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Liedjes van de herfst

zijn altijd somber

zijn gemaakt van

okers en van omber

toch ken ik septembers

met een gouden glans

toch zijn er novembers

met een toverdans

de zon heeft in december

mij al zo vaak verrukt

en dikwijls heb ik rozen

uit de sneeuw geplukt

en daarom schrijf ik

in dit kleine lied:

niet wachten op de lente

want dan komt ze niet

  

Toon Hermans (klein liedje)
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Beschermcomité
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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
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Geachte lezer, 

Ja, als we dit lezen is de zomer voorbij en staan de donkere en korte dagen voor 
de deur.
Maar ook in de zomer ging het RWS-leven voort, de permanenties liepen dit jaar 
gewoon door, zij het iets rustiger. De bureelactiviteiten gingen verder, medewer-
kers waren actief bezig met klasseren, bestellen, bijwerken etc. etc. Zo hebben 
we recent weer een nieuwe kracht aangetrokken die de moeilijke taak op zich 
nam om alle websites en andere informatiekanalen te bekijken en na te gaan 
of er al dan niet een link naar RWS bestaat. Indien het niet zo is, dan worden 
contacten gelegd en mails gestuurd om dit in orde te brengen.

Tegelijk doet iedereen zijn best om RWS ook publiek nog meer in de aandacht te 
brengen door aanwezig te zijn op informatiebeurzen en congressen. Wij blijven 
actief in de Europese en Wereldfederatie, nemen deel aan de levenseindedagen 
in Mechelen eind november, zijn aanwezig op de dag over Borstkanker in Leuven 
en geven hier en daar lezingen en  voordrachten. In Mechelen spreken collega 
dr. Marc Cosyns op vrijdag en ikzelf op zaterdag. De inkom is gratis en iedereen 
is welkom. Verder in dit blad vindt u hierover gedetailleerde informatie i.v.m. 
locatie, programma enzovoort.

Het was trouwens alweer een schitterende editie van het vernieuwde blad. Dank 
aan de lezers die ons feliciteerden ivm de lay-out, de vorm en de inhoud. Ere wie 
ere toekomt, het is de meesterlijke vrouwelijke gedrevenheid die hiervoor zorgt. 
Maar ze zijn streng en aarzelen niet uw voorzitter tot de orde te roepen, hem aan 
te sporen over dit of dat onderwerp te schrijven, het net iets langer te maken of 
mijn stijl iets aan te passen. En het weze gezegd, het is hun taak en ik volg hun 
advies.

Ook nu doe ik een beroep op uw aller alertheid. Indien u op een website of an-
dere informatiebron merkt dat er over levenseinde gesproken wordt en er geen 
verwijzing of e-link is naar RWS, dan vragen wij u vriendelijk ons dat te melden. 
Onze medewerkers zullen dan het nodige doen om dit recht te zetten. Bent u 
zelf lid van een serviceclub, vereniging van welke oorsprong ook en er is bij u 
interesse voor een lezing, aarzel niet het ons te vragen. Wij zijn er voor u.

Rest mij  alleen u allen veel leesplezier te wensen, een gezellig en gezond najaar 
voor iedereen en tot slot mijn dank aan de medewerkers en aan de trouwe leden.

    Marc Van Hoey
voorzitter

Gedicht

Gedichtje dat een trouw lid schreef aan de vooravond 
van haar zelfgekozen afscheid.

Deze tekst stond op haar rouwkaart.

In memoriam

“Er komt een dag dat ge mij moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is

Ook, al blinkt in je ogen een traan.

Ik ben dankbaar voor het einde, dat

Na zoveel jaren kwam.

Omdat het niet alleen m’n leven,

Maar ook mijn lijden nam.”

Wenst u ook graag iets te delen met 

de RWS-leden en lezers: een gedicht, 

een spreuk, een reactie, een verhaal, 

een mooie foto ... stuur dan zeker uw 

bijdrage naar redactieraad@rws.be

Woordje van de voorzitter
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Het is niet voor het eerst dat Belgische eutha-
nasie de internationale annalen haalt. In het 
buitenland kijken ze al veel langer met grote 
ogen naar de euthanasiewetgeving in ons 
land. Zeker in religieuze - vaak Amerikaanse 
- kringen wordt met ongeloof gereageerd op 
het feit dat artsen hier het leven van patiën-
ten beëindigen vanwege ondraaglijk fysiek of 
psychisch lijden.

“In België wordt euthanasie omarmd als een 
symbool van verlichting en vooruitgang, een 
teken dat het land zichzelf bevrijd heeft van 
zijn katholieke en patriarchale roots”, schrijft 
The New Yorker. In een ruim artikel gaat het 
Amerikaanse tijdschrift in op ondraaglijk psy-
chisch lijden. De hoofdvraag: ‘Vanaf wanneer 
zouden mensen met een niet-terminale ziekte 
hulp moeten krijgen om te sterven?’

Onoordeelkundig

Het stuk begint met een beschrijving van Go-
delieve De Troyer, de moeder van Tom Mor-
tier (*) die in 2012 euthanasie kreeg van de 
bekende LEIF-arts en oncoloog professor Wim 
Distelmans. Moeder en zoon hadden al enige 
tijd geen contact meer, maar op aandringen 
van Distelmans ontving Mortier wel een e-

mail van de euthanasieprocedure, waarop hij 
uiteindelijk nooit reageerde. Sindsdien voert 
hij een verbeten strijd tegen de wetgeving, 
diende hij een klacht in bij de orde van genees-
heren, het parket en trok hij zelfs naar het Hof 
voor de Rechten van de Mens.
Voor Mortier is het duidelijk: de euthanasie van 
zijn moeder is ondoordacht en onoordeelkun-
dig uitgevoerd. Distelmans op zijn beurt be-
nadrukt dat alle procedures zijn gevolgd, zelfs 
door een priester, dat de vrouw uitvoerig is ge-
volgd en dat de euthanasie meerdere malen is 
uitgesteld in de hoop dat moeder en zoon toch 
nog het contact zouden herstellen. Mortier zelf 
wil niet meer reageren in deze krant.

Tendentieus

Wim Distelmans noemt het artikel in The New 
Yorker tendentieus en eenzijdig. “De journalist 
heeft er een aantal dossiers uitgepikt en die 
uitvergroot”, zegt hij. “De zaken die worden 
aangehaald zijn uitzonderingen. In 99,9 pro-
cent van de gevallen wordt euthanasie in fa-
miliaal verband behandeld. Een enkele keer is 
dat niet mogelijk. Bovendien is dit ook een ele-
mentair mensen- en patiëntenrecht. Geeft een 
patiënt aan mij aan dat de grens is bereikt, er is 
geen medische oplossing en het is conform de 

wet, wie ben ik dan om dat te weigeren? Als je 
aan alle familieleden toestemming moet vra-
gen, ben je ver van huis.”

Hoeveel patiënten in België euthanasie heb-
ben gekregen voor zuiver ondraaglijk psy-
chisch lijden, is niet exact becijferd. Voorlopig 
wordt die categorie in de statistieken nog niet 
bijgehouden. Distelmans schat dat het om 50 
gevallen per jaar gaat.

Professor	psychiatrie	Dirk	De	Wachter,	die	ook	
wordt geciteerd in The New Yorker, gelooft dat 
in zulke gevallen misschien bijkomende crite-
ria opgenomen zouden kunnen worden. “We 
moeten extra oplettend zijn, want ondraaglijk 
psychisch lijden is toch complexer dan termi-
naal lichamelijk lijden. Ik vind dat we daar niet 
voorzichtig genoeg in kunnen zijn, zonder dat 
ik me daarbij bij de rabiate voor- of tegenstan-
ders voeg. We moeten ons durven afvragen of 
we dit niet verder kunnen verfijnen.”

(*) : het volledige artikel over Godelieve De 
Troyer en Tom Mortier uit de New Yorker kan je 
lezen via deze link: http://www.newyorker.
com/magazine/2015/06/22/the-death-
treatment

“Euthanasie is te vanzelfsprekend geworden”
Artikel De Morgen (via website www.demorgen.be)

Getuigenissen. Belgen praten in ‘New Yorker’ openlijk over levensbeëindiging
17-06-15, 06.56u - Sara Vandekerckhove en Femke Van Garderen

In een lijvig artikel buigt het Amerikaans tijdschrift The New Yorker zich over het Belgische gebruik van euthanasie bij on-
draaglijk psychisch lijden. Enkele nabestaanden stellen daarin het nijpend gebrek aan overleg en begeleiding aan de kaak.
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Staf de Wilde reageerde op het artikel in 
De Morgen van 17 juni als volgt: 

Omdat een Amerikaanse moraliserende journaliste van The New Yorker kritiek levert 
op onze euthanasiewet,  menen sommigen onder ons de betrokken artsen te moeten 
aanklagen. 

Wie luistert naar Amerikaanse moralisten, kan net zo goed terug kruipen onder de 
rokken van onze Moeder de Heilige Kerk.
Al de klagers uit het artikel zijn familieleden van de patiënten aan wie euthanasie is 
toegediend: zij vinden dat zij te weinig inspraak hebben gekregen. Bij nader onderzoek 
blijkt dat deze klagers nog nauwelijks contact hadden met hun gestorven familielid.

Kern van de zaak is echter dat euthanasie een individueel patiëntenrecht is: de nabe-
staanden mogen erbij betrokken worden maar de uiteindelijke beslissing behoort de 
stervende zelf toe en niemand anders.

Je hoort al klachten dat bij ons ‘euthanasie te vanzelfsprekend is geworden’. Dat blijkt 
niet uit de cijfers: er zijn nog steeds meer gevallen van sedatie dan van actieve eutha-
nasie.

Doch naar mijn mening kan de keuze voor de vrijwillige dood in de eindfase van ons le-
ven nooit vanzelfsprekend genoeg zijn: dit vooronderstelt een grondige mentaliteits-
wijziging ten opzichte van de dood. Nog altijd is het zo dat vele mensen die overgang 
beschouwen als een verschrikking. Men kan erover twisten of dit een erfenis is van 
eeuwenlange christelijke indoctrinatie dan wel een natuurlijk verschijnsel, namelijk 
een verzet van het levensinstinct tegen het afbreken van de levensdraad.

Het is mijn diepe overtuiging dat we deze oerangst moeten overwinnen en de dood le-
ren zien als een gewenste afronding en in een aantal gevallen zelfs als een verlossing.
Angst is nooit een goeie raadgever, angsten blokkeren het denken en we moeten juist 
leren	om	op	een	rationele	manier	met	het	levenseinde	om	te	gaan:	rationeel	én	em-
pathisch want een mens is nog altijd geen machine die men zo maar eventjes kan 
uitschakelen.

In het beste geval gebeurt het afscheid met instemming en in aanwezigheid van de 
meest intieme nabestaanden, maar hun medeleven mag nooit een bevoogding wor-
den: zij moeten de laatste wil van de patiënt respecteren.
Ik hoop dat euthanasie ooit een manier van sterven mag worden die door iedereen 
wordt aanvaard: ‘de zachte dood’ is een waardig levenseinde en de menselijke waar-
digheid staat bij mij voorop.

staf de wilde
de haan 17 juni 15

Pers
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Negen van de dertien kamerleden van de 
sp.a – onder meer Meryame Kitir en Fatima 
Pehlivan	ondertekenden	het	wetsvoorstel	niet	
– willen met drie wetsvoorstellen de euthana-
siewet uit 2002 wijzigen.

De meest opmerkelijke aanpassing die de 
socialistische politici voorstellen, is de uit-
breiding van de mogelijkheid tot euthanasie 
bij “mensen met ernstige, onomkeerbare en 
ongeneeslijke cerebrale aandoeningen, alsook 
bij allen die blijvend onbewust zijn ten gevolge 
van onomkeerbaar en ernstig aangetaste her-
senfuncties, zoals dit het geval is bij demente-
renden, na multipele hersenbloedingen of een 
vergevorderde kanker”. 

Met hun wetsvoorstel willen de kamerleden de 
beperkingen wegwerken om bij deze mensen 
euthanasie te mogen uitvoeren. “Het doel van 
het voorstel is mensen de mogelijkheid bieden 
om op voorhand een wilsverklaring in te vul-
len, waarin ze verduidelijken wanneer ze een 
actieve levensbeëindiging wensen”.

Reflectieperiode

Met hun tweede wetsvoorstel willen de so-
cialistische kamerleden de regels in verband 
met de wilsbeschikking wijzigen. De huidige 
wet stelt dat de wilsbeschikking tijdelijk van 
aard is en steeds opnieuw hernieuwd moet 
worden.	 Karin	 Jiroflée,	 hoofdindiener	 van	

Artsenkrant Medi-Sfeer van 22 april 2015 – artikel door Filip Ceulemans

Euthanasie voor wilsonbekwamen

De kamerleden van de sp.a dienden nagenoeg unaniem een wetsvoorstel in dat 
euthanasie voor “door cerebrale aandoeningen getroffen personen met verwor-
ven wilsonbekwaamheid” toelaat. In twee andere wetsvoorstellen stellen ze nog 
enkele wijzigingen van de euthanasiewet voor.

het wetsvoorstel, wil het systeem wijzigen, 
waardoor een wilsbeschikking niet langer in 
de tijd beperkt is. Tijdens de hoorzittingen in 
de senaat naar aanleiding van de uitbreiding 
van de euthanasiewet in 2014, waarschuwden 
experts ervoor om de duurtijd van de wilsver-
klaring niet meteen bij de eerste verklaring 
oneindig in de tijd te maken. Er is volgens hen 
nood	aan	een	 reflectieperiode.	 Jiroflée	houdt	
daar rekening mee en schrijft in haar wettekst 
dat de wilsverklaring onbeperkt geldig is in tijd 
indien de betrokkene de verklaring binnen drie 
jaar en ten vroegste een jaar na de opmaak er-
van bevestigt.

Het derde wetsvoorstel van de sp.a-kamerle-
den past de regeling aan in verband met het 
doorverwijzen van een patiënt wanneer zijn 
arts de euthanasie niet wenst uit te voeren. 
Vandaag moet een patiënt in dat geval zelf 
op zoek naar een andere arts. “Dat is voor veel 
patiënten	 niet	 zo	 evident’,	meent	 Jiroflée.	 Ze	
staaft die mening door te verwijzen naar een 
enquête uit 2011, waaruit blijkt dat drie kwart 
van de Belgen vindt dat een ‘weigerarts’ ver-
plicht moet doorverwijzen.” Volgens het wets-
voorstel moet een ‘weigerarts’ een afspraak 
maken bij een collega die wel de euthanasie 
wil uitvoeren.” In de begeleidende tekst bij het 
wetsvoorstel verwijst het kamerlid expliciet 
naar de LEIF-artsen als mogelijkheid om een 
euthanasie te laten uitvoeren.

Palliatieve sedatie

Hoewel het wetsvoorstel niet gaat over pal-
liatieve sedatie, nemen de socialisten de gele-
genheid wel te baat om hiernaar uit te halen. 
“Onderzoek van Johan Bilsen en Sam Rys toont 
aan dat bij palliatieve sedatie in vier gevallen 
op tien er niet zorgvuldig gehandeld wordt. 
“De onderzoekers spreken van een ‘trage vorm 
van euthanasie’. Het gaat hier niet om kwets-
bare bejaarden, maar eerder om bewoners met 
een grotere wilsbekwaamheid, een langere le-
vensverwachting en een sterk verlangen naar 
de	 dood.	 In	 deze	 groep	 vroeg	 ruim	 één	 op	
vijf uitdrukkelijk om euthanasie, maar kreeg 
die niet ‘omdat het beleid van het betrokken 
woonzorgcentrum het niet toelaat of omdat de 
artsen liever voor sedatie kiezen om de strikte 
euthanasieprocedure te omzeilen’. Wij zijn 
bezorgd over de interpretatie van de euthana-
siewetgeving door de directies van zorginstel-
lingen. Het is conform de wet enkel en alleen 
de arts die eigenstandig en in eer en geweten 
moet beslissen of hij tegemoetkomt aan de eu-
thanasievraag van zijn patiënt. In de wet wordt 
nergens gewag gemaakt van het beleid van de 
instelling”,	besluit	Jiroflée.
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Evenementen

De sfeervolle en inhoudelijk sterke ‘Dag van waardig sterven en euthanasie’ lokte heel wat positieve 

reacties uit! Dat was vooral te danken aan de verschillende sprekers! We zetten ze hieronder nog eens 

op een rijtje. 

Maar ook de stemmen van enkele kritische leden, die het aandurfden met het panel in discussie te 

gaan, droegen bij aan de interessante inhoud. Daar zijn we fier op!

Eén	van	onze	leden,	Marcel	Albertijn,	suggereerde	ze
lfs	al	een	thema	voor	volgend	jaar:	Alzheimer.	Zijn	

uitgebreide brief kan je terugvinden op onze RWS website:  www.rws.be.

Noteer dus alvast 28 mei 2016 in je agenda!

28 mei 2015 -  een feestelijke dag!

dr. Thienpont prof. dr. Deliens prof. dr. Braeckman dr. Cosyns

Dhr. Duwaer Mr. Vander Velpen Dhr. Hellemans Dhr. Stappaerts, moderator
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Evenementen

Oprechte dank aan 
EWT-Theater Deurne
Ik vind het onze plicht om het theatergezelschap EWT-Deurne eventjes in de kijker te 
plaatsen. Dit kleine gezellige theater vlakbij het Rivierenhof is al vele jaren een vaste 
waarde in het Antwerpse toneelleven. Elk jaar organiseert dit toneelgezelschap een 
benefiet genoemd “Fonds Marc Andries”, ter ere van hun vroegere collega en direc-
teur die reeds lang overleden is.

Met dit fonds willen zij jaarlijks een instelling of organisatie die mensen door een 
moeilijke periode begeleidt, ondersteunen. Op vrijdag 20 februari 2015 was deze 
eer te beurt aan RWS. EWT bracht het stuk Robbie van auteur Jack Staal en in een 
regie van Door Van Boeckel.

Het stuk handelde over een alleenstaande moeder en haar mentaal gehandicapte 
zoon Robbie. Moeder krijgt de diagnose kanker en wordt geconfronteerd met harde 
keuzes. Enerzijds haar zoon plaatsen in een instelling, waar hij zo angstig voor is en 
anderzijds het zelfgekozen afscheid   door euthanasie.
Een	verpletterend	stuk	dat	géén	toeschouwer	onberoerd	liet,	niet	in	het	minst	door	
de prachtige vertolkingen van de hele cast, de regie en het bij RWS aansluitende 
thema.

Dankzij de inbreng van alle medewerkers van EWT, verkoop van programma en tic-
kets die zorgden voor een volle zaal, was de opbrengst voor RWS ongeveer 5.000 
euro. Daarom, aan alle medewerkers van EWT en aan de aanwezige theaterliefheb-
bers nogmaals Merci, bedankt, merci.
    

Marc Van Hoey
voorzitter

De Terugkeer

Moest je terugkeren

mijn lieve

ik zou je hand vasthouden

voor altijd

zo warm

dat beide handen

samensmelten

tot een vuist

vooruit kijkend

genietend

van de eeuwige liefde

  

Paul Van Camp

Gedicht
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RWS sprak met…

Kort na ons eerste contact tijdens de receptie 
van de Nationale Dag van Waardig Sterven 
en Euthanasie op 28 mei, bezorgde ze mij al 
de hiernavolgende brief. Daarop reageerde ik 
onmiddellijk met enkele vragen en een paar 
dagen later zat het antwoord al in m’n brie-
venbus! In die volgorde vind je de teksten. Als 
eerste dus Mevr. Vlaminckx aan het woord:

Terwijl ik het verslag van 28 mei herlees en het 
interview van Staf De Wilde, wordt de aan-
drang om over de ‘Voltooiden’ te denken en te 
schrijven weer sterker.
Zelf ben ik nu 85 jaar en nog behoorlijk fit. Ik 
besef wel wat er zit aan te komen. Het contact 
met leeftijdgenoten -zij die er nog zijn- doet 
me kijken, luisteren, vragen en lezen. Daar wil 
ik wat over zeggen.
Ik foeter op de euthanasiewet. Die noem ik 
slecht en inhumaan. Waarom? Die wet zegt: 
“ Euthanasie is mogelijk voor jou op volgende 
voorwaarden: je moet ongeneeslijk, onophou-
dend en ondraaglijk lijden. Als je dat letterlijk 
interpreteert (hoe anders?) is het gruwelijk om 
zoiets af te dwingen van je medemens. In de 
praktijk is het niet altijd zo. Dat kan dus. Er is 
mogelijkheid om ‘halt’ te zeggen.

Een ‘brief-debat’ met mevrouw Vlaminckx

Een dame die durft vragen stellen 
tijdens onze bijeenkomsten, dat is 
Mevrouw Vlaminckx! En wat voor 
vragen! Zij durft daarmee de sprekers 
‘aanvallen’, ‘terechtwijzen’, ‘uitdagen’.
Iemand die we dus graag eens 
uitnodigen voor een diepgaand 
gesprek. Elka Joris nam contact met 
haar en nodigde Mevrouw Vlaminckx  
uit voor een gesprek. Zij was daartoe 
zéker bereid, maar het interview zou 
ongepland via brief verlopen.

Dr. Marc Cosyns wijst erop dat een goed geïn-
formeerde patiënt het recht heeft te beslissen: 
“Die behandeling wil ik niet meer. Ze verbete-
ren mijn levenskwaliteit niet.” Wat nu? Alle be-
trokkenen moeten mentaal wel samen op weg 
gaan. Zal het nog jaren duren voor de politici 
beslissen dat euthanasie een patiëntenrecht  
wordt?
De tegengestelde partijen die deze compro-
missenwet hebben gemaakt in 2002, zijn be-
ducht om er nu aan te morrelen. Een beetje 
uitbreiden kàn…  met veel moeite. De onrust 
en verwarring blijft. 
Ik voel me als in een Don Quichote-gevecht en 
stap er uit.
Prof.	 Braeckman	 zegt:	 ”We	 hebben	 meer	 en	
meer autonomie -we zijn verantwoordelijk om 
er over na te denken -  we moeten niet alles 
verwachten van de overheid of geneeskunde - 
we	horen	zelf	één	en	ander	te	regelen		-	voor	
het te laat is. “
In de voorbije jaren heb ik dat gedaan. Geen 
gemakkelijke klus: een andere huisdokter vin-
den, informatie zoeken, uitleggen, mijn zoon 
er heel direct bij betrekken.
Openheid, overleg en vertrouwen hebben tot 
een goed document geleid. Ik ben er heel blij 

mee,	het	geeft	rust	en	energie,	véél	ruimte	ook	
voor (galgen)humor.
Het is een leerschool: over je sterven spreken 
is aanvankelijk vreemd. We hebben dat niet 
geleerd, zoeken naar woorden en er zijn geen 
modellen.

Als je veel lijden en ellende wil vermijden, be-
gin er aan vóór je de nodige sterkte verliest, 
vóór de verwarring zich nestelt in je hoofd!

De vraag begint bij jezelf. Wat en hoe:
- als ik een zware operatie moet ondergaan?
- als ik door een val of een aandoening wils-

onbekwaam word?
- als ik door allerlei kwalen afhankelijk word 

van verregaande hulp?
- als ik naar een rusthuis zou moeten, de regie 

uit handen geven?
- wat is voor mij kwaliteit van leven?
- zie ik ook dat het reëel is om grenzen te ver-

leggen?

Dit denken kan je niet blijven wegschuiven!!
Velen willen, durven of kunnen er niet aan 
beginnen vanuit een geloofsovertuiging, uit 
angst, uit onvermogen. Wij komen uit een cul-
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tuur met veel geboden en verboden, gezag en 
aanvaarding,  weinig persoonlijke inbreng.
Veel vrouwen,  ook ik,  zijn een andere weg 
gegaan in de westerse emancipatiegolf van 
vorige eeuw. Zij –en ook mannen!- willen zin 
geven aan een waardig oud-zijn, de aftakeling 
niet ingaan en niet naar een rusthuis. Dan doe 
je afstand van je eigen ritme, van zelf beslissen. 
De regels van het huis bepalen je dag: opstaan, 
aan tafel, oefeningen en spelletjes, 4-uurtje, 
slapenstijd… Het is als een internaat, een 
klooster, een kazerne, een gevangenis.  Het 
systeem waaraan je de voorbije jaren nog een 
beetje kon ontsnappen, sluit zich definitief.
Ik weel wel: sommige mensen, vereenzaamd 
en een beetje verslonst, kikkeren op, tot 
vreugde	 van	 hun	 kinderen,	 voor	 wie	 het	 dé	
oplossing is.
Het gaat goed gedurende weken,  maanden, 
en op een dag zuchten ze: ”Wat zit ik hier nog 
te doen?” Dan is het wachten op de dood. Huis-
dokters weten dat.
Er is nóg iets, misschien ongewoon - ik noem 
het een aspect van liefde - dat je niet tot last en 
verdriet wil zijn van je kinderen, je naasten en 
dat je niet langer de gedachten koestert: Ik heb 
ze het leven gegeven, zij zijn verplicht nu voor 
mij te zorgen. Ik moet en zal blijven leven, tot 
elke prijs en de wetenschap is mijn toeverlaat.
Ik spreek hier niet over koppels, die zó met 
elkaar vergroeid zijn, dat ‘zorgen voor elkaar 
tot het einde’ normaal is voor hen en ook om 
‘samen te sterven’! Kinderen mogen hun eigen 
leven leiden. Maar ik zie hoe 50’ers, 60’ers, lij-

den onder de verschrompeling van hun moe-
der/vader en onder het machteloos moeten 
toezien.
De gemeenschap, de instelling dwingt hen in 
een troost die er geen is, onze oudjes zitten er 
namelijk proper en opgetut bij, ze zijn goed 
verzorgd en alles is ok. Loopt hun gedrag de 
spuigaten uit dan is er de gesloten afdeling. Je 
aait ze en je krijgt een glimlach.
Hiermee stuur ik geen verwijt naar het ver-
zorgend personeel. Zij zijn radertjes in het 
systeem van Ouderenzorg dat wij hebben ont-
worpen en meesterlijk kunnen wegmoffelen.
Het barst uit z’n voegen: de  hele bouwbusi-
ness van hypermoderne WZC’s gaat succesvol 
door, want het aantal bejaarden en dementen 
stijgt. Willen wij deze ontwikkeling?
Wij kunnen ons verzetten tegen ‘Het is nu 
eenmaal zo’. Zullen onze kinderen dit voorge-
schreven patroon volgen? En misschien met 
een sprekend robotje als gezelschap?

Op deze brief reageerde ik dan met enkele 
vragen. Zeer snel zat de brief met antwoor-
den in m’n bus:

In uw eerste zin spreekt u over ‘Voltooiden’.
Wat bedoelt u met ‘Voltooiden’ ?
‘Voltooiden’ is een woord met verschillende 
inhouden zoals er verschillende mensen zijn, 
ongeacht de leeftijd. Ik denk vooral aan oude-
ren -mijn leeftijdgenoten- die zeggen:
- ik heb nu genoeg meegemaakt, genoten en 

geleden.
- ik ben er voor niemand nog nodig - mijn ge-

liefden zijn gestorven.
- ik kan en wíl niet meer mee in deze vreemde 

wereld. 
- ’t is mooi geweest en nu geen aftakeling - 

dit leven is een rotzooi, de hel.

U schrijft: “…ongeneeslijk ziek zijn, on-
ophoudend en ondraaglijk lijden… Zoiets 
afdwingen van je medemens is gruwelijk.“ 
Maar kan je euthanasietoepassing ‘afdwin-
gen’?
Ja, dat moet kunnen. Ik mag van alles afdwin-
gen: ‘lijden tot het einde’ of ‘de dokter moet 
alles beslissen’ of ‘de palliatieve sedatie’. Maar 
niet euthanasie? Toch absurd!

Er is die dubbelzinnigheid bij veel leiders, ver-
zorgers en dokters: ze willen wel de stekker 
uittrekken, de dosis morfine fors verhogen, 
een palliatieve sedatie inzetten op vraag - vaak 
ook ongevraagd! - terwijl dat ook verkorten 
van het leven is.
Er zijn dokters die euthanasie niet verwerpen, 
maar beducht zijn voor de rompslomp en een 
mogelijke rechtszaak. ’t Is een zoektocht voor 
alle betrokkenen. 

U eist dat politici beslissen dat euthanasie 
een ‘patiëntenrecht’ wordt. Wat als een 
arts weigert euthanasie uit te voeren om 
welke reden ook. Is hij dan strafbaar?
Die	 arts	 is	 niet	 strafbaar,	maar	moet	 dat	wél	
zijn als hij/zij nalaat of weigert de patiënt door 
te verwijzen. Dat is zijn/haar plicht, anders laat 
die arts de patiënt in de steek.

Wat bedoelt u met ‘tegengestelde’ par-
tijen’? Als ik toch begrijp wat u bedoelt, dan 
moet u toch inzien dat enkel via compro-
missen in 2002 een eerste euthanasiewet 
kon goedgekeurd worden. Anders hadden 
we nóg geen wet!
Het zijn de voor- en tegenstanders van eutha-
nasie.
Kankerpatiënten hebben en hadden er voor-
deel bij. Maar de samenleving verandert: er is 
nu aandacht voor de vele psychisch lijdenden, 
de geïnterneerden, voor het groeiend aantal 
bejaarden en dementen. Die compromissen-
wet is voor hen geen hulp, maar een harde 
struikelblok en moet worden herzien. Ideolo-
gieën botsen, “medemenselijk-zijn” maakt ze 
overbodig!

“Openheid, overleg en  vertrouwen hebben 
tot een goed document geleid.”
Hebt u dan zelf een document opgesteld? 
Beantwoordt ons RWS-document ook aan 
die inhoud?
Ja, dat heb ik zelf opgesteld met voorwaarden 
in wat nu en wat later kan gebeuren. Het is ver-
ruimd, genuanceerd en verdiept samen met 
mijn huisdokter en mijn zoon. We hebben ge-
praat en herschreven. Het is dus ‘persoonlijker’ 
dan het RWS-document.

“Wat ik vandaag 
als onmogelijk zie 
om verder te leven 
is misschien geen 
hindernis voor de 

toekomst.”
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Bij uw ‘tips’ om lijden en ellende te vermij-
den, vermeldt u ook: ”…zie ik ook dat het 
reëel is om grenzen te verleggen?...”
Wat bedoelt u daarmee? Welke grenzen?
Met ‘grenzen verleggen’ bedoel ik:  Wat ik van-
daag als onmogelijk zie om verder te leven is 
misschien geen hindernis voor de toekomst. 
Het gaat met stapjes. 
Bijvoorbeeld: Ik kan nu niet meer op reis gaan 
met	een	groepje.	‘t	Is	altijd	achterop	lopen,	té	
veel	 indrukken,	 té	vermoeiend.	En	wat	blijkt?	
Ik zeg: “Adieu de reizen” en zonder spijt!
Maar wat als ik in mijn stad niet meer per bus/
tram naar ontmoetingen, concerten, lezingen 
kan gaan? Als ik thuis het koken, bloemen 
verzorgen, lezen en naaien moet opgeven? Ik 
weet het echt niet. Zal ik evolueren naar aan-
vaarding?
Dit is wel duidelijk: een rusthuis wil ik niet 
ingaan. Ik kan daar geen ‘zin’ in vinden, geen 
‘zin’ aan geven. De regie, de zelfredzaamheid 
en vooral de menselijke waardigheid behou-
den is de absolute grens.

Zal ik wat concreter zijn? Niet meer buiten ko-
men zonder hulp, blind/doof worden, gekluis-
terd in een rolstoel zitten met een ‘bavet’ en 
een ‘pamper’ aan…
Lotgenoten denken daar anders over? Beleven 
dat anders? Dat is hun volste recht.

Vindt u dat mannen anders staan tegen-
over de euthanasievraag ?
Daar kan ik weinig over zeggen. Wel: verzorgd 
en vertroeteld worden maakt veel mannen 
vrolijk in een rusthuis terwijl vrouwen zich 
vaak rot vervelen in dat niets doen.
 
U stelt dat een WZC…’een internaat, een 
klooster, een gevangenis’…is. 
Niet alle inwoners van een WZC vinden dat!
Ze zeggen dat niet, zijn zich dat ook niet be-
wust. Maar het is toch zo dat je in al die ‘hui-
zen’ de regie uit handen geeft? Je aan de re-
gels houdt.  Ze gedijen goed in een WZC zoals 
anderen goed gedijen in een internaat, een 
klooster of een kazerne! Een gevangenis? Dat 
roept dwang op en dat is het ook voor veel be-
jaarden.

En wat met mensen, die eenzaam en alleen 
achterblijven en thuis zitten zonder aan-
spraak van familieleden omdat die al lang 
overleden zijn?
Voor de eenzame is het de enige uitweg en is 
het aanpassen geblazen. En dàt kùnnen, heeft 
zo veel te maken met je achtergrond, je op-
voeding, je levensloop en -omstandigheden. 
Ook met de vraag: Was ik altijd gewoon ‘mijn 
lot’ te aanvaarden of heb ik ‘het lot’ gestuurd, 
veranderd?”

U stelt dat sommige koppels het normaal 
vinden om voor elkaar te zorgen tot het 
einde ‘ en ook samen sterven’.
Hoe kan dat volgens u?
Dat moeten ze samen uitmaken! Wat ze voor 
één	 kiezen,	 kiezen	 ze	 nu	 voor	 twee.	 Een	 op-
gave! Ook voor de dokter en de familie als die 
in het proces willen meegaan.

Elka Joris
Bestuurslid RWS
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Wetgeving

De wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot 
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de men-
selijkheid werd goedgekeurd op 17 maart 2013 en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 14/06/2013. De inwerkingtreding van deze wet 
kwam er op 1 september 2014.

Door deze nieuwe wet krijgen wilsonbekwamen een uniform en geheel 
nieuw juridisch beschermingsstatuut.
Eerste belangrijk punt
Het voorlopig bewind  tot de bescherming van de persoon wordt uitge-
breid. De bewindvoerder zal de onbekwame ook kunnen vertegenwoor-
digen in het uitoefenen van zijn persoonlijkheidsrechten en niet enkel 
zijn vermogensrechten. Deze zijn in een zorgcontext bv. recht op privacy, 
patiëntenrechten, keuze van verblijfplaats etc….

Tweede belangrijk punt
Uitgangspunt is dat elke persoon met een functioneringsstoornis een 
volwaardige deelnemer van de samenleving is en dus geniet van alle 
plichten en rechten die hierbij horen. Dit betekent dat het recht moet 
uitgaan van de bekwaamheid en mogelijkheden van de persoon in 
kwestie. De persoon doet zelf wat hij/zij kan en er is alleen bescher-
ming over dingen en taken waar het nodig is. Deze bescherming moet 
niet meer dan nodig zijn en moet zo dicht mogelijk bij de persoon zelf 
staan(subsidiariteit).

SITUATIE PATIENT      PATIENTENRECHTEN UITOEFENING

*Patient is wilsbekwaam     patient zelf

*Patient is door een arts wilsonbekwaam verklaard

 1) Vertegenwoordiger aangeduid door patiënt  de aangeduide vertegenwoordiger

 2) Vrederechter stelt bewindvoerder aan   de bewindvoerder zal mits bijzondere toestemming van de 
         Vrederechter de rechten uitoefenen.

 3) Er is geen vertegenwoordiger aangeduid   cascade

 4) Er is geen bewindvoerder aangeduid   a)  wettelijke of feitelijke partner
         b)  meerderjarig kind
	 	 		 	 	 	 	 	 c)			één	van	de	ouders
         d)  meerderjarige broer of zus
         e)  beroepsbeoefenaar evt overleg

“De nieuwe vertegenwoordiger”

In dit nieuwe systeem moet de vrederechter dus een “bescherming op 
maat” uitwerken. De vrederechter moet rekening houden met de per-
soon zelf en dus uitgebreid luisteren naar de te beschermen persoon. 
Het besluit en vonnis van de vrederechter moet dus meer en meer echt 
op maat van elke zogenaamde pupil gemaakt worden.

Vertegenwoordiger versus vertrouwenspersoon

Vertegenwoordiger: artikel 14§1 wet patiëntenrechten 22 aug 2002
Deze benoemde vertegenwoordiger oefent de rechten van de patiënt 
uit indien en net zolang de patiënt niet in staat is deze rechten zelf uit 
te oefenen. Deze persoon heeft als het ware een volmacht om dat uit te 
voeren of net niet, wat de patiënt bepaald heeft.

Vertrouwenspersoon: in de huidige wetgeving heeft deze persoon 
een belangrijke rol als tussenpersoon en probeert de beschermde per-
soon effectief te betrekken bij de beslissingen die hem of haar aanbe-
langen.

Elke burger kan zijn eigen vertegenwoordiger en/of vertrouwensper-
soon kiezen. Beide functies kunnen in 1 persoon samengebracht zijn, 
maar dit afhankelijk van elk individu.

Overzicht













RWS 15RWS 15RWS 15

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

IK DOE HET NU
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)

                    Handtekening + datum

OP OVERSCHRIjVING VERMELDEN:
lidmaatschap, naam en adres + jaartal

Woordzoeker

Zoek de hiernavolgende 
woorden en doorstreep ze:

MIcRo	–	SPREKERS	
– GETUIGE – STOELEN – 
ZAAl	–	PoDIuM	–	DEBAt	
– KRITIEK – STAF – RACE 
– KAST – LEDEN – FILM 
– EERZIN – FOTO – CAFé 
– WIJN – KIES – LEUK – 
KOFFIE – FEESTNEUS

W o o r d z o e k e r

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

Kwartaalblad RWS oktober 2015    9/09/2015 
 

Woordzoeker  

F E  E  S  T  N  E  U S  W 
T  R  N  M U  I  D  O P  IJ 
A  S  E  E  F  O  T  O O  N 
B R  E  C  L  E  U  K R  K 
E E  G  E  E  E  R  A C  E 
D K  I  E  S  P  O  S I  I 
M E  U  R  T  C  T  T M T 
L  R  T  Z  A  A  L  I  S  I 
I  P  E  I  F  F  O  K E  R 
F  S  G  N  N  E  D  E L  K 
 

Zoek de hiernavolgende woorden en doorstreep ze: 

micro – sprekers – getuige – stoelen – zaal – podium – debat – kritiek – staf – race – kast – leden – 
film – eerzin – foto – café – wijn – kies – leuk – koffie – feestneus 

Zet de overblijvende letters op een rijtje en je vindt het verborgen woord:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Ontdek de oplossing elders in dit blad! 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Manu, 

Zet je oplossing ergens op het einde (we hebben geen “weetjes” – tot nu toe)? 

 

Oplossing woordzoeker 
RECEPTIE 
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RWS is de afgelopen maanden in onderhan-
deling geweest met Medibling. Nadat onze 
voorraad hangertjes was opgebruikt is er in 
onderling overleg beslist om af te stappen van 
het huidige ontwerp. Er waren namelijk teveel 
problemen met hangertjes waarvan de kunst-
stoflaag met het logo en de QR code los kwam 
van het metalen plaatje.

 Medibling is daarbij op zoek gegaan naar een 
andere leverancier. In de toekomst zal het 
hangertje dus enkel uit het metalen plaatje 
bestaan. Dit zal sowieso mooier ogen. De 
gravering op de achterkant zal gratis zijn en 
wordt aangemoedigd.

We hebben nog goed nieuws: vanaf oktober 
zullen we naast de klassieke hangertjes ook 
armbandjes – weliswaar mits een bijdrage 
van € 15,00 - kunnen aanbieden. Hiernaast 
vind je alvast de nieuwe ontwerpen.

De bestel- en registratieprocedure zullen wel 
wijzigen en RWS zal een nieuw bestelformulier 
aanmaken. Bij de vereenvoudigde procedure 
zullen RWS-leden die een pc bezitten makke-
lijk zelf hun gegevens kunnen registreren en 
beheren. Meer info hierover volgt nog.

De mensen die onlangs een bestelling hebben 
geplaatst zullen nog individueel gecontac-
teerd worden.

Voor bijkomende inlichtingen en vragen kan 
je telefonisch terecht op dinsdagvoormiddag 
op het nr. 03 272 51 63 van RWS (vragen naar 
Gaby) of op het e-mailadres medibling@rws.be.

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

RWS-hangertjes én armbandjes!
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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

Buitenland

Vanuit verschillende  Europese landen waren 
vertegenwoordigers op dit congres aanwezig: 
Luxemburg,  Duitsland, Frankrijk, Italië,  Zwit-
serland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Schotland, het Verenigd Koninkrijk en België.
 
In zijn openingstoespraak bedankte de voor-
zitter van RtD Europe, Dr. A. Smook, de Duitse 
afdeling DGHS voor de gastvrije ontvangst en 
voor de organisatie van het congres.

De voorzitter gaf een overzicht van de I.N.G.O.’s 
(intern. Non Gov. Org.)-vergaderingen in 
Straatsburg.  RtDE is nu erkend als deelne-
mende organisatie en zal tweemaal per jaar de 
vergaderingen bijwonen.

Mevrouw Jet Van Hoeck, secretaris van RtDE, 
las een verslag voor over de werking van de 
voorbije twee jaar van de RtDE.  

De organisaties van de verschillende landen 
brachten verslag uit over de vooruitgang van 
hun werkzaamheden met betrekking tot een 
waardig levenseinde.

Frankrijk werkt nauw samen met België, 
Nederland, Duitsland en Luxemburg.  Deze 
landen willen via de politiek op eenzelfde lijn 
trachten te komen.  De internationale dag van 
waardig sterven kreeg veel aandacht van de 
media.  Meer dan 80% van de Franse bevol-
king is voorstander van euthanasie en hulp bij 
zelfdoding.  De politieke leiders moeten echter 
nog overtuigd worden.  

RWS in Europa  

In Noorwegen en Denemarken blijft het moei-
lijk om de politici te overtuigen alhoewel meer 
dan 70% van de bevolking voor euthanasie 
is.  Denemarken heeft ondertussen ook een 
nieuwe vereniging opgestart.

In Italië is euthanasie nog steeds geen optie 
maar de verschillende verenigingen die stre-
ven naar een waardig levenseinde, werken 
nu wel goed samen o.a. in de regio Rome, Bo-
logna en Milaan. 

Terwijl 75% van de Schotse bevolking vóór 
euthanasie is, woeden hierover felle discussies 
in het parlement.  Jammer genoeg hebben  de 
“Church of England” en de conservatieve partij  
nog een te  grote invloed bij de stemmingen.  
 
Duitsland laat het congres weten een voorkeur 
te hebben voor palliatieve sedatie omdat  eu-
thanasie te veel geassocieerd wordt met het 
verleden. 

Een tussenkomst van prof. dr. Birnbacher over 
een manier om waardig te sterven - namelijk 
mensen in de laatste levensfase geen eten of 
drinken  geven -, bracht een hevige discussie 
teweeg. Uiteindelijk werd deze manier  door 
het congres als aanvaardbaar aangenomen.  

Als afsluiter vond een panelgesprek plaats met 
voor- en tegenstanders van euthanasie .  In het 
panel zaten o.m. prof. Bock van de universi-
teit van Luik,  prof. Dammas uit Luxemburg, 
dr.	 Preisig	uit	 Zwitserland,	mevr.	 Sandeen	uit	

Right to Die Europe  (RtDE)  
congres  Berlijn 19 tot 21 juni

de USA en dr. Sitter uit Duitsland.  Tijdens een 
boeiende discussie bleek de voorkeur voor de 
ruime visie op euthanasie en een waardig le-
venseinde van de Benelux- landen.

Het congres werd afgesloten met een dank-
woord voor de organiserende Duitse vereni-
ging DGHS.

De taak van RtDE is  streven naar de 
mogelijkheid voor alle  Europese bur-
gers om een waardig levenseinde te 
vragen en te krijgen. De deelnemende 
organisaties van RtDE spreken af om 
zoveel als mogelijk samen te werken  
om in Europa de nodige druk uit te 
oefenen. 

Jet Van Hoek
Secretaris RtDE
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AGENDA VOOR  OKTOBER EN 
NOVEMBER 2015

VRIjDAG 27 EN   
zATERDAG 28 NOVEMBER 2015 

(zie ook affiche op de achter cover)

Beurs: INFODAGEN LEVENSEINDE

RWS heeft een informatiestand

Locatie:  Congrescentrum Lamot Mechelen

VOORDRACHTEN:
 VRIjDAG 27 NOVEMBER:
 14u00 – 15u00: Dr. Marc Cosyns, UGent 
 Levensbeëindiging of stervensbegeleiding   
 in de zorgsector, een zinloze tegenstelling
 15u00 – 16u00: Advocaat Sylvie Tack
 Patiëntenrechten bij naderend 
 levenseinde: de juridische valkuilen 
 16u00 – 17u00: Nancy Brocken, diensthoofd   
 Maatschappelijk Werk De Voorzorg
 Vroegtijdige zorgplanning vanuit de 
 praktijk van Maatschappelijk Werk
 
 zATERDAG 28 NOVEMBER:
 10u00 – 11u00: Walter Van Donink, 
 Transplantatiecoördinator UZA
 Orgaandonatie en transplantatie: solidariteit  
 over de grenzen van de dood
 11u00 – 12u00: Dr. Wim Distelmans, voorzitter  
 van de Federale Commissie Euthanasie
 Een waardig levenseinde voor iedereen: 
 over euthanasie en palliatieve zorg 
 14u00 – 15u00: Katrien Honinckx, notaris.
 Over erfenissen, schenkingen en testamenten
 15u00 – 16u00: Dr. Marc Van Hoey, voorzitter   
 Recht op Waardig Sterven 
 Voltooid Leven: over autonomie in de laatste 
 levensfase
 16u00 – 17u00: Joke Wuyts, vrijzinnig 
 humanistisch consulent
 Spreken over leven en dood: 
 een kennismaking met de dienstverlening van  
 het huisvandeMens 

zATERDAG 3 OKTOBER    
 9.00 – 15.00u:

RWS heeft een informatiestand en steunt
tuSSEN	HooP	EN	VREES,	Borstkanker	Vlaanderen	

INFODAG VOOR MENSEN MET 
UITGEzAAIDE BORSTKANKER

Locatie: 		Provinciehuis,	provincieplein	1,	
 3000 Leuven

DINSDAG 6 OKTOBER    
 18.30 – 22.00u

RWS heeft een informatiestand
ZORG IN EIGEN HANDEN

INFOAVOND voor vrijwilligers en familieleden, 
alsook voor het personeel WZC Home Claire

Thema: “zORG IN EIGEN HANDEN”

Locatie:  Home Claire, Jan Delvinlaan  70, 9000 Gent

Deelnemende organisaties: Recht op Waardig Sterven, Von-
kel,	Palliatief	Netwerk	Gent-Eeklo,	Salubris,	thuiszorgwin-
kel,	Paradox	dementie,	Home	claire:	dreams@claire

VRIjDAG 13 NOVEMBER     
namiddag

DIVERSITEITSMARKT 

Locatie:  Instituut Sint Maria, Lovelingstraat 8,  
 2060 Antwerpen

Agenda
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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

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

Nuttige adressen

BUITENLAND
World Federation of Right to Die Societies en  andere, niet aangesloten verenigingen:

adressen via het secretariaat van RWS

Belangrijke weetjes

ICE. Het telefoonnummer van wie je lief is, in 
geval van nood.
Hopelijk heb je deze tip nooit nodig, maar stel je 
raakt ernstig gewond (bv. bij een ongeval) en de 
hulpdiensten willen een naaste van je verwittigen. 
Wie kunnen zij dan bellen? Als je een gsm op zak 
hebt, vinden hulpverleners gemakkelijk enkele te-
lefoonnummers in je contactenlijst. Maar welk van 
deze nummers moeten ze bellen?

Om hulpverleners hiermee te helpen, is er een een-
voudig en handig middeltje dat iedereen kan toe-
passen.	Programeer	een	IcE-nummer	(IcE	staat	voor	
In Case of Emergency) in je gsm-toestel! Zo weten 
hulpverleners meteen wie ze moeten contacteren in 
geval van nood en kunnen kostbare minuten worden 
gespaard. Bovendien waarschuwen ze dan de per-
soon waarvan jij wil dat hij/zij op de hoogte wordt 
gebracht.

Het ICE-nummer raakt ondertussen ook internatio-
naal ingeburgerd. Het werkt dus ook bij noodgeval-
len in het buitenland!

Hoe programmeer je een ICE-nummer?
Maak een contact aan met de naam ICE in het tele-
foonboek van je gsm. Onder deze naam sla je het te-
lefoonnummer op van jouw “noodgevallenpersoon”. 
Vergeet niet om de landcode voor het nummer in te 
voeren (bv. +32 voor België). Zo kan je ICE-contact 
ook vanuit het buitenland opgebeld worden. Je kunt 
ook meerdere ICE-nummers aanmaken (bv. ICE1, 
ICE2, etc.) indien je wil dat er meerdere personen 
gecontacteerd worden.

Waarschijnlijk staan je ICE-contacten al onder een 
andere naam in je contactenlijst (bv. thuis of mama). 
Als	één	van	deze	personen	jou	belt,	zal	 je	gsm	niet	
meer kunnen uitmaken welke naam moet worden 
weergegeven. Om te vermijden dat je ICE1, ICE2 te 
zien krijgt, kan je een sterretje aan het ICE-nummer 
toevoegen (bv. +32 456 123456*). Zo zal altijd de 
naam van de persoon verschijnen als je gebeld wordt 
en niet ICE1, ICE2 etc.

Steek een ICE in je gsm
Bron: www.lokalepolitie.be
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Secretariaat
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 be-
antwoorden. 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.

Contacten met RWS

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 over-
schrijving 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 over-
schrijvingsformulier op!)

Het postadres, waarnaar je brieven voor RWS verstuurt, is Lange Gast-
huisstraat 35-37, 2000 Antwerpen.
Het	secretariaat	zélf	bevindt	zich	in	de	lange	Gasthuisstraat	op	het	num-
mer 45 in het OCA-gebouw, voorbij de ingangspoort links in de wat ach-
terin gelegen zijvleugel.

Je hoeft je formulieren zeker niet aangetekend te verzenden. Bespaar je 
die kosten en verstuur ze met een gewone postzegel.

Permanenties
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 patiën-
tenrechten, enz…
Op feestdagen is er geen permanentie.

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.

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

Waar
VOC, Guldenstraat 27, Mechelen
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Boeken & documenten

Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

F. Bussche & W. Distelmans
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar ‘controver-
siële’ 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 aandoenin-
gen (Symptom relief in terminal illness – World 
Health Organization 1998) 1ste editie sept. 2010
Een	uitgave	van	Forum	Palliatieve	Zorg
ISBN 9789080550605

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

DVD

‘End credits’ 
een film van Marc Cosyns en Alexander Decommere  
te koop via http://www.endcredits.be - € 10,00

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-aca-
demy.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 per-
spectiefloos psychisch lijden. Getuigenissen en 
reflecties
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz. – € 22,50

OplOssing van de WOOrdzOeker: 

het sleutelwoord is 
reCepTie
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•

Aangesloten leden
World federation of right to Die societies

Meer informatie over de euthanasie-problematiek in de wereld

www.worldrtd.net
of via het secretariaat van RWS

Afrika
Zimbabwe
• Fïnal Exit Zimbabwe

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

Azië
Hong Kong
• Awakening Research Foundation Hong Kong 

Limited

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 

Duitsland
• Dignitas (Sektion Deutschland) e.v. DIGNITATE  
• Verein StHD

Europa
• Right to Die Europe (RTDE)

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)

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

Nederland
• De Einder
• NVVE,Right to Die NL

Noorwegen
• Foreningen Retten til en Verdig Død

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

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

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

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

www.rws.be

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.




