komen uit Vlaanderen en
twintig uit Wallonië. Medische besluitvorming
wordt dus toch ook heel erg cultureel bepaald.
Slotbedenking door Johan Braeckman:
We hebben meer en meer autonomie, zelfbeschikking wordt meer en meer erkend, het
recht van het individu om zijn levenseinde te
regelen enz., maar ik vind dat wij als burgers
een zekere verantwoordelijkheid hebben om
daarover na te denken en toch al een en ander
te regelen voor het te laat is . We moeten niet
alles verwachten van de overheid of geneeskunde, maar zelf een en ander doen.

Verslaggeving door Mireille Fourneau
Lid Redactieraad RWS
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RWS sprak met Staf de Wilde
Staf de Wilde is geen onbekende bij RWS. Hij stuurt zeer regelmatig kritische lezersbrieven en tal van filosofische gedichten
die wij dan ook graag publiceren. Daarom waren we – als redactieteam – heel benieuwd om nader kennis te maken met
Staf, zijn persoon, zijn gevoelens, zijn overtuiging, zijn gedrevenheid… Op 23 april zijn we hem gaan opzoeken in zijn
woonplaats De Haan. We werden heel hartelijk ontvangen met koffie en taart en hadden een uiterst aangenaam en boeiend
gesprek.
Staf De Wilde over zichzelf:
Ik ben de zoon van een fabrieksarbeider wat
natuurlijk een stempel op je drukt omdat je in
de jaren vijftig relatieve armoede kende, waardoor je een aantal zaken te kort komt, zoals bijvoorbeeld een eigen ruimte om te studeren. Ik
vind dat essentieel. Ik denk dat dat een van de
redenen is waarom zoveel allochtone kinderen
falen, omdat ze geen eigen ruimte hebben.

Staf De Wilde werd in 1948 geboren in
Hamme-Durme.
In 1967 werd hij onderwijzer waarna
hij twee jaar les gaf aan een katholiek
college .
Licentiaat Germaanse in 1973 en daarna ruim dertig jaar leraar Nederlands
in Brugge.
Behaalde verschillende prijzen voor
poëzie waaronder in 1980 de Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs van de stad
Brugge. In zijn werken staan de mens
en de natuur centraal. Schrijven blijft
nu nog een dagelijkse bezigheid.
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Mijn vader was eigenlijk rijkswachter tijdens
de Tweede Wereldoorlog, maar hij was ook lid
van het VNV en daardoor - alhoewel hij nooit
gecollaboreerd heeft - werd hij ontslagen in
45-46. Hij was daardoor zodanig gedemotiveerd dat hij nooit meer geprobeerd heeft om
hogerop te geraken. Hij had echter niet de kop
van een werkman, hij had het veel verder kunnen schoppen.
Hij heeft ons altijd wel gemotiveerd om er het
beste van te maken op school, maar ik was,
door een genetisch toeval, de enige met een
kop voor de boeken. Dus ben ik de enige die
echt verder gestudeerd heeft. Van het eerste
nest hé, want toen ik acht jaar was, is mijn
moeder overleden en twee jaar later is mijn
vader hertrouwd en zijn er nog twee kinderen
bij gekomen. Mijn stiefzus heeft ook in zeer
moeilijke omstandigheden haar weg gebaand.
Ze is kinesist geworden.
Mijn stiefmoeder is na de dood van mijn vader,
in 1970, hertrouwd met een echte arbeider die
van mening was dat kinderen zo vlug mogelijk
geld moesten opbrengen. Die man had acht
kinderen, maar er waren er gelukkig al twee
van weg. Dat betekende dat ze met totaal acht
kinderen in een kleine sociale woning zaten.

Kan je je voorstellen wat een bijenkorf dat was?
De stiefbroer heeft zich daar goed doorgesparteld, maar mijn stiefzus die heeft er veel last
van. Ik had het moeilijk, maar zij had het nog
moeilijker.
Daarom dat ik zeg dat armoede of het milieu
waaruit je komt wel zeker van belang is.
De jaren vijftig was ook de tijd dat mijn vader
het huis moest afbetalen en wij werden daar
allemaal bij ingeschakeld. Wij moesten kinderarbeid verrichten, want hij had twee jobs. Die
tweede job was matjes vlechten van kokos en
sisal, en ik als kleine jongen van vijf, zes jaar,
moest erbij helpen. Dat verklaart allicht mijn
ongeduld omdat ik in situaties terecht kwam
die ik eigenlijk niet aankon. Dan werden er
klappen uitgedeeld. Die stijl van opvoeden
heeft ons, vooral mijn oudste broer getekend.
Ik heb de beide kanten van mijn vader leren
kennen. Hij kon ook zeer teder zijn, hij kon
goed vertellen. Ik heb in de wintermaanden op
zijn schoot gezeten terwijl hij aan het vertellen was en na de dood van mijn moeder heb ik
bij hem in bed gelegen, dus ik ken zijn zachte
kant, maar mijn oudste broer kent alleen de
brutale kant.
Mijn oudste broer is uiteindelijk uit het leven
gestapt, omdat het leven voor hem een hel
geworden was.
Hij had zijn moeder verloren op vijftienjarige
leeftijd en was mishandeld door mijn vader.
Dan heeft hij de liefde van zijn leven ontmoet,
maar die vrouw is op haar drieëntwintigste gestorven in het kraambed. Eerst het kind en dan
die vrouw en dat heeft hem een definitieve
crack gegeven. Hij is dan bij een sekte terecht141 - OKTOBER 2015
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gekomen, de Pinkstergemeenschap, die ik verafschuw, en die hebben hem gehersenspoeld,
doordrongen van zondebesef en al dat soort
dingen meer. Daarom dat ik zeg dat het leven
voor hem een kwelling was geworden.
Toen ik het bericht kreeg van zijn dood, zat ik
met heel gemengde gevoelens, maar ook een
gevoel van verlossing. Ik had echt het gevoel
dat die zelfdoding voor hem een verlossing
betekende. Ik heb dan onmiddellijk twintig
gedichten geschreven. (zie pag. 15)

purisme, woorden per se willen vernederlandsen, dat men er zelfmoord van gemaakt heeft.
Maar die term is zo moraliserend. Ik weiger die
te gebruiken en ik zal mij daar blijven tegen
verzetten. Het werkwoord ‘plegen’ drukt een
gewoonte uit en een misdrijf. En vermits zelfdoding volgens de Belgische wet geen misdrijf
meer is, kan je dit werkwoord niet gebruiken.
Maar er is een verschuiving aan de gang, men
hanteert meer en meer de term ‘zelfdoding’.
We moeten aan de kar blijven duwen.

De poëzie was dus een soort verwerking?
In het begin was de poëzie een puur spel
voor mij. Ik kwam in aanraking met poëzie
op school en wou die nabootsen. Ik schreef
gedichten voor mijn vrienden, gewoon grappige, rijmende gedichten. Maar zo rond mijn
achttiende ben ik ernstig beginnen schrijven
en daar waren veel geëngageerde gedichten
bij. Ja, ik denk wel dat het schrijven van poëzie
voor mij een therapeutische werking heeft.
Ik beschouw het schrijven als een verplichting.
Ik krijg een goed pensioen als leraar en ik voel
het als mijn plicht om iets terug te doen voor
de maatschappij door dagelijks iets te schrijven. Het is ook een vorm van mentale hygiëne.
Ik sta vroeg op: vijf uur, ten laatste zes uur en
dan heb ik mijn ritueel, dat is koffie, melk,
fruitsap en een aantal sigaretten en dan begin
ik te schrijven, altijd, ook op zondag. Tegen de
middag val ik stil onder invloed van de pijnstillers. Dan ga ik een beetje liggen en kan ik wat
lezen, ofwel ga ik met vrienden zware filosofische discussies aan.
Ik moet bewegen voor mijn rug omwille van
slijtage van de tussenwervelschijven. Het is
moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de
behoefte aan lezen en bewegen in de namiddag.

Je schrijft veel gedichten die over de dood
gaan. Welke meerwaarde heeft een gedicht, de poëzie dus tegenover proza, bij
een emotioneel ingrijpende gebeurtenis
zoals bijvoorbeeld het overlijden van een
dierbare?
Ten eerste, die gedichten zijn bruikbaar op
doodsprentjes . Dan zijn ze praktisch bruikbaar
en ik ondervind door reacties op Facebook, dat
heel wat mensen daar troost in vinden. Dus die
hebben een troostende functie.

Je reageert fel tegen de woorden ‘zelfmoord’ en euthanasie ‘plegen’ Waarom?
Het woord ‘moord’ in combinatie met ‘zelf’,
komt maar in een paar Germaanse talen voor.
Alle talen die afgeleid zijn van het Latijn hebben een variant op –cide (o.a. suicide), en
dat betekent gewoon ‘doding’. Het is wellicht
alleen onder invloed van het Duits, die hebben ‘Selbstmord’, en onder invloed van het
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Ik heb ooit een gedicht geschreven, De dood
was een gebuur. Een lompe gebuur, die voortdurend langs de achterdeur binnenkwam en
zijn voeten onder tafel schoof, ongevraagd
natuurlijk. Ik kan een hele reeks doden opsommen die er van jongs af aan waren. De gebeurtenis die mij misschien nog het meest van allemaal geraakt heeft, is de overstroming van
1953 waarbij twee studenten in Hamme zijn
verdronken. De vallei van de Durme was onder
water gestroomd en ze zijn met hun wagen
van de baan gesukkeld. Toen werd er gezegd
dat ze in hun wagen verdronken waren. Ze
waren op het dak geklommen, er afgewaaid,
het was ook ijskoud, maar ik zie meer het beeld
van ín de wagen, ze verdrinken ín de wagen.
Dat is het lugubere van de dood, maar aan de
hand van mijn moeder heb ik de begrafenis
bijgewoond, en je moet bedenken dat studenten in 1953 tot het rijk volk behoorden. Die
begrafenis was een parade, een schitterende
koets met vier paarden, de lijkbidders in livrei
en heel de straat was zwart van het volk. Dat
is dan de majesteit van de dood, ontzag afdwingend en een zekere bewondering zelfs.
Dus die twee zitten in mij vanaf ‘53. Ik was

“We moeten de
dood minder
als de absolute
verschrikking gaan
zien. Het lijden dat
er aan voorafgaat,
kan veel erger zijn.”
toen vijf jaar. De dood heeft vele facetten voor
mij. Ik heb ook bij jullie al dikwijls de stelling
verdedigd dat de dood niet het ergste is dat
iemand kan overkomen, maar dat wat aan de
dood voorafgaat, vele malen erger kán zijn. En
dat is de reden waarom ik vind dat wij onze basishouding tegenover de dood wel een beetje
zouden moeten veranderen. Dat zal zeer moeilijk zijn, het zal veel tijd vragen, maar ik denk
dat we dan tot een soepelere houding zullen
kunnen komen tegenover euthanasie en zelfdoding, als we de dood minder als de absolute
verschrikking gaan zien. Het lijden dat er aan
voorafgaat, kan veel erger zijn.
Dat brengt ons tot het thema euthanasie
en RWS.
Omdat ik dus al lang bezig ben met dit thema,
was het voor mij een vanzelfsprekendheid om
lid te worden van RWS.
Hoelang ben je al lid?
Wellicht al langer dan vijf jaar, alleszins nog
onder Leon Favyts die mijn teksten zeer goed
kon appreciëren en die mij zelfs als een verre
vriend beschouwde.
Je zegt dat we moeten proberen om beter
om te gaan met de periode die de dood
voorafgaat, zodanig dat de dood niet als
een verschrikking overkomt, maar hoe sta
je tegenover de stelling: ‘ik ben 80 jaar, ik
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heb alles gehad, ik ben gelukkig geweest
en nu stop ik ermee, ik ben klaar met het
leven’?
Dat noem ik ‘de voltooiden’, de mensen die
zichzelf als voltooid beschouwen.
Ik heb zo’n vrouw concreet gekend, 78 jaar,
die zei: voor mij hoeft het niet meer. Ze heeft
dan de weg gevonden in Nederland en ze heeft
daar een vorm van euthanasie gekregen. Ik
sta daar volledig achter. Ik vind dat we tot die
rijpheid van inzicht zouden moeten kunnen
komen, dat we durven toe te geven: mijn leven
is rond, afgerond, het is voltooid. Wat er nu kan
volgen is alleen maar aftakeling. En nu, nu ik
nog goed ben, neem ik die beslissing.
Ik denk dan terug aan een boek dat mij vrij
sterk beïnvloed heeft, De wrede God, van Alvarez, een Amerikaanse psychiater die zich
met Sylvia Plath heeft beziggehouden.  In dit
boek geeft hij eerst een soort geschiedenis
van de zelfdoding en hij vertelt daarin dat toen
de Grieken baas waren in Marseille, daar een
centraal depot was met een dodelijk middel.
Iedere burger kon toen een aanvraag indienen.
Als die aanvraag werd goedgekeurd, kreeg
men een klein flesje, een fiooltje mee, en kon
men thuis, liefst samen, als koppel uit het leven stappen. En dat is voor mij een droom, om
het samen te kunnen doen zoals Stefan Zweig1
het heeft gedaan.
De voltooiden, ik heb er een zwak voor.

“Ik denk dat we
moeten streven
naar een juiste
gewetensvorming,
met de nadruk op
empathie, gevoelens
van mededogen.”
12 RWS

Speelt de leeftijd dan geen rol?
Toch wel, ik vind dat je een zeker geduld moet
opbrengen. Je kan dat niet zeggen op je veertigste. Het gaat niet om een wanhoopsdaad,
maar om een daad van rijpheid. Het hangt er
ook vanaf wat de geschiedenis is die eraan
voorafgaat. Als je bijvoorbeeld al een aantal
keren kanker hebt gehad en je weet: ‘nu ben ik
goed, maar de volgende aanval gaat komen en
dat wens ik niet meer mee te maken, heel die
procedure van chemo en bestraling’. Ik vind dat
men dan het recht heeft om te zeggen: ‘het is
voldoende geweest’.
Hoe zie je dat dan, dit in een wet gieten?
Een uitbreiding van de euthanasiewet?
Ik vind de euthanasiewet nog zeer onvolkomen. Ik ben mij er absoluut van bewust dat
die euthanasiewet een compromis is, omdat
ze moesten rekening houden met de CD&V,
maar ik hoop dat mensen als Jean-Jacques De
Gucht verder op het pedaal gaan blijven duwen
en die nog gaan uitbreiden, bijvoorbeeld naar
‘Voltooiden’.
Ik ga er tamelijk ver in hoor, want ik ken bijvoorbeeld ook het euthanasierecht toe aan
mensen die levenslang gekregen hebben. Een
staat heeft nooit het recht haar onderdanen te
folteren en levenslange opsluiting is in mijn
ogen een foltering. Ik ben fel tegenstander
van de doodstraf omdat een samenleving zich
nooit mag verlagen tot het morele niveau van
haar misdadigers. Maar keuzevrijheid zou er
moeten zijn. Ik ben tegen een justitie die op
wraak gericht is. Justitie moet rechtvaardig
zijn, maar het mag geen wraakpeging zijn.
We moeten dit toch nuanceren. Levenslange opsluiting gebeurt wel voor mensen
die geïnterneerd zijn, en dan loop je het risico dat je in een vergeetput geraakt, maar
iemand die een straf krijgt die uitgesproken wordt door een strafrechtbank, daar
zijn levenslange straffen niet levenslang
(er wordt verwezen naar de zaak Van den
Bleeken). Dat is toch een andere zaak dan
iemand die een misdrijf heeft gepleegd?
Uiteraard vind ik dat er een vorm van bestraffing moet zijn, want je kan zo iemand niet
ongemoeid laten, dat is nogal evident. Maar,

je hebt het woord vergeetput gebruikt, en dat
vind ik zeer belangrijk. Onze gevangenissen
zijn ten andere al een aantal keren veroordeeld
door het Hof voor de Rechten van de Mens. Ons
Belgisch gevangenissysteem is gewoonweg
schandalig. Men moet de mensen, wat ze ook
gedaan hebben, altijd menswaardig proberen
op te vangen. Men moet ze een bezigheid
geven die zinvol is en in het beste geval moet
men ze voorbereiden op een terugkeer in de
samenleving, als er kans toe is, want je hebt
natuurlijk psychopaten die hopeloos zijn. Maar
als er enige kans bestaat op rehabilitatie, moet
men dat voorbereiden in de gevangenis.
Moest de Belgische justitie op een andere
manier georganiseerd zijn, want er zijn
mensen die absoluut niet in de maatschappij terug willen (cfr Frank Van den Bleeken)
én als men de tijd zou nemen om met sommige geïnterneerden op serieuze therapeutische basis bezig te zijn, zodat die kunnen leren een beetje inzicht te krijgen in
zichzelf - want vele geïnterneerden vinden
dat zij totaal onterecht gevangen zitten Er wordt echt geen moeite gedaan om die
mensen daar iets bij te brengen.
Ja, dat is de mentaliteit van de vergeetput: uit
het oog is uit het hart. Men zegt dikwijls: een
beschaving wordt afgelezen aan de manier
waarop ze omgaat met de meest weerlozen. Je
mag zeggen dat diegenen die in de vergeetput
vertoeven, behoren tot de weerlozen, omdat
bijna niemand meer om hen geeft, ze bestaan
niet meer voor de maatschappij.
In de Verenigde Staten is het nog erger, daar
worden gevangenen mishandeld in de gevangenissen. Zeker in die gevangenissen die
uitbesteed worden, want daar is het zover dat
de overheid privatiseert en de cipiers zijn daar
allesbehalve vriendelijk voor hun gevangenen.
Ik kan een hele categorie van mensen opsommen die tot de weerlozen of meest weerlozen
behoren.
Het is een probleem dat mij al jaren bezighoudt, die vergeetputmentalitieit.
Misschien omdat ik ervan overtuigd ben dat in
iedere mens wel een crimineel schuilt en dat
het gewoon van omstandigheden afhangt dat
je er een wordt. Bijvoorbeeld in mijn eigen
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jeugd: die constante ruzies met mijn stiefmoeder, dat is een aantal keren tot een handgemeen gekomen. Nu, een verkeerde duw is
gauw gegeven en dan ben je crimineel. In die
zin bedoel ik dat we nog niet zo zeker mogen
zijn van onszelf.
Ik geloof dat er in elke mens intrinsiek iets
goeds schuilt.
Ik heb een duaal mensbeeld, ik denk dat licht
en schaduw altijd in de mens aanwezig zijn.
In essentie draait het om geweten en gewetensvorming en hoe breng je dat tot stand?
Volgens mij is het sleutelwoord empathie,
maar hoe ontstaat dat? Hoe komt het dat de
ene mens empathie heeft en de andere niet?
Er zijn mensen die niet de minste empathie
hebben met vluchtelingen. Op skynetblog bijvoorbeeld krijg ik reacties die puur fascistisch
zijn waarbij mensen niet het minste medegevoel hebben voor mensen die uit de boot
vallen. Niet alleen migranten, maar ook tegenover onze eigen armen.
Ik heb de regels van de rechtvaardigheid van
mijn moeder geleerd. Mijn vader was eigenlijk
ook een goed mens, maar hij kon zich bij momenten niet beheersen. Ik zal het waarschijnlijk wel van mijn ouders meehebben, sociale
bewogendheid.
Ik denk dat we daar moeten naar streven, naar
een juiste gewetensvorming. Dus met de nadruk op empathie, gevoelens van mededogen.
De boeddhisten spreken van mededogen, de
moslims van barmhartigheid, de christenen
van naastenliefde, bij de humanisten is dat het
respect van de waardigheid voor elke menselijke persoon. Ik vind dat dat allemaal ongeveer
synoniemen zijn.
Je hebt daar een gedicht over geschreven:
Dalai Lama , dat begint als volgt:
mededogen is het juiste woord
er is geen ander dat ons nader brengt
Is euthanasie ook een daad van mededogen?
Ja, absoluut, dat zegt Vermeersch ook.
Kan het onderwijs daar een rol bij spelen?
Het onderwijs kan daar een rol bij spelen, maar
de thuissituatie is van primordiaal belang.
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Wat drijft je om in je pen te kruipen, is dat
sociale bewogenheid? Waarom reageer je
op het ene wel en op het andere niet?
Ik word geleid door twee basiswaarden: de
rechtvaardigheid en de waarachtigheid. Alles
wat IK ervaar als onrechtvaardig, daar moet ik
op reageren en op wat ik ervaar als leugenachtig, idem dito.
Waarom op het ene meer dan op het andere?
Misschien omdat ik er iets meer over te zeggen
heb. Dat is een punt waar Etienne Vermeersch
gelijk heeft, dat je voldoende feiten moet
kennen om een behoorlijke tekst te schrijven
of om een behoorlijk standpunt in te nemen.
Feitenkennis is wel zeer belangrijk. Ik heb niet
het geheugen van Etienne Vermeersch, dus ik
moet mij beperken tot datgene wat ik weet en
hetgeen ik aanvoel, want ik schrijf vooral vanuit mijn intuïtie.
Ik zie dat je Chomsky hebt liggen (boek : De
essentiële Chomsky)?
Ja, dat is natuurlijk een van mijn idolen. Het zijn
vier boeken onder één band en ik zou vooral
graag het laatste lezen, maar ik heb enkel nog
maar het eerste deel gelezen, Het ware gelaat
van Uncle Sam. Dat is eigenlijk een must voor al
wie de Amerikaanse buitenlandse politiek beter wil begrijpen. Er staan feiten in waarvan je
zou gruwelen. Neem nu die onthoofdingen van
IS. Dat is al gebeurd in Latijns Amerika, zoveel
jaren geleden, mét medewerking van de CIA.
Chomsky baseert zich op getuigenissen en op
officiële documenten.
Dát moeten we de Amerikanen nageven: zoveel jaren na de feiten komen ze met de waarheid. Chomsky volgt dat allemaal op, want
dat is een genie. Je kunt hem vertrouwen, hij
schudt niets uit zijn mouw en als je de Amerikaanse buitenlandse politiek beter wil begrijpen, dan moet je hem gelezen hebben.
Voor Karen Armstrong heb ik ook veel respect
hoor. Ik heb van haar De Profeet’ gelezen, dat
over het leven van Mohammed gaat en dat was
geen brave jongen. Dat is iets wat de moslims
wellicht nooit zullen aanvaarden. Wat het
leuke is aan dat boek is dat je de relatie kunt
leggen tussen bepaalde soera’s en het leven
van Mohammed. Als het goed ging in het
leven van Mohammed, dan krijg je openba-

ringen of soera’s die zeer vredelievend zijn en
als hij met een andere clan in oorlog lag, dan
zijn er wraakuitspraken en dreigementen en al
dat soort dingen meer, echt gruwelijk. Dat zijn
de twee gezichten van de Koran ook. De Koran
heeft een zeer vredelievende kant, maar ook
een gruwelijke kant en volgens haar heeft dat
te maken met wat er gebeurde in het leven van
Mohammed.
Ik leer veel bij van die vrouw, die heeft ook een
kennis om van achterover te vallen.
RWS is een pluralistische organisatie. Toch
kan het religieuze standpunt over euthanasie religieuze mensen die euthanasie
wensen in een moeilijk spirituele situatie
brengen. Welk is jouw mening hierover?
Dat is een zeer lastige vraag vermits ikzelf het
godsdienstige ver achter mij heb gelaten. Ja,
ik ben diep gelovig geweest, maar vanaf mijn
zeventiende, achttiende ben ik mijn eigen idee
van God gaan vormen en zeker na de dood van
de jonge vrouw van mijn oudste broer. Ik was
zo ongeveer tot een definitie gekomen van
‘God is gelijk aan liefde, een allesomvattende
liefde’, maar liefde die zoiets toestaat, dat is
geen liefde. En toen heb ik definitief gebroken.
Nu ben ik tegen de godsdiensten. Ik heb meer
geduld met het geloof, ik maak een onderscheid tussen beide. Geloof is de innerlijke
overtuiging van iedere mens en ik vind dat je
daar zeer omzichtig moet mee omspringen,
behalve wanneer het geloof wordt misbruikt
om anderen kwaad te doen. Dat is een grens.
Voor de rest moet je van het geloof afblijven
vind ik persoonlijk, maar de godsdiensten zijn
machtsstructuren en die moet je bevechten.
Bij RWS wordt veel aandacht besteed aan
zelfbeschikkingsrecht bij het levenseinde,
maar wat doe je dan met het zelfbeschikkingsrecht tijdens je leven? Beschikken wij
daar wel over? We worden zo beïnvloed van
alle kanten en we moeten zoveel regeltjes
volgen. Je kan dat op twee manieren bekijken: nu op het einde wil ik beschikken, de
rest kan mij gestolen worden, of je kan jezelf de vraag stellen: mijn hele leven ben ik
grotendeels gemanipuleerd door van alles
en nog wat, dus ....
RWS 13

Interview
Ik heb een anarchistisch temperament, maar
met een zeer sterke sociale bewogenheid, dus
als ik een etiket op mijzelf zou moeten plakken,
zou ik zeggen sociaal anarchist. Ik vind dat je
sociale verplichtingen hebt. Mee de maatschappij helpen opbouwen, dat is een plicht.
Maar als het werkelijk gaat om privézaken, dan
geldt het zelfbeschikkingsrecht, dus als het
om het intiemste van het intieme gaat .... Er
is niemand die zich bijvoorbeeld moet komen
bemoeien met mijn sexualitiet, als ik geen
geweld gebruik natuurlijk, want er zijn grenzen. Ook het levenseinde dat is à la limite voor
mij en daarmee bedoel ik dat de maatschappij
misschien wel het recht en de plicht heeft om
mij te overtuigen om voor het leven te kiezen,
maar als ze voelen dat ik niet van standpunt
verander, dan moeten ze zich daarbij neerleggen en dan moeten ze aanvaarden dat ik voor
de dood kies, à la limite hé .
De ultieme vraag is altijd ‘Whose life is it anyway?’ Dat is de titel van een film. Leon Favyts
was daar ook door gegrepen door die film die
over een Vietnamveteraan gaat die zwaar verminkt terugkeert en dan de vraag stelt: waar-

“Een waardig einde
is een levenseinde
op een zelfgekozen
moment met een
minimum aan pijn
en met behoud van
controle over basale
lichaamsfuncties.
En dat in een
omgeving van begrip.”
14 RWS

om moet ik nog blijven leven? Wiens leven is
het eigenlijk? Want er was geen enkele dokter
die hem uit zijn lijden wou verlossen.
Een mens is een sociaal dier. De grote Engelse
dichter, John Donne, heeft geschreven ‘No man
is an island’. Je hebt andere mensen nodig. Dat
betekent ook dat je die andere mensen wat
moet geven natuurlijk. Je moet ergens tussen
de lijntjes blijven, wat wel moeilijk is voor een
anarchist.
Het heeft waarschijnlijk te maken met mijn
zeer autoritaire vader dat ik een anarchist geworden ben. Ik kan moeilijk macht verdragen.
Ik kan wel gezag verdragen dat uitgaat van een
morele of intellectuele superioriteit. Dus ik kan
aanvaarden dat bijvoorbeeld een Vermeersch
verstandiger is dan ik, wat niet wil zeggen dat
ik hem altijd gelijk geef. Van een Wim Distelmans aanvaard ik zijn vakbekwaamheid als het
over euthanasie gaat. Ik luister en lees, en dan
pas in tweede instantie ga ik proberen mijn
eigen mening te vomen. Ik aanvaard gezag,
maar het moet gezag zijn dat niet berust op
een machtspositie, maar wel op een moreel
overwicht.
Dus vrijheid is zeer belangrijk voor jou?
Ja, gewetensvrijheid is voor mij van groot
belang. Daarom dat ik opgelucht ben dat ik
gedaan heb met lesgeven in een katholieke
school, want daar was ik niet vrij. Daar moest
ik op mijn woorden letten en nu schrijf en zeg
ik wat ik wil. Ik aanvaard het als een luxe dat
je kan uitkomen voor wat je denkt: dat je niet
gelovig bent, dat je dus duidelijk links bent.
Binnen de muren van mijn klas heb ik nooit
iets gezegd tegen mijn overtuiging, maar buiten die muren moest je bijvoorbeeld meegaan
naar de mis. Je moest over de klas waken, dus
je moest erbij zijn.
Sedert dat ik de Guido Gezelleprijs had gewonnen in 1980 in Brugge, werd ik beschouwd als
‘onze’ dichter en dichters die missen toch een
beetje, dus ik kon mij meer permitteren dan de
anderen… (glimlacht).
Hoe sta je tegenover het thema van onze
dag op 28 mei “Psychisch lijden en levenseindebeslissingen?”

Ik vind psychisch lijden minstens zo erg als fysiek lijden. Als ik denk aan mijn oudste broer,
wiens leven een echte kwelling was geworden.
Psychisch lijden is moeilijk te peilen. Wanneer
is veel té veel geworden? Het is niet meetbaar,
want niemand kan het voelen, dat kan IK alleen maar vaststellen. Het is alleen de betrokkene die daarover een uitspraak kan doen van:
‘nu is het genoeg geweest’. Je moet natuurlijk
rekening houden met de leeftijd. Jonge mensen kunnen ook zwaar in een depressie zitten
en dan moet je daar natuurlijk niet aan toegeven, dan moet je alle therapeutische middelen
inzetten en die proberen op te vangen. Ik herinner mij een programma met Goedele Liekens
waarin een vrouw van rond de veertig die van
de ene depressie in de andere sukkelde op tv
kwam vragen om te mogen sterven. Er zat daar
iemand tegenvover haar, een katholiek die
vond dat dat niet kon en wat is er gebeurd? Ze
heeft zich onder een trein geworpen. Dan denk
ik, ja, wat is nu het ergste?
De dood is niet het ergste, wat er aan voorafgaat kan vele malen erger zijn. Dat is zo een
beetje mijn stokpaardje.
Ben je meer de man van het geschreven
dan van het gesproken woord?
Als leraar moest ik spreken natuurlijk, maar
ik voel mij beter met het geschrevene, omdat
ik dan meer kan nadenken, alhoewel ik snel
schrijf hoor, associatief, dus zodanig dat ik
dikwijls moet herschrijven. Als ik een bundel
maak, dan begin ik meestal met zo’n vierhonderd gedichten, ik ga die eerst zelf doornemen
en ik heb een paar lectoren en zo kom ik dan
tot tachtig, maximum honderd gedichten. Terwijl we die aan het doornemen zijn, gaan we
regel per regel na wat er nog kan aan veranderd worden, omdat ik zo snel schrijf.
Wat vind je van de uitbreiding van de euthanasiewet naar mensen met dementie?
Ik vind dus ook dat in de wet moet komen dat
de wilsverklaring voor euthanasie bindend
wordt en niet enkel in geval van een onomkeerbaar coma, dat is niet voldoende. Als je
in aanwezigheid van getuigen verklaart dat
je, als je de mensen in je omgeving niet meer
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Interview
herkent, euthanasie wilt, dat zou afdwingbaar moeten zijn.
De redenering van Vermeersch is dan: ‘dat ben ik niet
meer’. Maar ik geef toe dat het zeer moeilijk blijft.

Eén van de gedichten die Staf heeft geschreven na het overlijden
van zijn oudste broer en dat hem nauw aan het hart ligt, willen
we graag met u delen:

Betekent de dood voor jou het absolute einde en
wat betekent een waardig levenseinde voor jou?
De dood is voor mij inderdaad het einde, behalve dan
in de mate dat je verder leeft in de anderen.
Een waardig einde is een levenseinde op een zelfgekozen moment met een minimum aan pijn en met
behoud van controle over basale lichaamsfuncties.
En dat in een omgeving van begrip.

hoe eenzaam moet je zijn geweest

Welke rol kan RWS volgens jou hierin spelen?
RWS kan mij in contact brengen met de juiste personen of organisatie of mij de weg wijzen naar de
geschikte middelen.

en niemand die oren voor je had

Bedankt Staf, voor dit interessante gesprek!

als je weer eens snikkend

Mireille Fourneau, Rita Goeminne, Gaby Swerts
(leden redactieraad RWS)

op je knieën zat en ‘Jezus’ kermde

mijn broer
met die ene boze god
en die twee dode vrouwen

als je weer eens raaskalde
over de bijl en de wortel van de bomen

en allen die altijd zonder zonde zijn
en modder werpen
hoe hebben ze jou verbrijzeld
tot je geen gezicht meer had, geen menselijk

wij hebben tegeneen in hetzelfde bed gelegen
in de winter na de dood
in dezelfde ziekte van het afscheid
in de immer-nabijheid van de Toorn

1 Stefan Zweig : ° Wenen 1881, Joods schrijver. Koos voor
suïcide samen met zijn vrouw op 22/02/1942 in Brazilië.
Laatste boek Die Welt von Gestern.

nu ben je purper
gelijk de mantel bij de geseling
gelijk de mooiste bloemen
mijn broer, mijn broer
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Informatie

Het internationale levenstestament
In  “Kosta” (een informatieblad voor Nederlanders verblijvend in Spanje) verscheen een artikel over het Internationale Levenstestament.
Wie regelt uw zaken in het buitenland - in dit
voorbeeld in Spanje - , als u niet in de gelegenheid of in staat bent uw eigen wil te bepalen,
bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden?
Er zijn de verschillen in terminologie. Een levenstestament heet in Spanje “Autotutela”
en kan betrekking hebben op financiële, persoonlijke, medische en zakelijke belangen. Een
medische wilsverklaring heet in Spanje een
“testamento vitale”.
We vroegen hierover advies aan onze jurist dr.
iuris Jean Vroman:
De  schriftelijke verklaring “Testamento vitale”
of wilsverklaringen, is een geheel van instructies op voorhand opgesteld door een persoon
die verwacht dat een medische handeling

in geval van een zware ziekte of een lijden,
waarvoor de huidige geneeskunde geen behandeling voorziet of bij afwezigheid ervan,
de patiënt toelaat een zo gezond fysisch en/of
mentaal leven als mogelijk te leiden. Het wordt
gebruikt wanneer een persoon niet in staat
is zijn formele toestemming te geven. Het
“Testamento vitale”,   een eigen, individueel
opgesteld document, kan worden gebruikt bij
de behandeling van een patiënt mits eerbiediging van de medische ethiek. De patiënt heeft
het recht om over de medische behandeling te
beslissen wanneer een overlijden nakend is.
Aan de basis ligt de idee om door dit “Testamento vitale” toe te staan dat een persoon een
“waardig levenseinde vraagt”,  en om te voorkomen dat onnodige behandelingen worden
verstrekt, zoals bijvoorbeeld de patiënt kunstmatig in leven houden.
Algemeen zijn de richtlijnen van zulke testamenten van toepassing m.b.t. de terminale
toestand van een patiënt.   Bijvoorbeeld   in
het geval van een onomkeerbaar coma en blij-

vende schade aan de hersenen kan een patiënt
onmogelijk een beslissing nemen, zodat zijn
wensen via dit testament kenbaar gemaakt
worden. In sommige gevallen is de familie
gemachtigd om beslissingen te nemen die zijn
opgetekend  door de patiënt.
Met andere woorden is het bestaan van een internationaal levenstestament een “non-being”
gezien in Spanje euthanasie nog steeds verboden is en strafbaar - alhoewel er in de praktijk
geen veroordelingen meer uitgesproken worden.   Het IPR (internationale privaat recht...)
speelt ter zake niet.
Een in Nederland of in België opgesteld levenstestament is waardeloos in Spanje. Het
testamento vitale dient uitsluitend in Spanje,
eigenhandig en in het Spaans te worden opgesteld, desnoods via een notaris ter plaatse
(waarschijnlijk in het bijzijn van getuigen) .
Verder moet men in acht nemen bij welke arts
men terecht komt ( is het een voorstander van
euthanasie of van palliatieve sedatie? Is het
een tegenstander?).

Belangrijk voor Belgen in het buitenland zijn de twee documenten, ttz levenstestament en wilsverklaring euthanasie.
Zij kunnen uitsluitend gebruikt worden op voorwaarde dat
• de patiënt een ziekteverzekering onderschreef voor repatriëring naar België (met volmacht van zijn wettelijke
mandataris)
• de mandataris er in slaagt om zijn verzoeker-patiënt uit
het hospitaal of waar  weg te halen en mits akkoord van de
plaatselijke arts.
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Woordzoeker
Woordzoeker

Prijs
Vrijzinnig
Humanisme
2015
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Op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme, werd voor de 14de keer de Prijs Vrijzinnig Humanisme uitgereikt aan prof. Wim
Distelmans.
Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan
de Vrije Universiteit Brussel, titularis van de
leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.
nu en voorzitter van LEIF (LevensEindeInformatieForum).
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Zoek de hiernavolgende woorden en
doorstreep ze:
onderzoek – dokter – typen 
– vragen – luisteren – uiten nood – praten – cursus – wet 
– wanhoop – moord – psyche –
erg – geest – lid – erven – soc.
– map – DNA – gen - wenen 

Zoek de hiernavolgende woorden en doorstreep ze:

Zet de overblijvende letters op een rijtje en u vindt het verborgen woord:

onderzoek – dokter – typen – vragen – luisteren – uiten ‐ nood – praten
moord
– psyche
erg – geest – lid – erven – soc. – map – DNA – gen ‐ w
U vindt
de oplossing
bij de–“Weetjes”!
........................................................................................

Zet de overblijvende letters op een rijtje en je vindt het verborgen woo

IK DOE HET NU

……………………………………………………………………………………………………….
Ontdek de oplossing bij de “Weetjes”!

VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND STUREN NAAR: RWS, LANGE GASTHUISSTRAAT 35-37, 2000 ANTWERPEN

Naam 1							

Voornaam				

		

Geslacht

Naam 2							

Voornaam		

				

Geslacht

Straat / nr
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum				E-mail
wenst deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stort op bankrekening: BE19 3200 2641 7012
€ 20,00 voor 1 RWS-lid - € 40,00 voor 2 RWS-leden (op hetzelfde adres)

-

€ 50,00 vanaf 3 RWS-leden of meer (op hetzelfde adres)

-

€ 10,00 voor leden met een Omnio-statuut (mits voorlegging van het juiste attest)
					
op overschrijving vermelden:
lidmaatschap, naam en adres + jaartal
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Handtekening + datum
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Bestellingen
RWS-hangertje
Een RWS-hangertje kan je leven redden!
Bij RWS kan je een hangertje bestellen waarop
belangrijke (medische) informatie opgeslagen
wordt. Deze kan door de hulpverleners worden
geraadpleegd waardoor een snellere en aangepaste interventie mogelijk is.
Door de grote belangstelling voor dit juweeltje heeft de Raad van Bestuur beslist
om de hangertjes nog steeds GRATIS aan
te bieden voor de RWS-leden!
RWS zorgt daarbij voor de nodige service: registratie van je profielgegevens, het scannen en
plaatsen van je foto, het linken van je documenten (levenstestament en/of wilsverklaring) en,
zo je dit wenst, het laten graveren van de tekst
- die je persoonlijk kiest - door Medibling.
Voor de gravering wordt er wel 5,00 euro en voor
de verzending 2,50 euro aangerekend.
Bij levering is het hangertje gebruiksklaar. Je
ontvangt dan meteen ook alle info en de nood-

zakelijke codes die je toelaten je gegevens zelf te
raadplegen en indien nodig aan te passen.
Heb je nog vragen, stuur gerust een mailtje naar
medibling@rws.be en we behandelen je probleem zo snel mogelijk.
Heb je geen computer? Geen nood, bel dan op
dinsdag tussen 10.00 en 17.00u naar het secretariaat (03 272 51 63) en RWS helpt je verder.
Wens je een ander juweeltje van Medibling zelf
(bv. een armbandje)? Dan dien je wel zèlf contact op te nemen met Medibling op het nr. 014
75 22 97 of via info@medibling.com. Raadpleeg
zeker de website www.medibling.com voor
meer informatie.
Hoe kan je een RWS-hangertje bestellen?
• vul het bestelformulier (zie pag. 19)
nauwkeurig in. Vergeet niet je lidnummer
te vermelden!

• bezorg het ingevulde formulier aan RWS,
samen met een duidelijke (pas)foto. Je kan
dit alles afgeven op het secretariaat (op
dinsdag of vrijdag tussen 10.00 en 17.00u),
tijdens de permanenties of opsturen –
niet aangetekend aub - naar RWS, Lange
Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen.
• voer de betaling per overschrijving uit (wij
sturen je geen apart overschrijvingsformulier)
en vermeld hierop je naam, je lidnummer
en ‘hangertje RWS’. Pas na ontvangst
van je betaling wordt je bestelling verder
afgehandeld.
Wij vragen je ook om de overschrijving voor het
hangertje niet samen te doen met het lidgeld
of andere stortingen. Dat bespaart onze administratie extra puzzelwerk en versnelt de procedure.  Alvast bedankt!

Laat uw levenstestament en wilsverklaring
registreren door RWS en bepaal zélf de
omstandigheden van uw levenseinde.
Doe het nu het nog kan.
RWS
Lange Gasthuisstraat 35 - 37
Ontvangst: nr 45
2000 Antwerpen
www.rws.be

Bestelformulier
Voornaam
Naam
Straat
Nr.

Postcode

Plaats
Tel.
E-mail

GSM

(Heeft u zelf geen e-mailadres? Geef in dat geval het e-mailadres op van een vertrouwenspersoon of familielid, zo kunnen we u
via deze weg toch op de hoogte houden van updates en aanpassingen)
Ik ben reeds lid van RWS en mijn lidnr. is:
(mijn hangertje is gratis)
Ik ben geen lid en betaal 20.00 euro (hierdoor kan ik automatisch lid worden van RWS)

Personalisatie van uw persoonlijk online profiel
Geef het telefoonnummer op van uw ICE*-contactperso(o)n(en) op in geval van nood. (max. 3 telefoonnummers)
ICE1
ICE2
ICE3
Vul in onderstaand rooster uw dringende persoonlijke en/of medische boodschap in. In geval van nood is deze boodschap bij het
scannen van de QR-code op uw hanger direct zichtbaar voor hulpverleners. Denk zeker aan volgende informatie om te noteren;
aandoening of ziekte, allergie, belangrijke medicatie en bloedgroep. Opgelet, uw naam hoeft u niet in te vullen, deze wordt
automatisch op uw online profiel naast uw foto voorzien! Let er op dat uw boodschap in de voorziene invulruimte past, spaties
inbegrepen. Voor de leesbaarheid, invullen in hoofdletters aub.

(*ICE = de internationale afkorting voor In Case of Emergency)

Wilsverklaring/Levenstestament
(Vink aan indien van toepassing)
Ja, ik heb een wilsverklaring* bij RWS en wens dit digitaal toe te voegen aan het online profiel van mijn hanger.
Ja, ik heb een levenstestament bij RWS en wens dit digitaal toe te voegen aan het online profiel van mijn hanger.
(*kijk zeker de vervaldatum van uw wilsverklaring na)
Opgelet, vergeet de achterkant niet! --->

Extra gravering op de achterkant van de hanger.
Ja, ik wens informatie op de achterkant van mijn hanger te laten graveren en betaal hiervoor 5 euro.
Ik wens dezelfde gegevens zoals hierboven opgegeven voor mijn online profiel te laten graveren
Ik wens een aangepaste tekst te laten graveren en noteer de te graveren tekst in onderstaand rooster:
Nee, ik wens geen extra gravering op de achterkant van mijn hanger.
Let er op dat uw boodschap in de voorziene invulruimte past (spaties inbegrepen).
Voor de leesbaarheid, invullen in hoofdletters aub.

Levering thuis of via RWS
Ik wens mijn hanger thuis te ontvangen (2,50 EURO)
Voor mij geen thuislevering, ik haal mijn hanger gratis af bij RWS (ik word verwittigd als mijn juweel klaar is)
GRAVERING
THUISLEVERING

Ja (5,00 EURO)
Ja (2,50 EURO)

Nee (0,00 EURO)
Nee (0,00 EURO)

Totaal te betalen

EURO

Betaling
Ik betaal via een OVERSCHRIJVING op rekeningnummer BE19 3200 2641 7012 - BIC BBRUBEBB
met vermelding van lidnummer(s), naam/namen en ‘hangertje RWS’
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling opgevolgd.
OM UW ONLINE PROFIEL TE VERVOLLEDIGEN, HEBBEN WIJ EEN DUIDELIJKE (PAS)FOTO NODIG.
VERGEET DEZE NIET BIJ UW BESTELFORMULIER TE VOEGEN!
Ja, ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke/medische gegevens die ik
via dit juweel beschikbaar wil stellen.
Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Medibling. (Je kan deze nalezen op www.medibling.com)
Datum

Handtekening klant

Bezorg dit ingevulde bestelformulier samen met uw (pas)foto aan het secretariaat van RWS.
Opsturen per post kan ook naar volgend adres:
Recht op waardig sterven vzw - Lange Gasthuisstraat 35-37 - 2000 Antwerpen
www.rws.be - Tel 03/2725163 - BE19 3200 2641 7012 - BIC BBRUBEBB

Medibling bvba- Herentals – www.medibling.com – info@medibling.com

Pers

Per dag 8 keer
euthanasie in Vlaanderen
Voor het eerst meer
dan in Nederland
Gazet van Antwerpen – 18 maart 2015

Tien jaar na de wet is euthanasie algemeen aanvaard in
Vlaanderen. Dat concluderen onderzoekers van de VUB en
UGent, op basis van cijfers uit 2013. Die zijn dubbel zo hoog
als in 2007, en voor het eerst ook hoger dan in Nederland.
Eén op de twintig Vlamingen die in 2013 stierf, kreeg euthanasie. Dat
blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en
de Universiteit Gent, dat gisteren gepubliceerd werd in het toonaangevende blad New England Journal of Medecine.
Het gaat om 2800 gevallen in totaal, omgerekend zeven tot acht per
dag. ”De cijfers liggen dubbel zo hoog als bij ons vorige onderzoek in
2007”, zegt prof. Luc Deliens (VUB), voorzitter van de onderzoeksgroep
Zorg rond het Levenseinde. ”Dit keer is euthanasie ook wijder verspreid.
Niet alleen thuis maar ook in rusthuizen, en ook bij mensen die lijden
aan ALS of orgaanfalen. Tien jaar na de euthanasiewet (2002, red.) is de
praktijk algemeen aanvaard.”
Opvallend: voor het eerst daalt ook het aantal gevallen van palliatieve
sedatie. Daarbij wordt een terminale patiënt in een diepe slaap gebracht
om de pijn te verlichten. ”Elk land worstelt met palliatieve sedatie omdat je dat scenario niet kunt controleren”, zegt Deliens. ”Want wanneer
sterft de patiënt? Na een dag? Een week? Een maand? Bovendien zit het
niet in een duidelijk juridisch kader. Toch is palliatieve sedatie overal ter
wereld al decennia in opgang. Vlaanderen is nu de eerste regio waar dat
cijfer daalt, net omdat er met euthanasie een alternatief is. Ik denk dat
de wereld met grote interesse naar deze daling zal kijken.”
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Schemerzone
België wordt dus nog meer een gidsland op het vlak van euthanasie. Temeer omdat de cijfers in Vlaanderen voor het eerst hoger liggen dan in
Nederland, waar de wet een jaar vroeger werd goedgekeurd.
De onderzoekers schrijven dat vooral toe aan het feit dat euthanasie bij
ons geïntegreerd werd in de palliatieve zorg. En dat artsen er dus rechtstreeks over communiceren met hun patiënt.
Toch baren enkele cijfers zorgen. Zo wordt ongeveer een derde van de
euthanasiegevallen niet aangegeven. ”Dat gaat vooral over patiënten,
die in hun allerlaatste dagen een extra dosis morfine krijgen” zegt onderzoeker Kenneth Chambaere. ”Artsen zien dat vaak zelf niet als euthanasie, maar dat is het wél. Zowat 30% zit dus in een schemerzone:
de patiënten voldoen aan alle voorwaarden van euthanasie, maar het
gebeurt zonder registratie.”
Dat baart prof. Freddy Mortier, ethicus aan de UGent zorgen. ”Voor zo’n
delicate praktijk is het belangrijk dat alles legaal verloopt. Bovendien
zien we dat in 1,7% van de gevallen de patiënt geen toestemming gaf.
Daar heb ik als ethicus vragen bij.”
Ook Deliens vraagt daar aandacht voor. ”Sommige artsen handelen nog
altijd paternalistisch: ze zijn ervan overtuigd dat zij de juiste beslissing
nemen voor hun patiënt. Terwijl dat indruist tegen de geest van de euthanasiewet: daar staat de wil van de patiënt net centraal.”
Bert Heyvaert
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Belangrijke weetjes en agenda

Buitenland
het warGa je voor lang naar
n dat de
me zuiden? Weet da
geldt in
euthanasiewet enkel
België!

Kwartaalblad
Zoals onze trouwe lezers al gemerkt
hebben is het kwartaalblad pas in juli
in hun brievenbus terechtgekomen.
We wilden namelijk niet wachten
tot september om het verslag en de
foto’s van de Dag van Waardig Sterven en Euthanasie te publiceren.
Vanaf nu zal het tijdschrift dan ook
in januari, april, juli en oktober verschijnen.

RWShangertje

Wij willen je vragen al je gegeve
ns
op de bestelbon in hoofdletters
in
te vullen, ook je e-mailadres
en
de namen van de personen die
gecontacteerd moeten worden
in
geval van nood. Deze worden namelijk op je profiel geregistreerd
.
Inloggen doe je met je ID-cod
e,
niet met de PIN-code (deze die
nt
enkel om je medipas gegevens
in
te vullen als je dat wenst). Geliev
e
ook niet te snel op ‘paswoord ver
geten’ te drukken want dan kan
je
in de problemen komen. Bel liev
er
eerst naar RWS op dinsdagmorgen op het nr. 03 272 51 63.
Het hangertje is niet waterproo
f.
Gelieve het dus niet in bad of in
de
douche te dragen. Dank je.

eens nagekeken?
Heb je je wilsverklaring al
5 jaar geldig is?
Je weet toch dat deze maar
uit de kast!
Haal die dus toch maar even

Mario
Verstraete:
‘Tot altijd’
mijd ze die het leven heilig
noemen en in naam van deze
heiligheid jou de adem benemen

zoals hun troepen door de dorpen
draafden, fakkels wierpen
en de brand ontstaken (en wat

Permanenties
Documenten

Gedichten

Tijdens de maanden juli en
augustus zal de permanentie in Antwerpen gewoon
doorgaan. In Mechelen kan
je terecht in augustus.

deden ze de vrouwen aan?)

mijd ze die zweren bij hun god,
heer van kwade dagen, beheerser
van een beschamend lot

AGENDA oktober en november

jij bent de boot, hou het roer

Beurzen (meer info volgt)

in handen tot aan de oever

RWS zal een infostand bemannen op
volgende beurzen:

van de dood, laat geen andere

							 Oplossing van de
3 OKTOBER - LEUVEN			

Woordzoeker:

THEMA: Borstkanker

het sleutelwoord is
PSYCHIATER

roerganger jou binden

leven, mijn vriend, is uitvinden

Locatie: Provinciehuis Leuven

hoe je groeien moet en uiteindelijk

27 en 28 november - mechelen

als rijpe vruchten zal ontbinden

THEMA: Levenseinde infodagen
Locatie:
22
RWS

Lamot-site

			
141 - OKTOBER Staf
2015de Wilde

Nuttige adressen
bezoek aan
kamer 43
Ze is karig met woorden
nu wij onverwacht
haar kamer binnenkomen.
Met ogen vol dankbaarheid
kijkt ze ons aan.
In een rolstoel draagt ze de last
van voorbije jaren.
Veel bezoek krijg ik niet, zucht ze.
Enkele foto’s bij het raam.
Op een tafeltje naast haar bed
een pillendoos en een fles water.
Haar wekker houdt stipt de tijd bij.
Een druk op de cassetterecorder
voor het slapen gaan.
Ze volgt trouw de paternoster.
Alleen bidden lukt niet meer.
Na een laatste kruisje slaapt ze in.
Morgen wacht weer een lange dag.

ADMD
55, rue du Président
1050 Bruxelles
T 02 502 04 85
F 02 502 61 50
info@admd.be
www.admd.be
Vlaamse Alzheimer Liga
Gratis infolijn voor familieleden van
dementerenden en jong-dementerenden
T 0800 15 225 (Gratis)
www.alzheimer.be
Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Kankerfoon 0800 15 802 (Gratis)
www.kanker.be
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Vlaamse kankertelefoon
T 078 15 01 51
e-kankerlijn@tegenkanker.be
(elektronische variant van de
Vlaamse kankertelefoon)
www.vlk.be
HuizenvandeMens
Alle informatie en adressen over morele
bijstand en vrijzinnige plechtigheden
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
info@deMens.nu
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Voor alle adressen en informatie over
palliatieve zorg
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
T 02 456 82 00
www.palliatief.be

ALS-Liga
T 016 29 81 40
www.als-mnd.be
Humanitas
Psychologische begeleiding
T 0497 644 003
Multiple Sclerose Liga
Voor psycho-sociale begeleiding van
MS-patiënten en hun familie
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
T 011 80 89 80
MS Infolijn 0800 93 352 (Gratis)
www.ms-vlaanderen.be
SENSOA
Vlaams expertisecentrum voor
seksuele gezondheid en voor
mensen met HIV
Kipdorpvest 48A
2000 Antwerpen
T 03 238 68 68
www.sensoa.be
Tele-Onthaal
Telefonische ondersteuning ivm
persoonlijke zorgen en relatieproblemen
T 106 (Gratis)
www.tele-onthaal.be
Trefpunt Zelfhulp
Voor informatie en adressen van
zelfhulpgroepen in Vlaanderen
E. Van Evenstraat 2c
3000 Leuven
T 016 23 65 07
www.zelfhulp.be
VONKEL vzw
Een luisterend huis
Zwijnaardesteenweg 26 A
9000 Gent
lievethienpont@yahoo.com
marc.cosyns@ugent.be

Jozef Vandromme
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BUITENLAND
World Federation of Right to Die Societies en andere, niet aangesloten verenigingen:
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adressen via het secretariaat van RWS

Contacten met RWS

Permanenties

Secretariaat

Tijdens de permanenties zijn er één bestuurslid en een
aantal goed opgeleide vrijwilligers van RWS aanwezig.
Zij zijn graag bereid u algemene informatie te geven
over RWS en de voordelen van een lidmaatschap. U kan
er de nodige formulieren bekomen of inleveren om te
archiveren en u wordt, indien gewenst, geholpen met
het invullen van de documenten (levenstestament/
wilsverklaring). U kan terecht met al uw vragen over
het levenseinde, de wetgeving m.b.t. euthanasie en
patiëntenrechten, enz…
Op feestdagen is er geen permanentie.

Onze secretaresse Ingrid bemant het secretariaat te Antwerpen op dinsdag en
vrijdag en is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00u op het nr. 03 272 51 63.
Buiten deze dagen en uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een
bestuurslid of een vrijwilliger die uw dringende vragen zal trachten te beantwoorden. Vermits deze medewerker de computergegevens thuis niet kan
raadplegen kan zij/hij u niet verder helpen met uw specifieke administratieve
vragen omtrent uw lidmaatschap, betalingen, documenten enz… Hiervoor kan
u enkel op het secretariaat terecht (dus op dinsdag of vrijdagmorgen).
Verder kan u steeds terecht op onze permanenties in Antwerpen, Turnhout en
Mechelen (zie kadertje hiernaast voor de adressen en data waarop men u op
deze locaties kan ontvangen).
Indien u niet naar de permanentie kan komen, kan u TELEFONISCH bij Ingrid een
afspraak maken met een bestuurslid. Die afspraak kan dan plaatsvinden op een
vrijdag tussen 11.00 en 15.00u in onze kantoren te Antwerpen.

Als je naar het secretariaat belt, of een brief of een mail stuurt, vermeld
aub je lidnummer. Dat vind je op het etiket dat op het kwartaalblad
kleeft boven het adres. Vergeet het ook niet in te vullen op je Jaarkaart!  
Ook op de overschrijvingen waarmee je betalingen doet aan RWS, is het
nodig te vermelden waarvoor die storting gebeurt :
• vermeld steeds alle namen van de personen waarvoor betaald wordt
en voeg er steeds hun lidnummer bij.
• laat ook weten welke de reden is van de overschrijving: bv. lidgeld
2015, betaling hangertje, enz….  Die zaken kan je onderaan de overschrijving vermelden bij ‘Vrije mededeling’.
Hou de overschrijvingen ook ‘gescheiden’: betaal met een afzonderlijke
overschrijving voor de hangertjes! Die overschrijving moet je trouwens
zelf en direct bij de bestelling doen (wij sturen hiervoor geen overschrijvingsformulier op!)
Het postadres, waarnaar je brieven voor RWS verstuurt, is Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen.
Het secretariaat zélf bevindt zich in de Lange Gasthuisstraat op het nummer 45 in het OCA-gebouw, voorbij de ingangspoort links in de wat achterin gelegen zijvleugel.
Je hoeft je formulieren zeker niet aangetekend te verzenden. Bespaar je
die kosten en verstuur ze met een gewone postzegel.
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Antwerpen
Wanneer
elke eerste en derde donderdag van de maand van
14.00 tot 16.00u
Waar
Lange Gasthuisstraat 45 (in het OCA-gebouw):
U gaat door de bruine poort, rechtdoor en daarna vindt u
links het OCA-gebouw waar u kan aanbellen.
Belangrijk
de permanenties lopen vanaf dit jaar ook gewoon
door in juli en augustus.

TURNHOUT
Wanneer
de laatste woensdag van de maanden februari, april,
juni, september en november van 15.00 tot 16.00u.
Waar
Het Huis van de Mens, Begijnenstraat 53, Turnhout

MECHELEN
Wanneer
elke eerste donderdag van de maand van 14.00 tot
16.00u
de permanentie gaat tijdens de vakantieperiode wel
door in augustus
Waar
VOC, Guldenstraat 27, Mechelen
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Boeken & documenten
Bij RWS
Levenstestament

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

Wilsverklaring inzake euthanasie

In de boekhandel of op internet
F. Bussche & W. Distelmans
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar ‘controversiële’ euthanasiewet?
ISBN 978 90 5487 9990 9 – € 25
Marc Cosyns & Julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
Uitgeverij Vrijdag 2009 - 175 blz - met DVD
ISBN 978 94 6001 049 1 - € 25,00
J. Vlaminck / M. Cosyns / S. Vanderstichele
Zoals ik het wil. Gesprekken over euthanasie
Roularta Books 2004 - 250 blz, € 22,90
Wim Distelmans
Een waardig levenseinde
(6de geactualiseerde druk - sept. 2010)
Houtekiet 2008 - ISBN 978 90 8924 026 2
€ 19,95
Wim Distelmans (eindredactie)
Symptoombestrijding bij terminale aandoeningen (Symptom relief in terminal illness – World
Health Organization 1998) 1ste editie sept. 2010
Een uitgave van Forum Palliatieve Zorg
ISBN 9789080550605

Pol Goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
Publicatiedatum 31/08/2012
Harde kaft - 184 blz.
ISBN 9789490382742 - € 19,95
Als het zover is
(verhalen over euthanasie)
door het supportteam van het ZNA
Campus Middelheim
EPO 2006 - ISBN 90 6445 404 3 - € 15,00
Hugo Van den Enden
Ons levenseinde humaniseren. Over waardig
sterven en euthanasie - VUBPress 2004
221 blz - ISBN 90 5487 373 6 - € 17,95
(bestellen via www.vubpress.be of via e-mail
vubpress@vub.ac.be)
Marc Cosyns
Amelie Van Esbeen, de 93 – jarige die nú wou
sterven.
2010 - Uitgeverij UGA - ISBN 9789089771544
€ 14,95

Marc Cosyns
Verhalen voor het sterven gaan (E-book)
Uitgeverij Vrijdag – 25/02/2014
ISBN: 9789460012464 – 236 blz. – € 9,99
Braeckman, Johan
Recht maken wat krom is?
Een hoorcollege over bio-ethiek
Luisterduur: 5,5 uur
Levertijd: Direct te downloaden of onbeperkt
streamen via de Home Academy Club
Datum uitgave: 2015
ISBN: 978-90-8530-137-0
Meer info via de link: https://www.home-academy.nl/products/recht-maken-wat-krom-is/
Lieve Thienpont
Libera me
Over euthanasie en psychisch lijden. Twaalf
jaar in gesprek met patiënten die vragen om
euthanasie omwille van ondraaglijk en perspectiefloos psychisch lijden. Getuigenissen en
reflecties
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz. – € 22,50

DVD
‘End credits’
een film van Marc Cosyns en Alexander Decommere
te koop via http://www.endcredits.be - € 10,00
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World Federation of Right to Die Societies

Aangesloten leden
Afrika

Italië
• Associazone Luca Coscioni
• EXIT - Italia
• Libera Uscita

Zimbabwe
• Fïnal Exit Zimbabwe
Zuid-Afrika
• Dignity South Africa
• SAVES- The Living Will Society

Nederland
• De Einder
• NVVE,Right to Die NL

Azië

Noorwegen
• Foreningen Retten til en Verdig Død

Hong Kong
• Awakening Research Foundation Hong Kong
Limited

Zweden
• Rätten Till en Värdig (R.T.V.D.)

Japan
• Japan Society for Dying with Dignity (JSDD)

Europa
België
• ADMD asbl (Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité)
• RWS vzw (Recht op Waardig Sterven vzw)
Denemarken
• Landsforeningen En Vaerdig Död

Finland
• EXITUS ry
Frankrijk
• AAVIVRE sa fin de vie
• Association Ultime Liberté
• Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité (ADMD-F)
Groot-Hertogdom Luxemburg

• Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité (ADMD-L)

lerland
• Living Wills Trust (LWT)

Verenigd Koninkrijk
• Friends at the End (FATE)
• SOARS (Society for Old Age Rational Suicide)

Midden-Oosten

Duitsland
• Dignitas (Sektion Deutschland) e.v. DIGNITATE
• Verein StHD
Europa
• Right to Die Europe (RTDE)

Zwitserland
• Dignitas
• EXIT ADMD Suisse Romande
• EXIT-Deutsche Schweiz
• Lifecircle

lsrael
• LILACH: The Israel Society for the Right to Live
and Die with Dignity

Noord-Amerika
Canada
• Association Ouébécoise pour Ie Droit de Mourir
dans la Dignlté (AQDMD)
• Dying with Dignity
• Farewel Foundation
• Right to Die Society of Canada
VS
• Death with Dignity National Center
• Euthanasia Research & Guidance Org (ERGO)
• Final Exit Network
• Hemlock Society of Florida Inc
• Hemlock Society of San Diego

Zuid-Amerika
Colombia
• Fundacion Pro Derecho a Morir Dignamente
(DMD Colombia)
Venezuela
• Derecho a Morir con Dignidad (DMD Venezuela)

Oceanië
Australië
• Christians Supporting Choice for Voluntary
Euthanasia
• Dying with Dignity ACT
• Dying wlth Dignity NSW
• Dying wlth Dignity Queensland
• Dying With Dignity Tasmania (Inc.)
• Dying With Dignity Victoria Inc
• Northern Territory Voluntary Euthanasia Society
• South Australian Voluntary Euthanasia Society
• SAVE-YA
• West Australian Voluntary Euthanasia Society
Nieuw-Zeeland
• End-of-Life Choice, Voluntary Euthanasia Society
of New Zealand Inc

Andere organisaties

• Australia Your Last Right
• Germany Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben eV (DGHS)
• New Zealand Dignity NZ Trust
• South Africa Dignity SA
• United Kingdom Dignity In Dying
• United States Death with Dignity Hawaï
• United States Fïnal Exit
• United States Compassion & Choices
• United States Death with Dignity National
Center
• United states My Way Cards
• United States Oregon Death with Dignity
Political Action Fund

Meer informatie over de euthanasie-problematiek in de wereld
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www.worldrtd.net
of via het secretariaat van RWS
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Dag van Waardig Sterven en Euthanasie 28 mei 2015
Thema: Psychisch lijden en levenseindebeslissingen

Je hele leven heb je alle beslissingen zélf genomen. Waarom zou je de
belangrijke beslissing over je levenseinde dan aan een dokter overlaten?
Beslis zélf over je levenseinde en word vandaag nog lid van RWS.
Doe het voor het te laat is.

www.rws.be
Recht op Waardig Sterven vzw | Lange Gasthuisstraat 35-37 | 2000 Antwerpen | T 03 272 51 63 | info@rws.be

