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Nieuwjaar

Er zijn geen slechte dagen

in deze driehonderdvijfenzestig 

dagen...

Er zijn alleen maar dagen

waarop we wat minder kunnen 

dragen...

Laat mij dan wensen

dat er tussen al die mensen

die je al het beste wensen

wel iemand is

die je dan zal vragen

of hij de last wat mee mag 

dragen…
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Beschermcomité
Meer dan 100 personen bieden morele steun,
waaronder:
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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, 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, 

De leden welkom heten bij het lezen van het eerste kwartaalblad van 
2016 doe je niet alleen met hen te groeten, maar zeker met iedereen een 
gelukkig, vredevol en waardig nieuwjaar te wensen.

Het laatste kwartaal van 2015 heeft RWS aardig wat activiteiten ge-
bracht, ik wil ze meteen voor jullie oplijsten.

Het bestuur moest een harde beslissing nemen in verband met de ze-
tel. Na enkele jaren te verblijven in het OCA in de Lange Gasthuisstraat 
werden wij in de zomer letterlijk in de hoek gedrukt en zagen de door 
ons gebruikte ruimtes inkrimpen terwijl de kostprijs met een serieus 
bedrag toenam. Na een speurtocht op internet en het bezoeken van ver-
schillende locaties vonden wij een ruim kantoor centraal in Antwerpen. 
Ons nieuw adres is vanaf 1 januari 2016 Italielei 153 in 2000 Antwerpen. 
Het telefoonnummer en mailadres blijven hetzelfde. December was een 
maand van aankopen, schilderen, regelen, inpakken en verhuizen. Mede 
dankzij de vele helpende handen van bestuurders, secretaresse en vrij-
willige medewerkers werd alles keurig afgewerkt. Ik wil niemand meer 
dan anderen in de bloemetjes zetten, maar voor iedere hulp een dikke 
merci en een zoen.

In ditzelfde najaar was onze vereniging aanwezig op beurzen en gaf le-
zingen op symposia en beurzen. Leuven, Gent en Mechelen stonden op 
de agenda. De permanenties werden en blijven georganiseerd. 

Woordje van de voorzitter

Eind oktober kregen we dan een heuse mediastorm over ons als gevolg 
van een dossier omtrent euthanasie dat werd doorgestuurd naar het par-
ket. De pers kreeg hiervan eveneens bericht en kon het niet nalaten RWS 
en uw voorzitter in de schijnwerper te zetten. Niet steeds op een fraaie 
manier. Hoge  bomen vangen veel wind en wie zijn nek uitsteekt…

Heel veel leden, burgers van alle lagen van de bevolking maakten hun 
ongenoegen kenbaar via de RWS-website www.rws.be, nieuwsblog 
waar u op dit ogenblik ruim 200 korte en lange reacties kan lezen. Het 
staat ieder van u vrij alsnog een reactie te plaatsen. De mensen die een 
kaart of brief schreven, dank, en ook uw boodschap is op deze site ge-
plaatst. De redactieraad, die ik ook wil danken voor hun voortreffelijk 
werk, geeft verder in dit nummer uitgebreid aandacht aan deze casus die 
België	even	wakker	schudde.	Persoonlijk	onthoud	 ik	mij	van	elke	com-
mentaar of bespreking over dit gemediatiseerd dossier, maar tegelijk wil 
ik iedereen oprecht danken voor de warme woorden, steunbetuigingen 
en	moedgevende	boodschappen	onder	welke	vorm	ook!	

RWS - als belangenvereniging en verdediger van een waardig levens-
einde - blijft  zelfbeschikkingsrecht als het hoogste recht van elk individu 
beschouwen. Wij  blijven ijveren opdat elke keuze bij het levenseinde 
gelijkwaardig wordt beoordeeld met respect voor de zelfgenomen be-
slissing van de persoon in kwestie. Uiteraard is RWS voorstander voor het 
behouden van het psychisch lijden binnen de bestaande euthanasiewet. 
De tegenstanders doen het uitschijnen alsof euthanasie bij psychisch lij-
den eerder regel is dan uitzondering, terwijl het slechts om een 50-tal 
gevallen per jaar gaat. En als een arts dan meegaat in de beslissing van 
deze	psychisch	lijdende	patiënt,	dan	is	het	zeker	niet	over	één	nacht	ijs,	
maar wel na een weloverwogen parcours dat ze samen aflegden. 

RWS	wil	géén	uitholling	van	de	huidige	wetgeving!	

Het is tegelijk mijn taak u, beste leden, in te lichten dat twee bestuurders 
omwille van persoonlijke redenen beslisten hun ontslag bij de raad van 
bestuur te geven, maar de opvolging is verzekerd. Meer daarover in het 
volgende kwartaalblad. Wij zijn al bezig met het plannen van activitei-
ten in het volgende werkingsjaar. Noteer al zeker zaterdagvoormiddag 
28 mei, Dag van Waardig Sterven en Euthanasie. Details volgen in het 
kwartaalblad van april.

Wij zien u allen graag op de nieuwe zetel, horen u aan de telefoon of 
begroeten u op 28 mei.
Het ga u allen goed,
    Marc Van Hoey

voorzitter
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Nieuw adres RWS
De vzw Recht op Waardig Sterven is vanaf 1 januari 2016 gehuisvest te 
2000 Antwerpen, Italiëlei 153.

RWS is zowel met de wagen als met het openbaar vervoer goed bereikbaar 

met de wagen kan men betalend parkeren, op de Italiëlei zelf, of in de zij-
straten.

Trams	:	bovengronds	:			10	–	11	–	12	-	24	:	halte	Rooseveltplaats
metro		:	2	-	3	-	5	–	8	:	halte	Astrid						9	–	15	:	halte	Opera

Bussen	1	en	13	die	de	leien	doen	:	halte	Paardenmarkt.

Bussen	17	–	30	–	34	met	haltes	Sint-Jansplein	en	Paardenmarkt
(bus 17 passeert via Centraal Station, richting Rijnkaai.)

Alle bussen richting noorden : met vertrekplaats Franklin Rooseveltplaats :
600	–	601	-602	–	605	-610	–	620	–	641	–	642	=	halte	Italiëlei/Vondelstraat.
Komende vanuit het noorden, zelfde bussen, maar met halte Sint-Jansplein. 

Gedicht

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

Januari
Het winterbos

glimlacht vandaag

de zon is

doorgebroken

zo mooi is het

lang niet meer geweest

de hemel heeft

voor het lentefeest

het vuur al aangestoken

Toon Hermans
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Naar aanleiding van de mediaheisa omtrent dit 
dossier eind oktober van vorig jaar, ontvingen wij 
talloze reacties op onze website. Er kan natuurlijk 
nog steeds gereageerd worden!

Hierna volgt een greep uit de ingezonden teksten:

Ronald Commers 
12 november 2015 at 10:47  
Beste mensen,
Zonder hier te willen oordelen over de Aus-
tralische SBS reportage Allow me to die, wil ik 
mijn steun betuigen aan Dr. Marc Van Hoey in 
verband met de overdracht van het euthanasie-
dossier (mevrouw Simona De Moor) aan justitie. 
Ik ben overtuigd van de goede intenties van de 
arts, en ik zou het betreuren dat hem onbillijke 
gerechtelijke maatregelen zouden overkomen.
Met de meeste hoogachting,
Em.	Prof.	Dr.	M.	S.	Ronald	Commers	(Universi-
teit Gent, oud-voorzitter van het Centrum voor 
Ethiek en Waardeonderzoek)

H BUYL 
24 november 2015 
Als moreel consulent bezoek ik vele bewoners 
in woonzorgcentra, die als het ware hun leven 
‘overleven’. De dood wordt daarbij niet als een 
vijand maar eerder als een bron van welgeko-
men	rust,	als	bevrijder	van	verdere	fysieke	en/
of mentale aftakeling en pijn tegemoet gezien. 
Deze mensen proberen elk op hun manier hier-
mee om te gaan. De meesten proberen hun lot 
te dragen, dag in, dag uit. Er zijn er die men-
taal afhaken, minder gaan eten, hun medicatie 
weigeren. Anderen denken aan zelfmoord… 

Euthanasiedossier naar justitie Geacht lid, lezer,

Over de verwijzing naar het parket van een ca-
sus van de voorzitter, in zijn hoedanigheid van 
huisarts, zal RWS zich uitspreken wanneer de 
gerechtelijke geheimhouding van het onderzoek 
vervalt.

Sommige van deze mensen doen iets met die 
gevoelens en gaan over tot het invullen van 
een	negatieve	wilsverklaring	 en/of	 een	 vraag	
tot euthanasie. Gelukkig zijn er artsen, zoals Dr 
Marc Van Hoey, die luisteren naar die levens- 
en doodswens, naar de noodkreet van deze 
niet-terminale mensen. Ik ken Dr Marc Van 
Hoey als een flamboyante figuur, maar steeds 
integer met zijn patiënten. Ik was dan ook ver-
baasd om over zijn situatie te lezen. Het lijkt 
me te gaan of hij al dan niet volgens de letter 
of de komma van de wet heeft gehandeld.
Ik ervaar alleen hoeveel hij bijdraagt tot de 
kwaliteit van het resterende leven van deze 
mensen wanneer zij weten dat hun vraag met 
respect wordt behandeld.

Justus de Visser
13 november 2015 
Geachte Hoofdredacteur,
Niet wetende aan wie ik mijn brief dien te 
adresseren neem ik de vrijheid U te schrijven. 
Het betreft het artikel in de Standaard van 29 
oktober over dokter Marc Van Hoey en de op 
Mw. Simona De Moor uitgevoerde euthanasie. 
Ik voel de behoefte het volgende met de redac-
tie van De Standaard te delen:
Het is Multatuli geweest die ons duidelijk heeft 
gemaakt hoe onzinnig het is om Barbertje 
te hangen zonder een behoorlijke vorm van 
proces. Dat gevoel bekruipt mij ook nu een 
vertrouwensarts, nota bene met naam en 
toenaam, in de media wordt veroordeeld nog 
voordat	er	naar	behoren	door	de	Procureur	des	
Konings en de Rechter over hem is geoordeeld. 
En dat in een zaak die zo bijzonder delicaat is. 

Het is mij dan ook een raadsel hoe het kan dat 
vanuit de Federale Onderzoeks- en Controle-
commissie al informatie naar de media werd 
gelekt nog voordat betrokkene zelf maar was 
geïnformeerd over de uitkomsten van het on-
derzoek der Commissie. Sinds dat moment is 
het jachtinstinct der media uiteraard gewekt. 
U hebt daarover onlangs zelf indringend ge-
schreven in Uw artikel over de media en con-
flict. Ik kan alleen maar hopen dat het Gerecht 
in staat zal blijken zijn onderzoek sereen en 
deontologisch verantwoord te voeren, onaf-
hankelijk van alle berichtgeving in de pers. 
Barbertje	 hangt	 immers	 in	 de	 media	 –	 men	
heeft bij de redacties kennelijk onvoldoende 
kennis van de boodschap van Multatuli.
Gelukkig is muziek veel beter in staat delicate 
emoties uit te lichten dan een journalist ooit 
zal kunnen. Dit weekend speelt de Filharmo-
nie met Lorenzo Gatto het 3e vioolconcert van 
Saint-Saëns. In het ontroerend mooi vertolkte 
tweede deel mondt de muziek uit in een ge-
leidelijk wegstervend duet tussen viool en 
klarinet. Heel broos gaat het tussen die twee 
naar het onafwendbare einde toe. Dat is wat 
er gebeurt tussen een vertrouwensarts en een 
patiënt die bereid is heen te gaan.
Met de meeste hoogachting,
De Visser

Jef Van Landuyt
8 november 2015 
Ik ben reeds 15 jaar lid van het beschermcomitė 
van de vereniging RWS en heb het respect voor 
deze vereniging verantwoord zien stijgen. 
Dr.Marc Van Hoey toonde hierin als huisdokter 
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en nu als Voorzitter van RWS , zijn bewogen-
heid om de mensen het recht te gunnen om 
op waardige wijze te mogen sterven . Ik steun 
hem in zijn streven en erken zijn deskundig-
heid en ernst om in deze belangrijke materie 
zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
Prof.	Dr	.	Em.	Jef	Van	Landuyt,	U.Antwerpen
Ere-voorzitter van de Koninklijke Belgische 
Academie voor Wet. en Kunsten

Rik Pinxten
4 november 2015 at 13:54  
beste Marc en familie,
Het blijft vechten voor menswaardige opvat-
tingen en acties. En zie, de enggeestigen en 
de betweters kruipen weer in het daglicht, zij 
het dat ze daarbij de oude ondemocratische en 
ziekmakende praktijken van vroeger ook met-
een terug in stelling brengen: lekken, recht in 
eigen handen nemen, geruchten verspreiden 
en de gewone bange mens nog banger probe-
ren maken.
Ik wens je veel sterkte en ook voor je familie, 
want op die manier in de publieke media ge-
smeten worden is Middeleeuws, maar doet de 
ethische goedmenende mens ook pijn. 
Rik	Pinxten	em	Prof.	Universiteit	Gent

Jef Brouwers
6 november 2015 
In deze valt het me eens te meer op hoe het 
psychische lijden, dat uiteraard subjectief en 
dus niet objectief meetbaar is, veronacht-
zaamd wordt. Ook is het me duidelijk hoe de 
ernst van een huisarts om in eer en geweten 
een	psychische	situatie	in	te	schatten	–	hij	die	
de	persoon	 in	 kwestie	 jaren	 kent	–	 in	 twijfel	
wordt getrokken en onmiddellijk op het niveau 
wordt geplaatst van een misdadiger. Een posi-
tieve uitkomst van deze gewetensvol besliste 
euthanasie kan zijn dat duidelijkheid wordt 
gebracht in een maatschappelijk gekleurde 
discussie rond euthanasie en het zelfbeschik-
kingsrecht van de mens. Uiteraard dienen mis-
bruiken worden voorkomen, maar bezwaarlijk 
kan “misbruik” in dit dossier als argument 
worden gebruikt. Als psycholoog weet ik dat 
mensen die een einde willen maken aan hun 
leven, om diverse redenen, enorm lijden aan 
het afwezig zijn van de levensdrang, meestal 

wegens verlies van elke bestaansreden. Ook 
daar dient het zelfbeschikkingsrecht van de 
mens zelf voorop te gaan

luce Boers
13 november 2015 at 21:12
Tekst voor RWS
Ik wil niet sterven in helse pijnen of complete 
verdwazing.
Ik wil niet dat mijn geliefden wegkijken van 
mijn ziekbed omdat ze de aanblik niet verdra-
gen.
Ik wil niet dat zij vruchteloos zoeken naar een 
blik, een gebaar, een woord van herkenning.
Ik wil dat zij kunnen afscheid nemen van de 
mens, de persoon, die ik ben en zal geweest 
zijn.
Ik wil in alle waardigheid sterven, zoals ik ge-
tracht heb te leven. Ik hoop dat er steeds een 
arts zal zijn die mijn wens inwilligt.
Met mijn dank aan RWS en zijn voorzitter,
Luce Schroyens

Frank De Kaey
30 oktober 2015 
Ik heb deze zaak van dichtbij gevolgd omdat 
mijn grootouders de tafelgenoten en vrien-
den van mevr De Moor waren in het rusthuis. 
Vermits ik minstens twee keer per week bij 
hen langs ga, heb ik mevr De Moor persoon-
lijk leren kennen en verscheidene persoonlijke 
gesprekken met haar gehad. Na het overlijden 
van haar dochter en enig familielid was haar 
verdriet onherstelbaar en onmenselijk. Ze zei 
me dat al haar hoop in Dr Van Hoey was ge-
steld en dat ze hoopte om rustig in haar bed 
te mogen gaan in plaats van door het raam te 
moeten springen en zo een verschrikkelijke si-
tuatie voor haar medebewoners te creëren. 
Dr Van Hoey is een integer man met het hart op 
de juiste plaats die al zijn patiënten met eer-
bied en respect behandelt. Dat een man die al 
jaren op de barricaden staat voor een mense-
lijke euthanasiewetgeving nu de dreiging van 
assisen boven het hoofd heeft hangen, is voor 
mij onbegrijpelijk en kafkaiaans.
Een commissie die daarenboven haar resultaat 
eerst naar de pers in casu La Libre Belgique uit-
lekt vooraleer de betrokken persoon in te lich-
ten, verliest voor mij alle geloofwaardigheid.

Ik hoop dat velen reageren , ook naar de op 
sensatiebeluste media die zelfs leugens ver-
spreidt

Staf De Wilde
30 oktober 2015 
Mededogen of moord ?
Door een 85-jarige vrouw met een groot ver-
driet te laten sterven, heeft dokter van Hoey 
bewezen dat hij beschikt over een sterke em-
pathie en heel wat mededogen. Vooral dat 
mededogen zou een sleutelbegrip moeten zijn 
in ons oordeel over euthanasie en zelfdoding.
Voor mij is Van Hoey een pionier zoals dokter 
Peers	dat	was	in	de	strijd	voor	de	legalisering	
van	abortus	en	ook	Peers	vloog	in	de	cel.
Pioniers	maken	ons	duidelijk	dat	de	vigerende	
wet niet deugt en vervangen moet worden 
door een meer humane met meer respect voor 
de waardigheid van elke mens. Van Hoey heeft 
zijn patiënte in alle waardigheid laten sterven, 
liever dan een brutale wanhoopsdaad te laten 
gebeuren. Ik schaam me voor de betutteling en 
bekrompenheid van een Rik Torfs in De Mor-
gen van deze vrijdag. Torfs heeft de betrokken 
vrouw nooit gesproken, hij kent haar dus niet 
en	toch	heeft	hij	zijn	Pravda	al	klaar.
En sommige collega’s van Van Hoey noemen 
hem in diezelfde krant: ‘een tafelspringer’.
Mag	ik	hier	Peter	Mertens	citeren:	‘Hoe	durven	
ze’????
staf de wilde, de haan 30 okt. 15

Staf De Wilde
31 oktober 2015
De wet en de morele plicht
Het is niet enkel ons recht maar zelfs onze 
plicht om bepaalde wetten te overtreden.
Even definiëren: wetten zijn voorbijgaande 
conventies afgesproken door een voorbijgaan-
de politieke meerderheid. Een volgende en 
betere meerderheid kan betere wetten maken.
Ethische principes hebben daarentegen een 
soort eeuwigheidswaarde: zij golden gisteren 
maar ook morgen en vandaag. Daarom is de 
ethiek superieur aan de wetgeving.
Naar mijn smaak is een van de sterkste ethi-
sche regels: ‘doe nooit aan een ander wat ge 
niet wilt dat u wordt aangedaan’. Dit is een 
oproep tot empathie en mededogen. De ene 



RWS 9143 - JAnuAri 2016

Actualiteit

zal spreken over naastenliefde, de andere over 
solidariteit en nog een andere over het respect 
voor de waardigheid van elke menselijke per-
soon.
Zo bezien is een oude mens, een bejaarde, 
laten	sterven	omdat	die	 levensmoe	 is	–	zoals	
aartsvader	Abraham	‘der	dagen	zat’	–	een	lo-
venswaardige daad. En zeker wanneer die per-
soon dan nog lijdt onder een niet te peilen ver-
driet. Daar heb je geen psychiater voor nodig 
die er in der haast wordt bij geroepen om een 
formuliertje in te vullen. Die psychiater kent de 
persoon niet en kan niet oordelen.
Of zoals Wittgenstein schreef: ‘waarover men 
niet weet, daarover zou men moeten zwijgen’.
Probleem:	we	leven	in	een	babbelzieke	maat-
schappij waarin iedereen al bij voorbaat zijn 
oordeel klaar heeft. Zonder de feiten te ken-
nen.
Ik verfoei deze babbelziekte, zeker wanneer 
het gaat om beslissingen over leven en dood. 
Laat	die	maar	over	aan	experten,	aan	mensen	
met beroepsernst en empathie en mededogen.
Het is mijn vaste overtuiging dat dokter Marc 
van Hoey in die zin heeft gehandeld toen hij 
besloot een 85-jarige vrouw uit haar lijden en 
uitzichtloosheid te verlossen. Daarom verdient 
deze man alle lof en zonder twijfel geen juridi-
sche noch morele veroordeling.

De Australische reportage kan u in zijn geheel 
bekijken via de website www.youtube.com en 
door in te tikken ‘allow me to die’.

Redactieraad RWS

Mevrouw	Lieve	Vlaminckx	stuurde	op	3	december	volgende	kaart	met	een	begelei-
dende brief. De tekst van de kaart is als volgt:

“Dag Dokter Van Hoey,

Hierbij stuur ik mijn lezersbrief voor Knack. Die is verschenen in het nr 49 van 2 de-
cember. De essentie is daar behouden maar de samenhang en nuances gaan verloren 
in deze verknipte versie.

Wil	U	de	volledige	brief	–	letterlijk	-	publiek	maken.	Dat	is	ok,	ik	heb	geen	bezwaar,	
maar	ook	niet	meer	dan	deze	brief!”…

Volledige brief aan Knack.

Euthanasie
De aanklacht tegen dokter Van Hoey brengt een groot, niet nieuw fenomeen onder 
de aandacht. Het groeiend aantal ouder wordende mensen. Het zijn bejaarden - ik 
ook	-	met	een	andere	levensloop	en	context	dan	hun	ouders	in	de	vorige	eeuw.	Zij	
zijn nog plusminus gezond, niet dementerend maar versleten.

Hun geliefden, weg in de tijd, op andere plaatsen, druk in het werk, bieden geen 
opvang en dat verlangen zij ook niet. Jonge mensen hebben toekomst na een rouw-
proces, wat blijft er voor deze bejaarden?

Hun vraag is: Wat is voor mij waardevol om verder te leven?  Huisartsen weten dat. 
Zij kennen hun patiënt in een jarenlang contact. Ervaring en aandacht geven inzicht. 
In vertrouwen wordt hen soms de vraag naar euthanasie gesteld, herhaald en ge-
schreven.

Welk belang heeft het advies van de vereiste psychiater, die de patiënt niet of nau-
welijks kent? Heeft hij een wetenschappelijke meetlat? De euthanasiewet heeft in-
humane trekken. Die zegt letterlijk: ”je moet ongeneeslijk, onophoudend ondraag-
lijk lijden”.

Toch gruwelijk? Waarom? Voor wie? Hoe lang?

Laat euthanasie toch een keuze van sterven zijn zoals de andere, beschreven in de 
patiëntenrechten.

Prof.	Dr.	Distelmans	ergert	zich	–	terecht	-	aan	bepaalde	grijze	zone	praktijken.	Zijn	
remedie: meer wetten. Wat hij zo wil beteugelen zal misschien nog uitbreiden want 
veel dokters zijn beducht voor rompslomp en een rechtszaak. Al maar meer patiën-
ten willen autonomie en verantwoordelijkheid. Erkennen beleidsmakers de nood-
zaak van meer overleg en verandering met de neus op de realiteit?

    Lieve Vlaminckx, Wilrijk

Lezersbrief

RWS 9
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Euthanasie of zelfmoord
Vanaf	je	geboorte	ben	je	onderweg	om	te	sterven!!

“Recht op waardig sterven” zou beter zijn 
“Recht op waardig levenseinde” want sterven 
duurt enkele minuten, maar je kan wel jaren 
leven met levenskwaliteit NUL.  Ga eens in de 
rusthuizen kijken dan begrijp je wat ik bedoel.

Het is niet belangrijk hoe lang we leven, maar 
de levenskwaliteit telt. Het is natuurlijk voor 
iedereen verschillend waarmee hij of zij kan le-
ven:	blind,	doof,	verlamd,	dement,	Parkinson,	
kanker, enz.  De kern van de zaak is dat ieder-
een het RECHT heeft om te beslissen waarmee 
hij of zij verder wil leven.

Onlangs werd een zware crimineel VRIJGELA-
TEN uit de gevangenis omdat “hij ziek werd van 
opgesloten te zijn”. Als wij opgesloten zitten 
in een lichaam dat naar ons gevoel niet meer 
functioneert, wie laat ons dan vrij? De wet op 
euthanasie is veel te beperkt. Waar halen de 
politici het recht vandaan om wetten te maken 
die bepalen met welke kwalen wij verder MOE-
TEN leven, en zullen zij dan ook consequent zijn 
en de daaraan verbonden kosten zelf dragen?

De afgelopen maand hebben 3 oudere koppels 
moord en zelfmoord gepleegd omdat ze niet 
meer verder wilden leven in verband met hun 

gezondheidstoestand. Verplaatst u zich eens 
even in hun toestand. Hoe ga je je partner ver-
moorden: wurgen, verstikken, met een mes of 
vergiftigen? En op welke manier ga je daarna 
zelfmoord plegen?

De dochter van mijn vriend heeft zelfmoord 
gepleegd door zich door het hoofd te schieten. 
Kunt u zich voorstellen wat dat met een mens 
doet om zo iets te ontdekken? Een jongen 
springt van een brug over de autostrade onder 
een vrachtwagen, anderen gooien zich onder 
een trein, hoe moeten de mensen die zoiets 
meemaken dat verwerken? Een andere manier 
van zelfmoord is door in het water te springen; 
dagen van onzekerheid voor de nabestaanden, 
zoekacties enz. Een vroegere collega van mij 
heeft 3 maal een poging tot zelfmoord ge-
daan, de vierde keer is het hem gelukt. 

Mensen die echt niet meer willen leven maken 
er sowieso op een zeker moment een eind aan. 
Als men uit het leven wil stappen, en het valt 
buiten de enge wet op euthanasie, is het enige 
alternatief zelfmoord. We zijn in het jaar 2015 
en het is een schande dat dit in onze moderne 
maatschappij nog steeds de enige oplossing is. 
Als je niet kunt voorkomen dat mensen zelf-

Neem het leven 
niet te serieus want 

je overleeft het 
toch niet!!

moord plegen, zorg er dan voor dat zij het op 
een menswaardige manier kunnen doen.

Een voorbeeld van oplossing zou zijn dat er in 
elk ziekenhuis, naast de palliatieve zorg, een 

afdeling euthanasie is waar men, in samen-
werking met de mensen van de zelfmoord pre-
ventie en na voldoende overleg, een minder 
dramatische oplossing biedt voor hen die echt 
willen sterven.

Feiten en cijfers van Geestelijk gezond 
Vlaanderen: België zit met drie zelfdodin-
gen per dag in de top drie van Europa.

Jef Collignon
jozefcollignon@gmail.com
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Euthanasie op basis van louter psychisch lijden 
zou in ons land niet langer een optie mogen 
zijn. Dat vindt een groep van 65 professoren, 
psychiaters en psychologen. In een open brief 
vragen ze de regering de wetgeving aan te pas-
sen.
Jaarlijks overlijden in ons land zo’n 2.000 men-
sen na euthanasie. 2 à 3 procent van die groep 
doet dat op basis van ondraaglijk psychisch lij-
den. De afgelopen 2 jaar ging het telkens om 
zo’n 50 gevallen. 

Volgens professoren Ariane Bazan (klinische 
psychologie aan de ULB), Gertrudis Van de 
Vijver (moderne wijsbegeerte en wetenschaps-
filosofie aan de UGent) en Willem Lemmens 
(ethiek aan de UA) zijn dat 50 gevallen te veel. 
“Wij zijn gealarmeerd door de toenemende 
banalisering van euthanasie op grond van psy-
chisch lijden alleen”, schrijven ze in een open 
brief. “Wij dringen erop aan om het toelaten 
van euthanasie in deze gevallen uit de huidige 
wetgeving te schrappen.”

De ondertekenaars zijn niet gekant tegen 
euthanasie an sich. Wel stellen ze dat onge-
neeslijkheid bij mensen die psychisch lijden, 
bijvoorbeeld door een depressie, niet objec-
tief kan worden vastgesteld. “Er is maar een 
iemand die weet hoeveel pijn het doet op het 
moment zelf”, verduidelijkt professor Bazan. 
En daarbij benadrukt ze de laatste woorden: op 
het moment zelf. “Er is veel mogelijk en er kan 
veel veranderen. Je mag niet vergeten dat een 
uitzichtloos gevoel eigen is aan bijvoorbeeld 
iemand in een depressieve fase.”

Ongeneeslijk is relatief
Zelf gelooft de professor niet in woorden als 
uitbehandeld of therapieresistent bij psychi-
sche klachten die niet het gevolg zijn van fy-
sieke aandoeningen. “Bij deze patiënten zegt 
de wetenschap dat niet zozeer de verschillende 
therapieën, maar wel de robuustheid van de 
behandelende therapeut bepalend is. Dat bete-
kent dat je eigenlijk maar alle mogelijke kansen 
hebt benut als je alle mogelijke therapeuten 
hebt geprobeerd.”

Professor	Bazan	haalt	ook	een	tweede,	 recent	
verhaal aan, dat volgens haar illustreert hoe-
zeer ongeneeslijkheid, zelfs na lange jaren the-
rapie en ondraaglijk lijden, relatief kan zijn. Het 
gaat om een 24-jarig West-Vlaams meisje dat 
al jaren aan psychiatrische problemen lijdt. Af-
gelopen zomer zou ze euthanasie krijgen, maar 
uiteindelijk zag ze er op het laatste moment 
van af.

Volgens Wim Distelmans, professor palliatieve 
geneeskunde (VUB) en voorzitter van de Fede-
rale Commissie Euthanasie, is het net goed dat 
zo iemand als dat meisje weer perspectieven 
ziet. “De gedachte dat de handrem door middel 
van euthanasie opgetrokken kan worden, kan 
net de kracht geven om toch verder te gaan.”

Hij benadrukt dat euthanasie bij psychisch lij-
den niet zomaar wordt toegepast. “Het gaat 
niet op voor iemand die een paar maanden 
lijdt. Wel voor mensen bij wie na jaren verschil-
lende medicijnen, therapieën en therapeuten 
niets veranderd hebben.”

Noch	justitieminister	Koen	Geens	(CD&V)	noch	
volksgezondheidsminister Maggie De Block 
(Open Vld) wenste te reageren.

REaCtIE StaF DE WILDE (RWS-LID)

“Met wat voor kop pakt De Morgen uit op deze 
dinsdag 8 december: ‘stop euthanasie bij psy-
chisch lijden’. Om je in je koffie te verslikken. 
Het gaat om een open brief van zeer bekrom-
pen mensen, namelijk 65 proffen en psychisch 
therapeuten: zij klagen ‘de banalisering’ van 
euthanasie aan.

Eens te meer moeten de voorstanders de hak-
ken in het zand planten en mogen ze in geen 
geval toegeven.

Gelukkig houdt Wim Distelmans het hoofd 
koel: hij verwijst naar al die gevallen waarin de 
strijd tegen fysiek lijden  niet helpt. Voor mij 
bestaat er geen onderscheid: lijden is lijden.

Ik voel me persoonlijk aangevallen want de 
verwachting is dat ik zelf zal getroffen worden 
door beide: door een onhoudbare chronische 
pijn in de onderrug en door het psychische lij-
den dat daarvan het gevolg is. Nu al heb ik last 
om te lezen, wanneer komt de dag dat ik ook 
niet meer zal kunnen schrijven? 

Want chronische pijn vreet aan je concentra-
tievermogen en ongeconcentreerd wil ik niet 
leven: ik wil een bewuste burger blijven die op 

“Stop euthanasie bij psychisch lijden”
De	Morgen	–	8	december	2015	–	Femke	Van	Garderen



12 RWS 143 - JAnuAri 201612 RWS

Pers en reacties

zijn manier bijdraagt aan de betere samenle-
ving. Namelijk door kritisch en fair te schrijven.
Hoeveel patiënten zijn er uiteindelijk al ge-
weest die euthanasie verkregen louter op basis 
van psychisch lijden? Ik schat hun aantal in op 
een zeer kleine minderheid. Moet daarover nu 
zoveel heisa worden gemaakt? Hebben we al 
geen ellende genoeg met onze inheemse en 
uitheemse terroristen?

Ik ga niet in herhaling vallen en geen pleidooi 
houden voor een levenseinde voor mensen die 
zeggen : ‘het is genoeg geweest’. Doch al wie 
mij kent die weet mijn standpunt: voltooid is 
voltooid en meer kan men daarover niet ver-
tellen”.

staf de wilde, de haan 8 dec. 15

REaCtIE JOHaN BRaECKmaN, 
aN RaVELINgIEN, maaRtEN BOUDRY

Banaliseer psychisch lijden niet
In een open brief uiten meerdere tientallen 
academici en zorgverleners hun bezorgdheid 
over de wettelijke regeling rond euthanasie 
voor	 ondraaglijk	 psychisch	 lijden	 (DM,	 8/12).	
Die bezorgdheid is ongetwijfeld goedbedoeld, 
maar niettemin misplaatst. De briefschrijvers 
eisen een “objectieve” aanwijzing van het 
psychisch lijden, zoals “organisch letsel of van 
weefselschade”, of van “factoren onafhan-
kelijk van wat er subjectief inzake de ziekte 
gevoeld en gedacht wordt”. Euthanasie op 
basis van “louter psychisch lijden” willen ze uit 
de huidige wetgeving schrappen. Vooral het 
woordje “louter” is hier zeer betekenisvol. Het 
is een misvatting dat euthanasie enkel bij zo-
genaamd lichamelijk lijden “verantwoord” is. 
De eis om lijden “objectiveerbaar” te maken, is 
een vreemde vorm van positivisme of sciëntis-
me. Moeten we psychisch lijden waarvan men-
sen langdurig en helder getuigen, niet ernstig 
nemen zolang dat leed niet wetenschappelijk 
wordt hard gemaakt? Gaan we pas ingaan op 
de ultieme vraag om hulp als het leed onder 
een hersenscan is aangetoond? De briefschrij-
vers miskennen niet alleen de professionele 
competentie van de artsen en therapeuten die 
de diagnose stellen, maar willen de klok de-
cennia terug draaien door de patiënt onmon-
dig te verklaren over de aard en intensiteit van 
zijn of haar lijden.

Uitzichtloos lijden
Vanzelfsprekend is lijden subjectief. Wat 
anders? Als een persoon lijdt, dan is hij of zij 
evident de enige die deze ervaring redelijk 
kan inschatten. Het lijden behoort toe aan een 
subject. Het verraadt een gebrek aan empathie 
wanneer men het belang van het subjectieve 
karakter van de problematiek miskent. De op-
merking van de briefschrijvers dat ze “gealar-
meerd zijn door een toenemende banalisering 
van euthanasie op grond van psychisch lijden” 
is bijgevolg bedenkelijk. In een gesprek met 
Bart	Schols	in	De	Afspraak	(8/12)	verwees	Ari-
ane Bazan, een van de initiatiefnemers van de 
brief, naar het boek van psychiater Lieve Thien-

pont: “Libera me. Over euthanasie en psychisch 
lijden”. Het boek maakte haar blijkbaar duide-
lijk dat euthanasie voor psychisch lijden weer 
onwettelijk moet worden. Het is merkwaardig 
dat Bazan de lectuur van een boek nodig had 
dat voor een lekenpubliek is geschreven, der-
tien jaar na de goedkeuring van de euthanasie-
wet, om te begrijpen wat euthanasie bij psy-
chisch lijden inhoudt. Nog eigenaardiger is dat 
het boek van Lieve Thienpont net maar al te 
duidelijk maakt hoe uitzichtloos de situatie is 
van diegenen die omwille van psychisch lijden 
euthanasie aanvragen. Het gaat om mensen 
die men vaak reeds vele jaren tracht te helpen, 
met alle mogelijke middelen die de genees-
kunde en de psychologische zorgverlening te 
bieden heeft. Sommige van die patiënten zijn 
zo wanhopig dat ze zelfdoding plegen. 

Denken de briefschrijvers dat de wetgever, en 
de	artsen	die	bereid	zijn	om	aan	sommige	(!)	
hulpvragen tegemoet te komen, lichtzinnig 
omspringen met het verzoek om waardig af-
scheid van het leven te mogen nemen? Alsof 
ze niet op de hoogte zijn van palliatieve zorg, 
van pijnbestrijding, van de mogelijkheden 
van psychologische therapie en van de strikte 
voorwaarden waaraan men moet voldoen in 
het geval van euthanasie bij psychisch lijden. 
De briefschrijvers houden het echter bij een 
algemene beschouwing over het “hopeloze 
gevoel” dat mensen bij depressie ervaren, dat 
voor hen “op geen enkele wijze in verhouding 
staat tot het werkelijk hopeloos zijn van een 
situatie”. Maar uiteraard komt niet iedereen 
met een depressie zonder verdere therapeu-
tische behandeling zomaar in aanmerking 
voor euthanasie. Dat is evident. In de praktijk 
gaat het jaarlijks in ons land over een vijftig-
tal personen, heel wat minder dan het aantal 
mensen dat een depressie ervaart. Dat de 
briefschrijvers het uitzichtloos lijden van deze 
kleine groep mensen wegwuiven als “louter 
subjectief”, een gevoel dat nu eenmaal bij een 
depressie hoort, illustreert niet alleen een ge-
brek aan inlevingsvermogen maar bovendien 
een	paternalistische	reflex:	‘Jij	denkt	dat	je	lij-
den uitzichtloos is, maar wij weten beter.’
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Het valse onderscheid tussen fysiek en 
psychisch lijden
De briefschrijvers vrezen dat de opvatting dat 
het uitzicht op de dood onderdeel van goede 
zorg kan zijn, “het radicale failliet van de men-
tale zorgsector” betekent. Deze opmerkelijke 
uitspraak was enkele decennia geleden nog 
een vaak gehoorde bedenking in het euthana-
siedebat: “de dood is de vijand van de genees-
kunde, als een arts iemand uit zijn lijden ver-
lost, betekent dat het falen van de medische 
zorg”. Ondertussen weten we beter. Natuurlijk 
kan de dood een therapeutisch perspectief en 
middel zijn. Helaas is het lijden van sommige 
patiënten zo onpeilbaar diep, dat het inwilli-
gen van hun verzoek om medisch geassisteerd 
en pijnloos te overlijden, vanaf een bepaald 
moment het beste is wat de zorgsector nog te 
bieden heeft. 

De euthanasiewet steunt op enkele fundamen-
tele filosofische principes die, met betrekking 
tot een waardig levenseinde, empathie en zelf-
beschikking centraal plaatsen. Er is geen goede 
reden te bedenken waarom men patiënten die 
ondraaglijk psychisch lijden minder ernstig 
moet nemen dan diegenen die zogenaamd 
“objectief lichamelijk” lijden ervaren. Net zoals 
de overgrote meerderheid van zorgverleners 
vandaag de dag, is ook de wetgever in 2002 
niet overhaast te werk gegaan. 

Johan Braeckman 
(Hoogleraar wijsbegeerte, Universiteit Gent)

An Ravelingien 
(postdoctoraal onderzoekster bio-ethiek, Bioet-

hics Institute Ghent)

Maarten Boudry 
(wetenschapsfilosoof, postdoctoraal onderzoe-

ker, Universiteit Gent)

De leden van het Britse parlement heb-
ben vrijdag met een overweldigende 
meerderheid het wetsvoorstel verwor-
pen dat het voor terminaal zieke vol-
wassenen mogelijk had moeten maken 
om hun leven geassisteerd te beëindi-
gen.

330 parlementsleden waren tegen de 
‘Assisted Dying Bill’, die op slechts 188 
pro-stemmen kon rekenen. Eerder had 
premier David Cameron zich al negatief 
uitgelaten over het wetsvoorstel dat 
terminaal zieke volwassenen met niet 
meer dan zes maand te leven het recht 
zou geven om voor medisch geassisteer-
de levensbeëindiging te kiezen.

‘Het is goed dat we erover gedebatteerd hebben’, zei David Cameron aan Britse 
journalisten na de afloop van de stemming. ‘Maar ik zie geen nood aan deze wet. 
Euthanasie mag niet uitgebreid worden.’

Het debat waar Cameron het over had, wordt in de Britse pers als ‘passioneel’ 
omschreven. Zo reageerde onder meer Sarah Wootton, voorzitter van ‘Dignity 
in Dying’, ‘diep ontgoocheld dat de parlementsleden de wil van het volk negeer-
den.	Stervenden	verdienen	beter	dan	dit’,	klonk	het.	Persoonlijke	getuigenissen	
van parlementsleden werden afgewisseld met woedende tirades over hoe het 
recht op euthanasie misbruikt zou worden om ouderen en zieken te chanteren.

Strafbaar
Momenteel wordt euthanasie in Groot-Brittannië nog gezien als ‘geassisteerde 
zelfmoord’, en dat is strafbaar. Toch komt het maar zelden tot een proces, laat 
staan een veroordeling. Maar vermits ook weinig dokters bereid zijn om eutha-
nasie toe te passen, zouden al tientallen terminaal zieke Britten de voorbije jaren 
naar het buitenland gegaan zijn om hun verzoek daar ingewilligd te zien.

Britse euthanasiewet 
met grote meerderheid 
verworpen
11/09/2015	om	17:24	door	rdc	|	Bron:	Bloomberg,	The	Guardian
www.standaard.be
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Dominic Kennedy
Last updated at 12:01AM, August 3 2015
A healthy retired nurse who wrote to The 
Times calling for the right to die has been given 
a lethal injection in a Swiss clinic because she 
was afraid of growing old and being unable to 
kill herself.
Gill	 Pharaoh,	 75,	 feared	 suffering	 a	 stroke,	 as	
happened to one of her friends, who then en-
dured a poor quality of life for many years, and 
so she decided to end her own life.
She was accompanied to Switzerland by John 
Southall, her long-term partner, and was in 
sufficiently robust spirits to joke with a doctor 
before being given a fatal injection.
He	said	yesterday	that	Ms	Pharaoh	would	still	
be alive if Britain allowed people to make living 
wills requesting that they should be helped to 
die if they lost the ability to commit suicide.
Ms	Pharaoh	had	worked	in	palliative	care	and	
was so upset by seeing the fate of sick elderly 
people that she thought it preferable to die be-
fore she too became frail.
The case will revive the debate in Britain about 
assisted suicide. Opponents will raise fears that 

Healthy nurse chooses to die 
rather than risk stroke
De vertaling van deze tekst vindt u op pag. 21.
Bron ‘The Sunday Times’

Gill Pharaoh with long-term partner John Southall last month Julian Andrews

softening the law might encourage people to 
end their lives even if there is nothing medical-
ly wrong with them. Supporters will point to 
the	desperation	that	drove	Ms	Pharaoh	to	seek	
a death overseas because she was frightened 
she would be forced to stay alive here even if 
her quality of life had gone.
Mr Southall, 70, said: “She was terrified of ha-
ving a stroke because she had a close friend 
who	always	was	a	member	of	Exit	[the	volun-
tary euthanasia society] but who had a stroke 
and was then bed bound for ten years in a very 
pathetic state that she herself would have ha-
ted and Gill hated to see.

“If we had laws in this country where you could 
write an advance directive and say ‘If I have a 
stroke that disables me, I would like medical 
assistance to die’, she wouldn’t have had the 
fear of the stroke. I am sure she would have 
been happy to stay around for longer. She 
couldn’t do that and therefore wasn’t prepared 
to take the risk.”
Travelling to Basle in Switzerland to end her life 
added complications right up to her final days, 

he said. “She had to arrange foreign currency 
transfers to pay and arrange to fly there,” Mr 
Southall said. “On the last day or so of your life 
you don’t really want to have to go through 
airports. It would be nice if you could do it at 
home.
“We went to a hotel and a doctor came and 
gave her a doctor’s interview and then we 
went out for dinner and the following morning 
we presented ourselves at the clinic which car-
ried out their job. I then telephoned her son 
and daughter and got a lift back to the airport 
and flew back to the UK. It probably made me 
a bit less fearful of it. Frankly I would be more 
afraid of going to a dentist.”
Ms	 Pharaoh,	 from	 Pinner	 in	 west	 London,	
wrote to The Times in February last year in 
support	of	limiting	expensive	drug	treatments	
for older patients. “I am an old person (73) and 
an	 ex-nurse	 and	 I	 do	 not	 understand	why	 so	
many oldies are obsessed with getting every 
treatment available, to prolong their lives,” she 
wrote.
“The fact is that many old people are a burden 
on society. Like all nurses I have cared for the 
elderly as well as I could, but there were many 
occasions when I wondered why we were 
doing	it.	People	who	cannot	accept	this	argu-
ment should work for a few months in a care 
home where many patients are demented, in-
continent, unable to care for themselves, and 
have no visitors. I would like to be able to apply 
for a prescription which could be used if I ever 
feel	like	a	quiet	and	peaceful	exit	before	things	
get too bad.”
Ms	 Pharaoh	 leaves	 a	 daughter,	 Caron,	 in	 Ca-
lifornia and a son, Mark, and grandson in 
Australia. She had worked as a hospital and 
community nurse, spending the last half of her 
career in palliative care. She was given a lethal 
injection at the Lifecircle clinic.
Ms	Pharaoh,	the	author	of	two	books,	How	To	
Manage Family Illness At Home and Careers 
in Caring, told The Sunday Times before her 
death: “My kids are backing me, although it 
is not their choice. My daughter is a nurse and 
she said ‘Intellectually, I know where you are 
coming from but emotionally I am finding it 
really hard’ and I know she is.”
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VOLLEDIg INgEVULD EN ONDERtEKEND StUREN NaaR: RWS, ItaLIELEI 153, 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:

AARDE – BRAK – 
DUURZAAM – ENERGIE 
– IJS – KLIMAAT – KRAAN 
– MARKT - ORKAAN – 
PLANEET	–	PLANKTON	
–	PLANT	–	STANK	–	STOP	
–	STORM	–	TOP	–	WAL	
– WARMTE - WATER – 
WOESTIJNEN – ZON

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 januari 2016    Woordzoeker 

Woordzoeker  

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

Zoek de hiernavolgende woorden (beschouw y als ij) en doorstreep ze: 

aarde – brak – duurzaam – energie – ijs – klimaat – kraan – markt ‐ orkaan – planeet – plankton – 
plant – stank – stop – storm – top – wal – warmte ‐ water – woestijnen – zon 

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad! 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Oplossing woordzoeker 

HITTEGOLF 
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Zoals we in het vorige kwartaalblad reeds 
aankondigden, biedt RWS naast het klassieke 
hangertje ook een armbandje aan (beide ju-
weeltjes zijn nu in voorraad en kunnen besteld 
worden).

De hangertjes hebben wegens te veel proble-
men in het verleden - door het loskomen van 
de kunststoflaag - een nieuwe look gekregen 
en bestaan nu enkel uit een metalen plaatje 
(zonder QR-code). Voor de rest wijzigt er niets; 
uw profiel kan nog steeds geraadpleegd wor-
den via uw persoonlijke ID-code.

De hangertjes zijn gratis voor RWS-leden. Voor 
de	armbandjes	–	die	veel	duurder	in	aankoop	
zijn	–	vragen	we	een	bijdrage	van	15,00	euro.	
De gravering van een persoonlijke tekst op de 
achterzijde is - in tegenstelling tot vroeger - nu 
wel	gratis	op	beide	juweeltjes!

Aan RWS-leden die in het verleden reeds een 
hangertje hebben ontvangen en er nu een 

nieuw willen bestellen, vragen we een bijdrage 
van 10,00 euro. Enkel als het is stukgegaan 
door	het	loskomen	van	de	coating	én	u	het	te-
rugstuurt, vervangen we het gratis. 

Bestellen kan enkel via het aanvraagformulier 
dat u op de volgende pagina vindt. Wij verzoe-
ken u alle gegevens duidelijk in te vullen (op 
voor- en achterzijde). Vergeet niet een (pas)
foto toe te voegen. 
Door de nieuwe bestel- en registratieprocedure 
–	gepaard	gaande	met	een	aantal	 technische	
problemen bij de opstart - is er wel wat vertra-
ging opgelopen in de behandeling van de aan-
vragen. Wij verontschuldigen ons hiervoor en 
trachten de zaken zo snel mogelijk op te lossen.

Voor bijkomende inlichtingen en vragen kan u 
telefonisch terecht op het secretariaat op het 
nr. 03 272 51 63 van RWS of - bij voorkeur - op 
het e-mailadres medibling@rws.be.
Lees ook even de informatie onder de rubriek 
‘Belangrijke Weetjes’ op pag 22.

Laat uw levenstestament en wilsverklaring 
registreren door RWS en bepaal zélf de 
omstandigheden van uw levenseinde.

Doe het nu het nog kan.

RWS
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
www.rws.be

RWS medische identificatiejuweeltjes



Laat uw levenstestament en wilsverklaring 
registreren door RWS en bepaal zélf de 
omstandigheden van uw levenseinde.

Doe het nu het nog kan.

RWS
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
www.rws.be

 

 

Aanvraagformulier RWS‐juweel 
(Graag in drukletters invullen aub) 
Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

             …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./GSM: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lidnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Ik wens mijn online profiel zelf aan te maken en te bestellen: 
U ontvangt een e‐mail met alle nodige informatie om uw 
bestelling zelf te plaatsen en u hoeft verder niets in te vullen 

o Ik wens mijn profiel door RWS te laten aanmaken en vul het 
bestelformulier hieronder (zie ook keerzijde) verder in: 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bestelformulier RWS‐juweel 
o Ik bestel een halsketting (gratis voor RWS‐leden) 

(Niet‐leden betalen 20,00 euro en kunnen daardoor automatisch lid worden) 
o Ik bestel een armband en betaal 15,00 euro 
o Ik voeg hierbij een foto 
o Ik wens het juweel bij mij thuis te laten leveren en betaal 3,00 euro  
o Ik haal het juweel zelf af op het secretariaat: u wordt verwittigd als het klaar is 

(gratis). 
o Ik heb een levenstestament en/of wilsverklaring bij RWS en wens deze documenten 

digitaal toe te voegen aan mijn juweel 
o Ik geef RWS uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonlijke gegevens in mijn plaats 

te verwerken 
 

Datum: …………………………………….  Handtekening: ………………………………………………….. 



Gegevens voor de  gratis gravering (maximum 20 karakters per lijn): 
Hiervoor zijn er 4 lijnen beschikbaar: (bv. uw naam, contactpersoon, tel.nr., bloedgroep, 
aandoeningen/allergieën, uitdrukkelijke wensen, enz…..) 

1.                                         

2.                                         

3.                                         

4.                                         

 

Gegevens voor mijn persoonlijk online profiel: 
Vul in onderstaand rooster uw dringende persoonlijke en/of medische boodschap in. 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! 
                                       

.                                       

                                       

                                       

 

Contactpersonen in geval van nood: (ICE: in case of emergency)  
ICE1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ICE2: ......................................................................................................................................................... 
ICE3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(telefoon + naam + relatie: graag in hoofdletters aub) 
 

Betaling: 
‐ Hangertje : gratis voor leden – 10,00 € voor tweede hangertje – 20,00  € voor niet‐leden 
‐ Armbandje:  15,00 euro 
‐ Levering:    3,00 euro  
          Totaal te betalen: ………………………………………. Euro 

o Ik betaal via een overschrijving op rekeningnummer BE19 3200 2641 7012 – BIC 
BBRUBEBB met vermelding van lidnummer, naam en ‘juweel RWS’ 

o Ik bezorg dit formulier aan het secretariaat van RWS of stuur het per post naar  
RWS vzw, Italiëlei 153,  2000 Antwerpen.   

www.rws.be – tel. 03 272 51 63 
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Hernieuwing lidmaatschap

Mits overschrijving van €20 voor 1 RWS-lid, €40 voor 2 RWS-leden op 
hetzelfde adres, €50 euro vanaf 3 RWS-leden of meer op hetzelfde adres,
€10 voor leden met een Omnio-statuut (sociaal: studenten, werkzoeken-
den, bestaansminimum - met attest)  kan u de jaarlijkse wilsverklaring 
bevestigen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. U wordt dus 
vriendelijk verzocht het lidgeld te storten vóór 31 januari 2016, ongeacht 
de datum van de eerste aansluiting.

Wie tijdens het tweede semester toetrad, kreeg alle kwartaalbladen van 
het lopende jaar toegestuurd. Nieuwe leden, vanaf 1 november 2015 wor-
den automatisch ingeschreven voor 2016.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de precieze naam van het lid (eigennaam, ge-
boortedatum) te vermelden op het overschrijvingsformulier: dat vermijdt 
voor ons veel nutteloos zoekwerk!

Het overschrijvingsformulier overhandigt u aan uw bank of aan de post 
(niet naar RWS versturen). Na ontvangst worden het RWS-pasje en de jaar-
kaart 2016 verstuurd.

Vermeld steeds voor alle personen waarvoor lidmaatschap betaald 
wordt naam, lidnummer, jaartal en ‘hernieuwing lidmaatschap’.

2016Het levenstestament (wilsverklaring betreffende 
de behandeling, ‘negatieve’ wilsverklaring, voor-
afgaande zorgplanning) wordt door RWS geregis-
treerd, samen met de wilsverklaring inzake eutha-
nasie. De gemeentebesturen registreren enkel de 
euthanasievraag.

Opgelet

B E 1 9 3 2 0 0 2 6 4 1 7 0 1 2
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BLIJF ER NIET
MEE ZIT TEN

T: 03 272 51 63
info@rws.be

www.rws.be

Voor je vragen over levenseinde en 
euthanasie kan je terecht tijdens de

R W S - P E R M A N E N T I E
(niet in juli en augustus)

AntWeRPen 
elke eerste en derde donderdag van de maand     
van 14.00 tot 16.00u

Italiëlei 153, 2000 Antwerpen

tuRnhOut
de laatste woensdag van de maanden februari,
april, juni, september en november
van 15.00 tot 16.00u

Het Huis van de Mens
Begijnenstraat 53,  2300 Turnhout

MecheLen
elke eerste donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00u

Lokaal VOC (Vrijzinnig Ontmoetings Centrum)

Guldenstraat 27, 2800 Mechelen
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BLIJF ER NIET
MEE ZIT TEN

Een gezonde verpleegster op rust die naar The 
Times schreef om een beroep te doen op het 
recht op sterven, heeft een dodelijke injectie 
gekregen in een Zwitsers ziekenhuis omdat ze 
bang was om oud te worden en niet langer in 
staat zichzelf het leven te benemen.

Gill	 Pharaoh,	 75,	 had	 schrik	 om	 een	 beroerte	
te krijgen, zoals een van haar vrienden over-
kwam, die daarna gedurende jaren een weinig 
kwaliteitsvol leven moest lijden, en dus be-
sloot ze haar eigen leven te beëindigen.
Zij werd vergezeld naar Zwitserland door John 
Southall, haar vaste partner, en verkeerde in 
voldoende opgewekte stemming om grapjes 
te maken met een dokter alvorens de fatale 
injectie te krijgen.   
Hij	 zei	 gisteren	 dat	 mevrouw	 Pharaoh	 nog	
zou leven indien Groot-Brittannië toeliet dat 
mensen levenstestamenten konden opstellen 
waarin zij om hulp verzochten bij het sterven 
wanneer zij niet langer in staat waren zichzelf 
te doden. 
Mevrouw	 Pharaoh	 had	 in	 de	 palliatieve	 zorg	
gewerkt en was zo aangegrepen door het lot 
van de zieke oude mensen daar, dat zij het 
verkieslijk vond te sterven vooraleer ook zij zo 
zwak werd.
Deze zaak zal het debat over hulp bij zelfdoding 
in Groot-Brittannië opnieuw doen opleven.
Tegenstanders zullen de angst verder opvoe-
ren dat het versoepelen van de wet mensen 
zou kunnen aanmoedigen hun leven te beëin-
digen zelfs als er medisch gezien niets mis is 
met hen.
Voorstanders zullen wijzen op de wanhoop die 
mevrouw	Pharaoh	dreef	om	een	dood	overzee	
te zoeken omdat ze bang was dat ze tegen haar 
wil in leven zou moeten blijven hier, zelfs als 
haar levenskwaliteit verdwenen was.

gezonde verpleegster verkiest de dood 
boven het risico een beroerte te krijgen 
Vertaling van de tekst ‘Healthy nurse chooses to die rather than risk stroke’ op pag. 14, door Mireille Fourneau, Redactieraad RWS.

Mijnheer Southall, 70, zei: “Zij was als de dood 
om een beroerte te krijgen omdat ze een 
goede vriend had die altijd lid geweest was 
van	Exit	(de	vrijwillige	euthanasievereniging),	
maar die een beroerte had gekregen en daarna 
aan bed gekluisterd was gedurende tien jaar in 
een heel zielige toestand die zijzelf zou gehaat 
hebben en ook haatte om aan te zien.
Indien we wetten hadden in dit land waarbij 
je in een wilsverklaring kon neerschrijven ‘Als 
ik een beroerte krijg die mij gehandicapt ach-
terlaat, zou ik medische bijstand willen om te 
sterven’, zou ze die schrik voor een beroerte 
niet gehad hebben. Ik ben zeker dat ze dan 
graag nog een tijdje langer geleefd zou heb-
ben. Zij kon dat echter niet en wou daarom het 
risico niet lopen.”
Naar Bazel in Zwitserland reizen, om een einde 
aan haar leven te maken, zorgde voor bijko-
mende complicaties tot in haar laatste dagen, 
vertelde hij.
“Zij moest overschrijvingen in vreemde va-
luta regelen en een vlucht boeken,” zei de heer 
Southall. “De laatste dagen van je leven wil 
je echt niet via luchthavens passeren. Het zou 
aangenaam zijn als het thuis kon gebeuren.
We gingen naar een hotel en een dokter kwam 
langs om enkele vragen te stellen. Toen gingen 
we ergens eten en de volgende ochtend meld-
den wij ons aan in het ziekenhuis dat zijn taak 
uitvoerde. Daarna telefoneerde ik naar haar 
zoon en dochter, kreeg een lift naar de lucht-
haven en vloog terug naar het VK. Het zorgde 
er waarschijnlijk voor dat ik een beetje minder 
bevreesd was ervoor. Eerlijk gezegd zou ik 
meer schrik hebben om naar de tandarts te 
gaan.”

Mevrouw	 Pharaoh,	 van	 Pinner	 in	 West-Lon-
den, schreef vorig jaar in februari naar The 

Times om haar steun te betuigen om dure me-
dicijnbehandelingen voor oudere patiënten te 
beperken.” Ik ben oud (73) en een voormalige 
verpleegster en ik begrijp niet waarom zoveel 
oudjes geobsedeerd zijn om elke voor handen 
zijnde behandeling te krijgen om hun levens te 
verlengen,” schreef ze.
“Het is een feit dat veel oude mensen een last 
zijn voor de samenleving. Zoals alle verpleeg-
sters heb ik voor de ouderen gezorgd zo goed 
als ik kon, maar ik heb mij vele malen afge-
vraagd waarom wij het deden. Mensen die dit 
argument niet kunnen aanvaarden, zouden 
voor een paar maanden in een verzorgingste-
huis moeten gaan werken waar veel patiënten 
dement zijn, incontinent, niet in staat voor 
zichzelf te zorgen, en geen bezoek krijgen. Ik 
zou graag de mogelijkheid hebben om een 
recept te kunnen vragen dat gebruikt zou kun-
nen worden als ik ooit de behoefte zou voelen 
om op een stille en vredevolle manier heen te 
gaan alvorens de dingen te erg worden.”

Mevrouw	Pharaoh	 laat	een	dochter,	Caron,	 in	
Californië, een zoon, Mark, en een kleinzoon in 
Australië na. Zij was in haar actief leven werk-
zaam als verpleegster in een ziekenhuis en 
als wijkverpleegkundige, waarvan de laatste 
helft van haar carrière in de palliatieve zorg.  
Zij kreeg een dodelijke injectie in het Lifecircle 
ziekenhuis.

Mevrouw	 Pharaoh,	 auteur	 van	 twee	 boeken,		
How To Manage Family Illness At Home en 
Careers in Caring, vertelde The Sunday Times 
kort voor haar dood: “Mijn kinderen steunen 
mij, niettegenstaande het niet hun keuze is. 
Mijn dochter is verpleegster en zei: ‘Op ratio-
neel vlak begrijp ik het, maar emotioneel vind 
ik het heel hard’, en ik weet dat dat zo is.”

Buitenlandse pers
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Agenda en belangrijke weetjes CHECK EVEN HEt PROFIEL VaN UW RWS-
HaNgERtJE!

Beschikt u reeds over een RWS-hangertje dat geleverd werd 
vóór november 2015? Dan raden wij u aan om via het nieuwe 
softwaresysteem van Medibling uw profiel te raadplegen 
door in te loggen op www.myqrp.eu en in het linker kadertje 
(login	voor	hulpverleners)	uw	 ID-nummer	 in	 te	geven	 (PIN-	
code niet nodig) en op ‘registreer’ te klikken. Op uw scherm 
verschijnen dan de gegevens die door de hulpverleners te 
zien	zijn.	Wenst	u	 iets	te	wijzigen	aan	uw	profiel	en/of	per-
soonlijke medische gegevens aan te vullen dient u op ‘log in’ 
rechts bovenaan te klikken en uw e-mail en het paswoord 
dat u destijds gekregen heeft in te vullen. Daarna kan u via 
‘bewerk’ bovenaan rechts van elke rubriek alles aanpassen. 
(Deze procedure geldt ook voor de nieuwe juweeltjes). 
Maar krijgt u de melding ‘inloggegevens onjuist’ raden wij u 
aan om op ‘paswoord vergeten?’ te klikken. U krijgt dan on-
middellijk een automatische e-mail van Medibling zelf met 
een link om uw paswoord te wijzigen en zo wel toegang tot 
uw profiel te krijgen. Indien dit niet lukt horen wij het graag 
van u (liefst per e-mail aan medibling@rws.be). We trachten 
dit dan verder met Medibling op te lossen. 

DOCUmENtEN

Kijkt u even na of uw wilsbeschikking nog geldig is (verloopt na 5 jaar)?  We blijven dit herhalen om-dat het zo belangrijk is dat u met uw documenten in orde bent. Uw levenstestament blijft wel geldig maar bekijkt u de ingevulde gegevens nog eens? Het levenstestament (patiëntenrechten) is name-lijk afdwingbaar en dus de moeite waard om er de nodige	aandacht	aan	te	besteden!	

aLgEmENE 
VERgaDERINg

De Algemene Vergadering 

vindt plaats op zaterdag 19 

maart 2016 in de nieuwe 

maatschappelijke zetel. De 

uitnodiging en antwoord-

strook vindt u op de achter 

cover van dit kwartaalblad.  

Voordracht

Voordracht door marc Cosyns

       
DINSDag 2 FEBRUaRI - EEKLO  

Locatie: Nijverheidskaai, 7   Eeklo

Info bij : Rudy De Coninck 
                  medewerker rouwcentrum  Tieberghien

agENDa februari

OplOssing van de WOOrdzOeker: 

het sleutelwoord is 
HiTTegOlF

Conferentie

RWS opgenomen als goed doel in Het 
Vooruitzicht

       
zatERDag 30 JaNUaRI - gENt   
 9.00 – 18.00u:

RWS heeft een informatiestand
Aan deze conferentie nemen 29 journalisten deel en worden 
21 lezingen gegeven.
19 goede doelen krijgen sterke financiële steun.
Tegelijk wordt die dag een boek gepubliceerd met hetzelfde 
doel en inhoud.

Locatie: Het	Pand	in	Gent	

Info en info :  Tickets	&	info	via	hetvooruitzicht2016.be
 Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 
 18 december , slechts 1200 tickets in  
 totaal aan de prijs van 18€ pp, jonger  
 dan 26 slechts 14€.

agENDa januari
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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

Voor Artsen en Zorgverleners:
LEIF (LevensEinde InformatieForum)
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
T 078 15 11 55
www.leif.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

aLS-Liga
T 016 29 81 40
www.als-mnd.be

Nuttige adressen

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

adressen via het secretariaat van RWS

OplOssing van de WOOrdzOeker: 

het sleutelwoord is 
HiTTegOlF

Gedicht

Afscheid nemen

“Jarenlang lag mijn schoonbroer, veel in foetus 

houding, verdwaasd, starend  te wachten op iets 

dat hij toch niet meer begreep. Met  liefde om-

ringd door mensen die hij niet meer herkende. 

Het werd weer zijn verjaardag. Wat kan men 

doen?? “Gelukkige verjaardag” wensen? Of erger 

nog, “Nog vele jaren toegewenst”. 

Ik verkoos een kleine tekst te schrijven in Haiku 

vorm die meer gericht was aan mijn zus en an-

dere nabestaanden als steun voor de moeilijke 

periode die ze beleefden. Kort nadien, bij het 

overlijden van haar man, koos mijn zus deze tekst 

voor het gedenkkaartje bij de begrafenis.

Tot mijn verwondering kwamen er vragen van 

lotgenoten om deze  tekst te mogen gebruiken. 

Gezien hij van toepassing kan zijn voor velen van 

hen, geef ik hem hierbij weer en tevens de toe-

stemming om hem te gebruiken indien gewenst.”

 

Hoofd vol van leegte,

Wellicht besefloos wachten,

Op iets onbekends

 

Verzorgd met liefde,

Onbereikbaar voor Naasten,

Maar nog steeds bemind.

Zeker niet vergeten

René Melotte,
RWS-lid
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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 bestuurs-
lid 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).

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!)

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
de permanentie gaat tijdens de vakantieperiode wel 
door in juli en augustus

Waar
Italiëlei 153, Antwerpen

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 juli en augustus

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
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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 | Italiëlei 153 | 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.



Antwoordstrook 
Ondergetekende,

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

zal aanwezig zijn op de algemene Vergadering van  19 maart 2016 met (desgevallend)                            bijkomende personen

Handtekening

                                Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen 

&
Ondergetekende,

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

effectief lid van RWS vzw voor 2016, verleent volmacht aan effectief lidOpsturen naar: RWS, Constitutiestraat 33, 2060 

Antwerpen - fax: 03 235 26 73 - mail: info@rws.be

Volmacht tussen effectieve leden
Algemene Vergadering van 19 maart 2016

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 19 maart 2016

Datum   Handtekening

                                        Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen 
of overhandigen bij de opening der zitting  

RWS 120 lay-out.indd   5 12/02/2010   8:59:25

Uitnodiging algemene Vergadering
zaterdag 19 maart 2016 - 11.00 u (einde verwacht rond 12.00u)

op de nieuwe maatschappelijke zetel van RWS, Italiëlei 153 te 2000 antwerpen

Inschrijven  is verplicht en dit vóór 12 maart 2016 via onderstaande antwoordstrook

Antwoordstrook 
Ondergetekende,

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

zal aanwezig zijn op de algemene Vergadering van  19 maart 2016 met (desgevallend)                            bijkomende personen

Handtekening

                                Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen 

&
Ondergetekende,

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

effectief lid van RWS vzw voor 2016, verleent volmacht aan effectief lidOpsturen naar: RWS, Constitutiestraat 33, 2060 

Antwerpen - fax: 03 235 26 73 - mail: info@rws.be

Volmacht tussen effectieve leden
Algemene Vergadering van 19 maart 2016

Naam        Voornaam

Straat / nr

Postcode               Woonplaats

om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 19 maart 2016

Datum   Handtekening

                                        Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen 
of overhandigen bij de opening der zitting  

RWS 120 lay-out.indd   5 12/02/2010   8:59:25

            
PROgRamma 
•	 welkomstwoord	van	de	voorzitter,
•	 jaarverslag	over	de	activiteiten	in	2015,
•	 ontslagnemende	bestuurders,	voorstelling		 	

 van 2 nieuwe bestuurders, stemming,
•	 mededeling	van	de	verplaatsing	van	de		 	

 maatschappelijke zetel,
•	 wijziging	van	artikel	8	der	gewijzigde	statuten	
 in: “De algemene vergadering bestaat uit de  
 effectieve leden, is voorgezeten door de 
 voorzitter van de raad van bestuur, vergadert 
 eenmaal per jaar tijdens het tweede kwartaal.”
•	 financieel	verslag	voor	het	boekjaar	2015,	
 verslag van de commissaris over de rekeningen, 
 stemming,
•	 begroting	voor	boekjaar	2016,	stemming.

Wegens de drukke verhuisperiode zal 
de Algemene Vergadering zich strikt 
houden aan de noodzakelijke wettelijke 
bepalingen. De bijeenkomst wordt daarbij 
gehouden in de vrij beperkte ruimte van 
de nieuwe zetel. RWS heeft daarom dit jaar 
geen sprekers uitgenodigd of een receptie 
gepland. 


