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Op 30 januari vond in Het Pand in Gent, Het Vooruitzicht 2016 plaats, een
initiatief van de nieuws- en sportredactie van de VRT in samenwerking met de UGent.
Michaël Van Droogenbroeck met een sessie ‘Brengt uw geld meer op in 2016?’ had
RWS als zijn goed doel uitgekozen.
We danken hem dan ook heel hartelijk hiervoor!
Er was een ruime publieke belangstelling en RWS had een infostand.

Foto’s door RWS-vrijwilligers

De opbrengst van de ticketverkoop van de conferentie en de verkoop van het bijhorende boek gaat via de Warmste Week van Music
For Life naar 21 goede doelen die de sprekers kozen.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel tegen de prijs van 17,99 €.
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• Katholieke ziekenhuizen mogen euthanasie weigeren
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• Evaluatie euthanasiewet niet voor morgen
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• Nuttige adressen
• Secretariaat en permanentie
• Boeken & documenten
• Aangesloten leden
• Het Vooruitzicht 2016 – sprekers in beeld

Beschermcomité
Meer dan 100 personen bieden morele steun,
waaronder:

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

Woordje van de voorzitter

Gedicht

Beste lezer,
Na de drukte van de voorbije decembermaand waar onze hele inboedel ingepakt
en verhuisd werd, zitten we ondertussen al
ruim twee maanden op onze nieuwe stek.
Voor hen die het nog niet weten, de zetel is
nu officieel Italiëlei 153 in 2000 Antwerpen.
Op loopafstand van het Centraal Station en de
Rooseveltplaats met de vele bushaltes.

Vergeten we niet dat RWS één van de “goede
doelen” is binnen de VRT-actie “Het Vooruitzicht “ in Gent. Er was veel aandacht van media
en bezoekers. Het was zeker de moeite daarbij
te zijn. De opbrengst zullen we later vernemen
en ook aan u allen mededelen. Dank aan de
VRT, de bezoekers en de medewerkers die hun
dag hieraan besteedden.

Dankzij de inzet van een schare vrijwillige
medewerkers en bestuursleden verliep de verhuizing en de installatie van een leien dakje.
Iedereen blijft enthousiast, een ruime locatie,
veel licht en plaats genoeg om te werken en
een separate ruimte voor de permanenties.
Een schot in de roos. Ook het aantal bezoekers
voor de donderdagsessies loopt gestaag omhoog. Onze mensen vinden de weg, en uiteindelijk zijn het de leden voor wie we het doen.

Op het digitale vlak breiden we het link netwerk uit en investeren in een verbetering van
ons eigen computergebeuren en hieraan gekoppeld het Medibling-verhaal, dat nu hopelijk op kruissnelheid is en volop efficiënt wordt
opgevolgd.

Spijtig genoeg werd de secretaresse medio januari langdurig ziek en deed ik eens te meer
beroep op de noeste vrijwilligers. Zij gingen
er vol goede moed tegenaan en als je binnenkomt, lijkt het soms op een bijenkast waar
werksters op en neer hollen, waar telefoons
rinkelen, waar gezwoegd, maar ook gelachen
wordt. Zelfs als er eens een harder woord valt,
blijft het één familie die werkt voor ‘t zelfde
doel: RWS!
En buiten dit secretariaatswerk zijn er de verder werkende permanenties in Mechelen en
Turnhout, geven we lezingen en zijn aanwezig
op beurzen en infosessies.

Het is niet mijn gewoonte, maar ik doe het
toch: drie dikke zoenen aan onze rots in de
branding Elka Joris. Steeds paraat, altijd bereid, immer in de weer en ervoor zorgend dat
het schip blijft varen. Merci, merci, merci!

“Dat je gelukkig moge zijn,
zonder droefheid te miskennen
in staat om te dromen

Sterk, zonder vrees voor een
nederlaag
Rebel, zonder je
zachtmoedigheid te verliezen

Slechts onderdanig aan het
ideaal en de droom,

Beste mensen, noteer zaterdag 28 mei in uw
agenda. De vierde dag van Waardig Sterven
en Euthanasie met als thema ‘Dementie en
verworven wilsonbekwaamheid’ belooft meer
dan boeiend te worden. Wij rekenen op uw
talrijke aanwezigheid op de Antwerpse universiteitscampus.

koning van eigen wil

En tot slot, zorg dat uw lidgeld betaald is, uw
papieren allemaal in orde zijn en blijf ons steunen.
Op u allen komt het aan.

vrijheid ontneemt”

Met liefde voor de mens
zonder dat enige angst je

(anoniem)

Marc Van Hoey
voorzitter
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Gedicht

RWS

Denken

Nieuw adres RWS

Eerst dacht ik:

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

‘niet aan denken’,

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 zijstraten)

dat heb ik toen gedaan,
maar twee seconden later,
dacht ik er tòch weer aan.

Trams : bovengronds :   10 – 11 – 12 - 24 : halte Rooseveltplaats
Metro  : 2 - 3 – 5 – 6 - 8 : halte Astrid      9 – 15 : halte Opera

nee, zo eenvoudig is dat niet,

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

want weet je,

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

wat je doet,
je denkt er óók aan als je denkt
dat j’er niet aan denken moet.

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.
Zie ook belangrijke weetjes ivm de werken aan de Italiëlei op pag 26

Toon Hermans

6 RWS
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28 mei: 4de Nationale Dag van
Waardig Sterven en Euthanasie
Stadscampus UA ‘Hof van Lierde’, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
(bij de ingang staat een elektronisch bord waarop je kan lezen in welke zaal je RWS kan vinden)

Thema: dementie en verworven wilsonbekwaamheid
Programma

08.30u: Registratie en ontvangst op de stadscampus, bezoek standen van verenigingen
09.00u: Welkomstwoord door Rita Goeminne, ondervoorzitter RWS
09.10u: Experten aan het woord, ingeleid door Michael Van Droogenbroeck, journalist VRT
- Getuigenis: “Het verhaal van mijn echtgenoot en onze vader”
- Luc Deliens, hoogleraar palliatieve zorg onderzoek VUB-UGent: “Wat onderzoek ons leert”
- Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg: “Wat is het beleid van FPZ inzake dementie”
- Karin Jiroflée, federaal volksvertegenwoordiger Kamer, licht het sp.a-wetsvoorstel toe
- Robert Schurink, directeur NVVE, leidt de Nederlandse “Handreiking dementie” in
- Jurn Verschraegen, directeur dementie expertisecentrum: “Waardig sterven ondanks dementie”
11.00u: Pauze en bezoek standen van verenigingen
11.20u: Interactief panelgesprek en discussie rond het standpunt van RWS over dementie
               Moderator: Michael van Droogenbroeck (gaf RWS als goed doel op bij ‘Het Vooruitzicht 2016’)
12.20u: Afsluitend dankwoord door Marc van Hoey, voorzitter RWS
12.30u: Receptie
(Vormingsuren voor zorgverstrekkers en accreditering ethiek voor artsen goedgekeurd:16005997)

Inschrijven vóór 15 mei via e-mail op info@rws.be of
telefonisch op het nr. 03 272 51 63 en door storting van
10,00 euro per persoon (5,00 euro voor RWS-leden) op
rekening nr BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van uw naam (lidnummer voor leden) én deelname 28 mei 2016
met dank aan Ilah

8 RWS
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Opinie

Neem euthanasie en abortus op in wet op
patiëntenrechten
De Morgen – 31.12.2015 – Marc Cosyns

Aartsbisschop Jozef De Kesel deed stof opwaaien met zijn uitspraken over euthanasie en abortus. ©BELGA

Marc Cosyns is huisarts in wijkgezondheidscentrum / UGent
In het Heilig Jaar waarin vrouwen die hun
vrucht hebben laten weghalen formeel vergiffenis kunnen krijgen van iedere priester,
zou men misschien niet verwachten dat de
kersverse aartsbisschop de traditionele leer
beklemtoont.
Zeker omdat hij een paar dagen voordien gezegd had dat de wijding van vrouwen tot diaken geen taboe meer is. Maar misschien meent
de aartsbisschop dat er al in te veel katholieke
instellingen abortus en euthanasie worden gepleegd en dat men straks geen keuze meer kan
maken voor een ziekenhuis waar dit formeel
geweigerd wordt.
Uit de reactie van Zorgnet Vlaanderen/Icuro
dat o.a. alle katholieke instellingen overkoepelt, blijkt dat zijn vrees niet onterecht is. De
gedelegeerd bestuurder verklaart immers
dat in alle instellingen euthanasie en abortus
mogelijk is in overleg met de patiënt via een
zorgvuldig stappenplan. “Niet of het kan, maar
de manier waarop het gebeurt is aan de orde.”
Vanuit kerkelijk standpunt valt er dus iets voor
te zeggen dat de aartsbisschop de traditionele
kaart trekt waar hij zijn kans schoon ziet, wetende dat hij het kennelijk ook moeilijk had
met de brief van Jong CD&V aan paus Franciscus. Jong CD&V vraagt met aandrang dat
145 - JULI 2016

de Kerk haar verzet opgeeft, telkens wanneer
overheid en hulporganisaties de bevolking anticonceptie ter beschikking stellen (25 december 2015).
Sommige (jonge) politici vinden nu dat de
aartsbisschop juridisch ongelijk heeft en spreken over een aanfluiting van de wet: “Abortus
en euthanasie zijn een recht voor de patiënt en
die moet dat ook zien toegepast krijgen. Het is
een contract tussen een arts en een patiënt/
cliënt, waarbij de instelling geen eisen of voorwaarden te stellen heeft.” Maar is dat wel zo?
De ontstaansgeschiedenis van een wetgeving
wordt vaak snel vergeten en verdraaid in functie van het eigen gelijk. In de wet betreffende
zwangerschapsafbreking worden instellingen
specifiek vermeld: De afbreking moet onder
medisch verantwoorde omstandigheden door
een geneesheer worden verricht in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere
vrouw opvangt en haar omstandig inlicht (…)
art 2/art 350 1 b. De wet was geënt op de weliswaar illegale werking van de abortuscentra
die toen al meer dan 10 jaar op een zorgvuldige
psychologisch begeleide en poliklinische wijze
werkten. Dit in tegenstelling tot de (meeste)
ziekenhuizen waar abortus clandestien tussen
andere ingrepen zonder enige voorlichting en
onder algemene narcose plaats vond.

Anno 2015 is er nauwelijks een ziekenhuis dat
abortus tot 12 weken uitvoert en wat de ‘medische abortussen’ betreft is er weinig (ethische)
transparantie, aldus Marleen Temmerman (DM
30/12). In de wet betreffende euthanasie is
geen sprake van de instelling waar de euthanasie moet plaats vinden. In de voorbereidende parlementaire commissiewerken beaamde
de toenmalige voorzitter Fred Erdman (Sp.a)
formeel dat instellingen het recht hebben om
de toepassing van euthanasie te verbieden
binnen de muren van de instelling.
Ondertussen is hierover heel wat gediscussieerd, gepubliceerd en zijn meningen veranderd, maar alleen de status van bijzondere
wetgeving in het strafrecht(abortus) of verwijzend naar het strafrecht (euthanasie) maakt

“Niet of het kan,
maar de
manier waarop het
gebeurt
is aan de orde.”
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dat instellingen niet verplicht kunnen worden
om deze ‘niet-medische handelingen’ op te
nemen in de basiszorg. Er is ook geen wettelijke verwijsplicht. ‘Niemands recht, niemands
plicht’ zoals Herman Nys (medisch recht, KULeuven) het uitdrukt. Daar sta je dan als patiënt, denk ik dan…
Mochten abortus en euthanasie opgenomen
zijn in de patiëntenrechtenwet zoals (nood)anticonceptie en palliatieve sedatie, dan zouden
ze als ‘medische handelingen’ plaats kunnen
vinden in de setting die het best aansluit bij de
wil en de situatie van patiënten en hun naaste
betrokkenen. Dan zou abortus deel uitmaken
van de reproductieve zorgverlening en euthanasie van de integrale stervensbegeleiding.
Zonder strafrechtelijke procedures, maar met
wetenschappelijk onderbouwde en zorgvuldige richtlijnen voor de interdisciplinaire zorgteams. Individuele zorgverleners blijven dan
het recht hebben niet te participeren, maar
moeten wel voortijdig verwijzen, zoals de arts
of vroedvrouw die tegen ‘natuurlijk’ bevallen is
nu ook moet verwijzen naar een andere zorgverlener.
Zo eenvoudig zou het kunnen zijn mochten
partijpolitieke en levensbeschouwelijke belangen niet zwaarder wegen dan de menswaardige zorg voor patiënten. Toch trachten we nu
al met een groep zorgverleners op deze manier
te werken, ons geweten volgend, (h)eerlijk
helder.

Gedicht

kerkvorst
zo dus heeft een kerkvorst gesproken:
hij neemt de vrijheid om de vrijen
te beknotten; in zijn ziekenhuizen
geen verlossing wel het doelloos lijden
en weerom laat het volk zich bedotten:
het brengt z’n bijna doden bij zijn poort;
ook al brandt het in al hun botten,
liever deze pijnen dan een moord
in zijn ogen. er moet vrijheid zijn,
zegt deze bloedeloze, vrijheid
van geweten – heeft een spuitje,
een drankje een geweten, dat
had ik graag geweten.
de kerkvorst en het zijne:
bestaat dat ‘zijne’ nog
of is het ook het mijne
wanneer ik word aangevoerd,
niet in staat tot spreken?
kerkvorsten preken en doen
alsof ze spreken in onze naam
ze dragen een faam van eeuwen
doch die heeft weinig fatsoen
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Over duidelijkheid en tsjevenstreken
de haan 4 jan. 16 – S
De praktijk wijst het uit: onze huidige euthanasiewet is allesbehalve duidelijk. En dat heeft
te maken met de ontstaansgeschiedenis: de
toenmalige politici hebben een Belgische
consensus nagestreefd en om die te bereiken
hebben de andersdenkenden zware toegevingen gedaan aan de vertegenwoordigers van de
katholieke zuil. Met zo’n gedrocht van een wet
als gevolg.
Want een gedrocht is het als je ziet wat er mogelijk is gemaakt. Een rusthuis ressorterend
onder een katholieke koepel weigert een Leifarts binnen te laten ondanks het feit dat alle
formaliteiten waren vervuld. Met als gevolg
dat in extremis een zo goed als stervende bewoner nog naar huis moest worden vervoerd.
Kan het mensonwaardiger?
Hier past maar één houding en dat is die van de
schaamte, diepe schaamte. Of opstandigheid,
een verzet dat de dingen noemt bij hun naam:
‘tsjevenstreken’.
Ik weet dat dit een scheldwoord is maar ik ken
geen accurater. Het zorgtehuis komt aandraven met het smoesje dat het geen precedent
wou en dat het de sereniteit voor de andere bewoners wou bewaren: het mocht niet geweten
zijn dat er een dokter was langs gekomen ‘met
een spuitje’.
Dit is de cultuur van de angst en de cultus van
het lijden tezamen.
Die cultus van het lijden kan men als volgt
omschrijven: iedereen moet zijn kruis dragen
zoals onze verlosser zijn kruis heeft gedragen.
Geen gemopper noch geweeklaag: aanvaard je
pijnen.

Moet ik hieraan toevoegen dat deze verheerlijking van het lijden mij doet walgen? Ik heb er
geen bezwaar tegen dat men die keuze maakt
voor zichzelf: aan masochisten is er nooit een
gebrek geweest. Maar die keuze opleggen aan
anderen is in mijn ogen misdadig.
Hoog tijd dus om duidelijkheid te scheppen: indien niet door politici dan door een rechtbank.
Mijn voorkeur gaat uit naar een betere wetgeving met mededogen en menswaardigheid.
We hoeven niet te wachten op een volgende
verkiezing, een referendum zou in deze materie moeten volstaan. Bovendien deel ik de mening van David van Reybrouck: een democratie
omvat veel meer dan alleen maar om de zoveel
jaren een bolletje inkleuren. Een vitale democratie groeit elke dag: ze groeit naar een beter
inzicht en naar een betere praktijk.
We overdrijven niet wanneer we stellen dat
een ruime meerderheid van de Belgen positief
staat tegenover euthanasie als zelfgekozen
levenseinde. Gun die meerderheid dan ook zo
snel als mogelijk haar rechten: meer transparantie en weg met de hypocrisie en tsjevenmoraal. Elk ziekenhuis en elke zorginstelling
zouden in alle duidelijkheid moeten afficheren
hoe ze staan tegenover de diverse wegen naar
het einde toe. Euthanasie is één van die wegen
en het is een weg waarvoor steeds meer landgenoten kiezen.
Werk sancties uit om instellingen te bestraffen
die weigeren hun democratische plicht te vervullen en dat is op z’n minst de plicht tot doorverwijzing. En dan niet een doorverwijzing in
extremis.
Samengevat: geef de mensen de kans om hun
leven af te sluiten zoals zijzelf dat wensen.

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

Staf de Wilde
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“Katholieke ziekenhuizen mogen
euthanasie weigeren”
Belga - ma 28/12/2015 - 15:32 Fernand Keuleneer

De controversiële uitspraak van aartsbisschop De Kesel over euthanasie krijgt
forse steun uit juridische hoek: “Het is fout te beweren dat de wet katholieke ziekenhuizen verplicht om euthanasie toe te passen.” Voor patiënten is er wel nood
aan duidelijkheid zodat iedereen weet welke keuze het ziekenhuis maakt.

Fernand Keuleneer is advocaat. Voormalig
plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (20022012).
Voor de zoveelste maal wordt het nog maar
eens herhaald: een aantal verzorgingsinstellingen zou “de euthanasiewet niet toepassen”.
Meer bepaald stellen katholieke instellingen
zich “boven de democratisch gelegitimeerde
wetgeving”.
Ook voor de zoveelste maal: die bewering is
niet correct. De euthanasiewet verplicht ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen
niet om euthanasie in hun “zorgpakket” op te
nemen.
De teksten zijn klaar, duidelijk en
ondubbelzinnig
De parlementaire documenten zijn hierover
klaar, duidelijk en ondubbelzinnig. Ik verwijs
onder meer naar het verslag van de Kamercommissie voor justitie *:
“De voorzitter (volksvertegenwoordiger Fred
Erdman - FK) besluit dat in de juiste interpretatie
van het voorliggende ontwerp instellingen het
recht hebben om de toepassing van euthanasie
te verbieden binnen de muren van de instelling.
Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van
de voorzitter.”
12 RWS

In het verslag van de plenaire zitting van donderdag 16 mei wordt dit herhaald.
Ook als instellingen de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, respecteren ze dus ten volle de wet, die hun deze
vrijheid waarborgt.
Dubbelzinnigheid
De wet creëert immers geen subjectief, laat
staan fundamenteel recht op euthanasie, maar
beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van
artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren.
De wetgever heeft geoordeeld – mijns inziens
terecht – dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de
mogelijkheid tot euthanasie insluit.
Hoe dan ook dienen verzorgingsinstellingen mijns inziens wel af te rekenen met een
bestaande dubbelzinnigheid die moeilijk te
ontkennen valt. Wat bijna onvermijdelijk tot
problemen moet leiden is de verklaring van
“principiële openheid” voor de toepassing van
euthanasie, gekoppeld aan formaliteiten die
de uiteindelijke beslissing door een derde instantie (voorbeeld: ethische commissie) laten
nemen.

Een “ja, misschien” houding die uiteindelijk
in een “neen” uitmondt, zal door sommige
patiënten niet aanvaard worden, en dat is
begrijpelijk wanneer de vereiste duidelijkheid
ontbrak en het daardoor voor een patiënt te
laat is om nog in waardige omstandigheden
een beroep te kunnen doen op een arts buiten
de instelling.
Ziekenhuizen moeten duidelijkheid
geven
Om de patiënt toe te laten tijdig een oordeelkundige keuze te maken, en dat is zijn recht,
zijn duidelijkheid en transparantie nodig, zowel wat betreft de “verkrijgbaarheid” van euthanasie in de instelling, als omtrent de andere
beslissingen bij het levenseinde.
Onder die voorwaarde is het een zeer goede
zaak dat binnen het kader van de wet instellingen met een verschillend model van begeleiding bij het levenseinde naast elkaar bestaan.
Nog afgezien van het maatschappelijk belang
van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid
om gestalte te geven aan een levensbeschouwing, kan niet genoeg worden opgelet voor
een te grote vanzelfsprekendheid van euthanasie en zelfgekozen dood, al dan niet onder
druk van toenemende financiële krapte.
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Als liefde niet langer wint van pijn
www.destandaard.be
10 februari 2016 | Dirk Brems, Raadgever bij de Permanente Vertegenwoordiging van Belgie¨ bij de EU.

Liefde toon je door iemand níét los te laten, schreef Rik Torfs maandag in deze
krant. Nochtans merkte Dirk Brems bij het afscheid van zijn zus dat de manier
waarop je iemand laat gaan, ook vervuld van liefde kan zijn. Dat euthanasie
daarbij een mogelijkheid was, maakte dat ze niet voor zelfdoding moest kiezen.

Na een slepende ziekte heeft mijn zus enkele
jaren geleden wegens ondraaglijk fysiek lijden,
ervoor gekozen haar leven te beëindigen. Het
was een van de meest ingrijpende momenten
uit het leven van al wie haar kende. Ze was
tijdens haar leven erg geliefd en vol energie
geweest en had een grote groep mensen gemobiliseerd die haar bijstonden waar mogelijk.

de pijn en de verlossing ervan. Dan is loslaten
een blijk van liefde en zou het egoïstisch zijn
om je te verzetten tegen de zelfbeschikking.
Ook zijzelf had veel verdriet. Maar de ondraaglijkheid van het lijden maakte net dat afscheid
minder pijnlijk dan de pijn. Niemand zou met
haar lijden willen ruilen, maar haar dood kan
haar door velen worden benijd.

Dat euthanasie mogelijk was, heeft haar leven
verlengd en haar de mogelijkheid gegeven om
op een waardige manier afscheid te nemen. Ze
was zelf arts en in theorie had ze dus voor zelfdoding kunnen kiezen. Dat zou, zoals ze zelf zei,
haar keuze zijn geweest indien de wetgeving
niet had bestaan. Maar dan had ze dat moeten
doen toen ze er fysiek nog toe in staat was. Ze
raakte immers geleidelijk aan volledig verlamd
en kon op het moment van haar overlijden niet
eens haar handen meer bewegen. Het was uiteindelijk niet die fysieke achteruitgang die het
leven ondraaglijk maakte, wel de pijn.

Nu hoor ik u denken dat het om fysiek lijden ging, niet over psychisch lijden. Is dat zo
verschillend? De dochter van een vriend heeft
jarenlang om euthanasie gevraagd wegens
ondraaglijk psychisch lijden en, omdat het niet
kon, heeft ze uiteindelijk op een amateuristische en pijnlijke wijze, zelfmoord gepleegd.
In haar laatste uren was zij niet omringd door
geliefden. Als zij had geweten dat de mogelijkheid om waardig uit het leven te stappen voor
haar bestond, had ze dan misschien langer
weerstand geboden? En als het dan echt niet
meer ging, had ze dan niet op een voor haar
en haar omgeving waardiger manier afscheid
kunnen nemen?

De tien dagen voor haar dood passeerde een
emotionele stoet van iedereen voor wie zij iets
had betekend. Tien dagen gevuld met leven,
om het leven voor hen die achterbleven voor
te bereiden. Natuurlijk was het afscheid pijnlijk en vervuld van verdriet en spijt. Het gemis
overweldigt me telkens als ik eraan terugdenk.
Maar op het moment van de euthanasie kon de
gezamenlijke liefde in de kamer niet op tegen
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Elk overlijden gaat gepaard met verdriet voor
wie achterblijft. Iedereen wil het zijn naaste
besparen te moeten overlijden na een pijnlijk en lang stervensproces. Een onverwachte
plotse dood kan zoveel zwaarder zijn voor wie
achterblijft, omdat die geen afscheid heeft
kunnen nemen, omdat nog zoveel ongezegd
gebleven is. ‘Hij heeft tenminste niet moeten

lijden, heeft niet afgezien…’ Bij euthanasie is
dat misschien de compensatie die we kunnen
geven aan degene die het leven niet langer
verdraagt, omdat hij zijn lijden niet langer als
levenswaardig inschat. Fysieke of psychische
pijn, dat maakt weinig verschil.
Bij een zelfdoding sta je alleen. Een pijnlijke en eenzame dood. Bij een goed begeleide
euthanasie ben je omringd door liefde, ben
je in het reine met iedereen en met jezelf en
wordt de beslissing gedragen door je (naaste)
omgeving. Hoe meer zelfdodingen we kunnen
vermijden, hoe beter toch? Een zelfdoding die
omgezet kan worden in een goed begeleid
proces naar euthanasie, is voor alle betrokkenen toch beter?
Laten we het debat verplaatsen naar hoe
euthanasie beter kan worden begeleid, hoe we
het proces kunnen integreren in ons nadenken
over leven en dood. Er zijn, zoals uit de rapportage in Terzake bleek, gevallen aan te halen
waar het euthanasieproces niet goed gelopen
is. Maar als een arts fouten maakt, stoppen we
niet met geneeskunde, als een rechter een onrechtvaardige uitspraak doet, stoppen we niet
met justitie en als een filosoof de bal misslaat,
stoppen we niet met denken. Laten we nadenken hoe we uitwassen kunnen vermijden
en er lessen uit trekken. Ik wens het niemand
toe, maar uit mijn ervaring heb ik geleerd dat
de weerstand tegen euthanasie die gebaseerd
is op religieuze of traditionele overtuigingen,
wegvalt voor wie het in zijn dichte omgeving
op een correcte manier heeft meegemaakt.
RWS 13
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Mantelzorg. Wat als ?
Kanttekeningen bij de rit op weg naar…

“De echtgenoten zijn elkander wederkeerig,
getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd”.
Zo staat het onder artikel 212 in kapittel VI,
van de “Wederzijdsche Rechten en Plichten der
Echtgenooten”. Las ik, in een nostalgische bui,
toevallig in het trouwboekje (1926) van mijn
ouders. In een uittreksel van het BURGERLIJK
WETBOEK”.
Hoewel het woord “mantelzorg” toen nog
niet bestond, was het blijkbaar wel wettelijk
verplicht. Mantelzorg werd pas in de jaren
‘70 gelanceerd door de Nederlandse professor
J.C.M.Hattings, omdat het gaat om zorg die als
een warme mantel om je heen zit.
Bij “van Dale“ las ik dat mantelzorg de aanvullende, niet beroepsmatige hulpverlening aan
bejaarden, zieken en hulpbehoevenden was.
Mantelzorger ben je als je instaat voor de
zorg van een dierbaar persoon. Bij voorbeeld
14 RWS

je bejaarde huwelijkspartner die de zelfzorg
niet meer aankan. Zich niet meer alleen kan
aankleden. Zich niet meer alleen kan wassen.
Niet meer alleen kan eten. Niet meer alleen
naar het toilet kan. Kortom iemand die de kans
loopt geïsoleerd te raken.
Toen we nog een landbouwend volk waren,
werd mantelzorg toekomstgericht aangepakt.
Nog in de fleur van hun leven zorgden boer en
boerin voor een kroostrijk gezin. Eens op leeftijd kreeg de oudste zoon de boerderij, mits
zijn ouders bij hem mochten blijven inwonen.
De andere kinderen kregen of leenden geld om
elders een boerderij op te starten. Liefst binnen het dorp, op loopafstand van de ouderlijke
boerderij. Ze verlieten haast nooit het dorp
voor meer dan één dag. De koeien moesten
op tijd worden gemolken. Stierf de boer eerst,
dan was de mantelzorg voor zijn weduwe verzekerd.

Twee illustraties, uit het leven gegrepen: :
Louise was 67 jaar toen haar acht jaar oudere
man een beroerte kreeg en voor altijd verlamd
bleef. Hij lag op een gehuurd hospitaalbed, in
de vroegere slaapkamer van de kinderen. Louise wilde hem perse thuis houden en werd zijn
liefdevolle mantelzorger. Zeven jaar lang, dag
aan dag. Typisch was dat ze bij de kassa van
de supermarkt in de buurt, telkens ongeduldig
stond te switchen van file om haar man toch
niet te lang alléén te moeten laten. Na zijn
dood ging ze op eigen houtje een week naar
zee, op ‘”vakantie” in hetzelfde klein hotel
waar ze een halve eeuw geleden de vakanties
doorbracht met man en kinderen. Ze was duidelijk aan rust toe. Elke dag ging ze gewoon
een keer wandelen op de zeedijk en dronk haar
pintje in hetzelfde volkscafé van weleer.
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Tijdens een “praatsessie” voor 50-plussers,
mannen en vrouwen, met als thema “genieten
van het pensioen”, bleef Simonne lange tijd
zwijgzaam en bescheiden. Tot ze nogal emotioneel loskwam, een depressie nabij. Jef, haar
man, had altijd goed zijn brood verdiend. En zij
was vanaf het begin van hun huwelijk “vrouw
aan de haard” gebleven. Maar ze had wel altijd haar handen vol gehad. Niet alleen met de
kinderen. Ze had namelijk, met goedkeuring
van Jef, haar vader in huis genomen. Die was
ongeneeslijk ziek, bedlegerig en weduwnaar.
Bovendien was hij altijd een dominant iemand
geweest en bleek dat ook te blijven. Toen de
man gestorven was, de kinderen het huis uit
waren, bleek de vader van “Jef” te dementeren. In een goed huwelijk moet je de kerk in het
midden houden, dus …
Simonne kon uitzonderlijk naar de praatsessie komen. Jefs zuster had zich vrijgemaakt
en sprong als “mantelzorger voor één dag”
in. Toen andere deelnemers aan de sessie enthousiast verhalen brachten over hun mooie en
verre reizen en de nog vele plannen die ze nog

hadden, barstte Simonne los: zij en haar man
waren nog nooit op reis geweest. En ondertussen ging “hun” leven voorbij.
Vanzelfsprekend?
De toename van het jaarlijks aantal echtscheidingen, zelfs op late leeftijd, vergroot de groep
alleenstaanden. Gemiddeld leven we langer.
Met gevolg. Het betekent onder andere dat in
de groeiende groep langer levende bejaarden
minder kans bestaat om de rit gezond uit te
rijden. Ouderdomskwalen, maar ook ongeneeslijke ziekten, geestelijke zowel als lichamelijke, steken nu meer de kop op. Waardoor
de groep ‘zorgbehoevende bejaarden’ almaar
toeneemt. Parallel aan dit alles groeit de zogenoemde ‘mantelzorg’. Verstrekt door mensen
met familiale binding, maar niet opgeleid tot
het verstrekken ervan. Vrijwillig, onbetaald en
meestal ononderbroken. Wat door de band,
vanuit plichtsgevoel, als vanzelfsprekend
wordt beschouwd.

Jan Janssens (86)

Wat als …
• je zelfredzaamheid afneemt en je
het

leven zonder hulp niet meer aankan?
• je een weduwnaar of weduwe ben
t en nooit kinderen hebt gehad?
• je de enige overlevende van de fam
ilie bent?
• je kinderen zich voorgoed in het buit
enland hebben gevestigd?
• je kinderen in onmin leven en de een
niet voor de ander wil?
• je huidige plichtbewuste mantelzorge
r ook hulpbehoevend wordt?
• je enige potentiële mantelzorger doo
r omstandigheden wegvalt?
• je niet goed kan opschieten met je
mantelzorger? Of omgekeerd.
• je de oorzaak bent van de psychisc
he en/of fysieke belasting van je mantelz
orger?
• je omgeving vindt dat je wat blij mag
zijn je “mantelzorger” te hebben gevond
en?
• je beseft dat je je mantelzorger bele
t zijn eigen leventje te leiden?
• je wil vermijden dat in de palliatie
ve fase je mantelzorger het niet meer
aankan?
• je wil vermijden wilsonbekwaam
door het leven te gaan?
• je vreest voorgoed opgeborgen te
worden in een rust- en verzorgingstehu
is?
• je perse thuis wil sterven en aan ’t
einde van de rit geen eigen huis meer
hebt?

Gedicht

aankomst
zo is het: volledig
thuiskomen doen we in de dood,
het einde van het rusteloze
er is dit huis, er is deze vrouw
en het onderkomen van haar dijen
maar haar buik kan je niet in
toch wil je daar verpozen:
je hoofd vooruit, elke gedachte
gesmoord – je wil door tederheid
zijn vermoord
daarom droom je van de grote
moeder: zo wijd dat zij
ontvangen kan, ontvangen
en bedaren
je verjaart vandaag, je telt
een aantal jaren: uit gewoonte
heb je ze doorstaan
om verder te gaan
moet je over de drempel,
de hoogste in ons leven
is de barmhartige dood
daar kom je thuis
in een hemels muziekje
zonder enige ruis
		

Staf de Wilde

Wetgeving

sp.a heropent euthanasiedebat
donderdag 23 april 2015

Karin Jiroflée dient drie wetsvoorstellen in
rond euthanasie. Op die manier wil ze lacunes
en manco’s in de wetgeving oplossen. Allereerst stelt ze voor om euthanasie open te stellen voor personen die wilsonbekwaam worden
door een hersenaandoening (bv. dementie).
Daarnaast pleit ze voor de afschaffing van de
beperking in tijd van de wilsverklaring. Tot
slot wil ze ook de aandacht vestigen op doorverwijzing als een arts niet wil ingaan op een
euthanasievraag.
De euthanasiewet bestaat ondertussen dertien
jaar en in al die tijd is er slechts één aanpassing
gebeurd.
“Nochtans zijn er veel verbeterpunten te
vinden in de euthanasiewet”, zegt Kamerlid
Karin Jiroflée. “Zo zou de mogelijkheid tot
euthanasie moeten uitgebreid worden naar
personen die wilsonbekwaam zijn door een
ernstige hersenaandoening. Mensen moeten
deze ziektetoestand vooraf in samenspraak
met hun vertrouwensarts neerschrijven zodat
ook in een fase van wilsonbekwaamheid of
bewusteloosheid aan hun wens om zélf hun
stervensmoment te kiezen, tegemoet wordt
gekomen.”

16 RWS

Daarnaast pleit sp.a ervoor om de beperking
in tijd van de wilsverklaring af te schaffen.
Vandaag moeten mensen om de 5 jaar hun
wilsverklaring vernieuwen. Karin Jiroflee stelt
nu voor om de wilsverklaring voortaan slechts
eenmaal te laten bekrachtigen. Uiteraard
blijft de wilsverklaring –zoals in de huidige
wetgeving- ten alle tijden herroepbaar, maar
de ambtelijke rompslomp van het verlengen
verdwijnt.
“Tot slot willen wij ook de patiënten verder
helpen wiens arts hun euthanasieaanvraag
niet wil behandelen. Door een doorverwijsplicht voor de arts in te voeren, verplichten we
deze artsen om de patiënt door te verwijzen
naar een andere arts die wel bereid is de aanvraag te bekijken”, aldus Karin Jiroflée die in
dit voorstel ook voor de betrokken artsen een
goede oplossing ziet. “Aan deze doorverwijsplicht hangt overigens ook het overmaken van
het medisch dossier vast. Zo kan de patiënt vlot
worden behandeld, zonder zelf een zoektocht
naar een nieuwe arts op te moeten zetten.”

Evaluatie
euthanasiewet
niet voor
morgen
www.destandaard.be 04 februari 2016 | Bart Brinckman

Regeringspartijen N-VA en CD&V vinden elkaar
in hun vraag om de euthanasiewet uit 2002 te
evalueren. Maar over de manier waarop, de
plaats en over de timing blijft veel onduidelijkheid. Bovendien wil Open VLD van zo’n evaluatie gebruikmaken om enkele heikele dossiers
op tafel te leggen. Daarvan willen de N-VA en
CD&V niet weten.

sp.a wil het debat in het parlement aangaan
aan de hand van deze drie wetsvoorstellen.
Maar willen de anderen partijen dat ook? sp.a
vreest dat een ethisch zwijgakkoord binnen de
meerderheid de ‘ethische deur’ hard in het slot
heeft gegooid.
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Hoog tijd voor sereen debat over euthanasie
Het Laatste Nieuws - 12 februari 2016

Een man die ten einde raad is omdat hij z’n dementerende vrouw steeds verder
ziet wegkwijnen en geen andere uitweg ziet dan haar dood te schieten. Na het
familiedrama in Watermaal-Bosvoorde is het volgens senator Jean-Jacques De
Gucht (Open Vld) echt hoog tijd om opnieuw het debat te voeren over de euthanasiewet.
Robert De Clercq (74) en zijn echtgenote Nicole
(75) hádden papieren ingevuld om euthanasie
aan te vragen voor wanneer zij door dementie
te zeer achteruit zou gaan. Maar de huidige euthanasiewet geeft die mogelijkheid eigenlijk
niet: die richt zich op mensen die in volle besef
kiezen voor vroegtijdige levensbeëindiging.
Ook de andere optie - een wilsverklaring waarmee mensen te kennen geven dat ze tot euthanasie wensen over te gaan in een uitzichtloze
medische situatie - kon niet. Die geldt alleen
wanneer mensen in een onomkeerbare coma
belanden en dat was hier niet het geval. Pure
waanzin, dat iemand die vooraf aangeeft te
willen sterven als hij er slecht aan toe is, dat
toch niet mag, zo zei professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans al.

De Gucht. “Veel mensen die een wilsverklaring hebben opgesteld, kunnen er toch geen
gebruik van maken omdat ze zich niet in een
onomkeerbare coma bevinden. Dat leidt tot
onmenselijke situaties. Niet alleen bij de dementerenden, maar ook bij slachtoffers van
een hersenbloeding of mensen die door een
verkeersongeluk of een ziekte in een vegetatieve of medisch uitzichtloze toestand belanden. Ook het feit dat zo’n wilsverklaring slechts
vijf jaar geldig blijft, is niet te begrijpen.”
Gewetensnood
Aan de andere kant stellen artsen zich de
vraag of ze bij een uitbreiding van de wet in
specifieke gevallen niet in gewetensnood ko-

men wanneer ze een dementerende persoon
met een wilsverklaring euthanaseren. Wat te
doen bij een man of vrouw die vóór de ziekte
wel een wilsverklaring heeft opgesteld, maar
in toestand van dementie de vrolijkheid zelve
is? Moet zo iemand dan onherroepelijk euthanasie krijgen?  “Dat is inderdaad een moeilijke
kwestie. Maar zo zijn er verschillende vormen
van dementie. Bij iemand die amper nog kan
slikken en sondevoeding nodig heeft, ligt
het al meer voor de hand. Precies voor deze
vraagstukken moeten we dat debat voeren.
Maar ik vrees ervoor: aan Waalse zijde rijpen
de geesten, maar N-VA en CD&V willen er niet
van weten.”
Jean-Jacques De Gucht

Gemeenschapssenator Jean-Jacques De Gucht
(Open Vld) treedt hem daarin bij en wil de politieke discussie voor een uitbreiding van de wet
nu opnieuw op gang brengen. “We hebben
zoveel experts in deze materie dat het te gek
is dat we hierover geen sereen debat kunnen
voeren. Overal worstelen de mensen met tal
van vragen, wanneer ik ergens ga spreken over
euthanasie. Ze denken dat ze met een wilsverklaring beschermd zijn wanneer ze dement
worden of een herseninfarct oplopen. Dat is
dus niet het geval, hé.”
Vooral door die comateuze toestand waarin
een betrokkene zich voor een wilsverklaring
moet bevinden, is dat luik van de euthanasiewet voor een groot deel een lege doos, volgens
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L’Euthanasie pour souffrance
psychique remise en cause
Le Soir+  le 15 février 2016

Ces derniers mois, la question de l’euthanasie
pour cause de souffrance psychique est revenue plusieurs fois sur le devant de l’actualité
en Belgique. A chaque fois, le même débat se
pose. Une maladie purement psychique peutelle être jugée incurable au point de conduire
au geste d’euthanasie ? Une question qui divise les experts. Pour Dominique Lossignol,
un des spécialistes belges de la douleur les
plus renommés et chef de clinique à l’Institut
Jules Bordet (ULB), la réponse est affirmative
et ceux qui disent le contraire « tentent d’en
tirer argument pour faire peser une menace

sur l’ensemble de la loi de dépénalisation de
l’euthanasie ou pour en exclure les causes
psychiques ». A l’inverse, Ariane Bazan, professeur à l’ULB, estime qu’« il faut changer l’offre
de soins et ne pas faire droit à la demande de
mourir de gens aussi désespérés » que ceux qui
demandent l’euthanasie pour des causes psychiques.
Afin de trancher ce débat délicat, la Commission nationale de bioéthique va se prononcer
ce mardi 16 février sur les bonnes balises à appliquer aux « cas psychiques ». De quoi peutêtre aboutir à un changement de la loi.

Euthanasie omwille van
psychisch lijden opnieuw in
vraag gesteld
(vertaling door Mireille Fourneau, redactieraad RWS)
De laatste maanden heeft de vraag naar euthanasie omwille van psychisch lijden meermaals het nieuws beheerst in Belgie. Telkens
opnieuw belanden we bij dezelfde discussie.
Kan een ziekte, die louter psychisch is, als ongeneeslijk bestempeld worden om zo tot de
handeling van euthanasie te leiden?
Een vraag die de experten verdeelt. Voor Dominique Lossignol, één van de meest vooraanstaande Belgische pijnspecialisten en ‘chef de
clinique’ aan het Instituut Jules Bordet (ULB),
luidt het antwoord bevestigend en zij die het
tegenovergestelde beweren, “trachten er argumenten uit te halen om een bedreiging te vormen voor het geheel van de wet die euthanasie
18 RWS

legaal maakt of om er de psychische oorzaken
van uit te sluiten .”
Tegengesteld daaraan stelt Ariane Bazan, professor aan de ULB, dat voor hen die euthanasie
vragen om psychische redenen “het aanbod
aan zorg moet veranderen en dat geen gevolg
moet gegeven worden aan de doodswens van
zulke wanhopige mensen.”
Teneinde deze delicate discussie door te hakken, zal Het Belgisch Raadgevend Comité voor
Bio-ethiek zich dinsdag 16 februari uitspreken
over goede maatstaven die kunnen toegepast
worden op “psychische gevallen”. Dit kan mogelijk tot een wetswijziging leiden.
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Woordzoeker
thema
‘ziek zijn’ – thema ‘ziek zijn’
Woordzoeker
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Zoek de hiernavolgende
woorden (beschouw y als ij) en
doorstreep ze:
arts – bad – bloed – deken
– drank – drinken –
genezen – hoest – honger
– huisarts – hulp – loom lui – moe – nut – oor – pijn 
– pillen – siroop – slikken 
– smaakje - wee

Zoek de hiernavolgende woorden (beschouw y als ij) en doorstre
Zet de overblijvende letters op een rijtje en je vindt het verborgen woord:

arts – bad – bloed – deken – drank – drinken – genezen – hoest – h
– moe – nut – oor – pijn – pillen – siroop – slikken – smaakje ‐ wee

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

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

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

IK WORD LID VAN RWS
Ontdek de oplossing elders in dit blad!
‐‐‐‐‐‐‐

Oplossing
woordzoeker
VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND STUREN
NAAR: RWS,
ITALIELEI 153, 2000 ANTWERPEN

Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stortMEDICATIE
op bankrekening: BE19 3200 2641 7012 van RWS € 20 (per persoon),
€ 40 (2 personen op hetzelfde adres) € 50 (vanaf 3 personen op hetzelfde adres) en vermeld op de overschrijving duidelijk ‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
Naam 1							

Voornaam				

		

Geslacht

Naam 2							

Voornaam		

				

Geslacht

Straat / nr
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum			
		
		

Tel + E-mail

								
							
Handtekening + datum
op overschrijving vermelden:
‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
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RWS medische identificatiejuweeltjes
Zoals we in het vorige kwartaalblad reeds
aankondigden biedt RWS naast het klassieke
hangertje ook een armbandje aan (beide juweeltjes zijn nu in voorraad en kunnen besteld
worden).
De hangertjes hebben wegens te veel problemen 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 worden via uw persoonlijke ID-code. Deze ID-code
staat op het juweeltje en geeft via de pc en
internet (www.myqrp.eu) toegang tot uw profiel en gegevens. Voor wie dit kent, kan deze
ID-code ook ingelezen worden via een down te
loaden app van Medibling op uw smartphone
en geeft dan op die manier rechtstreeks toegang tot uw profiel en gegevens.
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 terugstuurt vervangen we het gratis.
Bestellen kan enkel via het aanvraagformulier
dat u op de volgende pagina vindt. Wij verzoeken 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 vertraging opgelopen in de behandeling van de aanvragen. 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.

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
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Aanvraagformulier RWS‐juweel
(Graag in drukletters invullen a.u.b.)
Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………….……………………
Adres + gemeente: …………………………………………………………………………………….…………….………..
Tel./GSM: ……………………………………………………………………………………………………….………………….
E‐mail: ………………………………………………………………………………………………………….……………………
Lidnummer: ……………………………………………………………………………………………….……………………..
Wegens privacy‐redenen is het raadzaam om, indien u een mailadres heeft, uw online profiel zelf aan
te maken. RWS neemt geen verantwoordelijkheid op voor ingebrachte gegevens.
o

Ik heb een mailadres en ik maak mijn profiel zelf aan: wij bezorgen u de nodige informatie
om dit vlot te doen.

o

Ik heb een mailadres, maar ik kan niet scannen: wij scannen uw foto en uw RWS documenten
in en bezorgen ze als bijlage in een mail.

o

Ik heb geen PC en wens mijn profiel door RWS te laten aanmaken en ik vul de gegevens voor
mijn online profiel in. Ik ontsla daarbij RWS van alle verantwoordelijkheid die dit met zich kan
meebrengen.

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

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: …………………………………………………..
(zie ook keerzijde)

Voor het juweel:
Gegevens voor de gratis gravering (maximum 20 karakters per lijn):
Hiervoor zijn er 3 lijnen beschikbaar:
(bv.: contactpersoon bv. ICE 03/555555, bloedgroep bv. O+, aandoeningen/allergieën, uitdrukkelijke
wensen …) houd dit beperkt, kort maar krachtig, alles is immers leesbaar met uw ID die op uw juweel
staat.
1.
2.
3.

Indien u RWS vraagt uw gegevens in te brengen:
Vul dan bovendien 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 a.u.b.)

Betaling:
‐ Halsketting
‐ Armbandje
‐ Thuislevering

: € 20,00 voor niet‐leden
: € 15,00
: € 3,00
Totaal te betalen: ………………………………………. Euro

o Ik betaal via een overschrijving op rekeningnummer van RWS 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

Buitenlandse pers

Week van de euthanasie in Nederland
(bron: De Volkskrant)

13 tot en met 20 februari 2016 was de Week van de Euthanasie in Nederland.
Naar aanleiding daarvan werd op NPO 2 de documentaire over de Levenseindekliniek uitgezonden die het
debat over de zelfgekozen dood opnieuw deed losbarsten.
Voor- en tegenstanders van de Euthanasiewet grepen de documentaire over de in 2012 opgerichte kliniek,
bedoeld voor mensen met een doodswens die hiervoor niet terecht kunnen bij hun huisarts, aan om hun
mening te verkondigen over de medische dood.
Wij verzamelden voor u enkele opinies, zowel negatieve als positieve uit de Volkskrant van 18 februari jl.

Hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor
Lamme noemde de documentaire ‘verschrikkelijk’. ‘De euthanasiemarketing praat ouderen
aan dat het mooi is om het heft in eigen handen te nemen’, schrijft hij in een opinieartikel
in de Volkskrant.
In een uitzending van DWDD ( De Wereld draait
door) waarin hij de confrontatie aanging met
Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek, en arts Remco Verwer, die de euthanasie bij Goudriaan (de dementerende vrouw in
de film) uitvoerde, betitelde hij de dood van de
vrouw als ‘moord’.
Ook Rob Bruntink, expert palliatieve zorg, had
geen goed woord over voor het handelen van
de Levenseindekliniek. ‘Nooit eerder zag ik een
euthanasie die op een executie leek’, schreef
hij in een blog.

Op social media klinkt echter ook een ander
geluid. Veel mensen betitelen de documentaire als ‘mooi’ en ‘ontroerend’ en stellen dat
het zelfbeschikkingsrecht ook moet gelden
voor psychiatrische patiënten, dementerenden
en ouderen met ‘een voltooid leven’.  
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde (NVVE) pleit al langere tijd voor
het opnemen van ‘voltooid leven’ als extra
mogelijkheid in de Euthanasiewet. Begin deze
maand concludeerde de commissie onder leiding van Paul Schnabel dat dit niet zal gebeuren. De adviescommissie, die was ingesteld om
een antwoord te formuleren op de vraag hoe
invulling zou kunnen worden gegeven aan de
wens van een toenemende groep Nederlanders om meer zelfbeschikkingsrecht als zij hun
leven voltooid achten, stelt dat alleen een arts

een doodswens mag vervullen en louter op
medische gronden.
In de praktijk biedt de Euthanasiewet, die voluit
de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding heet en sinds de invoering in 2001 internationaal veel opzien baart,
voldoende speelruimte bij een verzoek om de
dood in het geval van ‘een voltooid leven’. Dit
omdat mensen die levensmoe zijn vaak ook
te kampen hebben met een opeenstapeling
van lichamelijke en psychische kwalen. Of zij
in concrete gevallen echter ook daadwerkelijk
geholpen worden bij hun doodswens, hangt af
van het oordeel van de betreffende huisarts.
De Euthanasiewet werd in 2001 ingevoerd
door oud-minister Els Borst. Begin deze maand
verklaarde Bart U. de oud-minister te hebben
vermoord omdat hij tegen voortijdige levensbeëindiging is.
U kan de documentaire alsnog bekijken op :
http://www.npo.nl/2doc-levenseindekliniek/15-02-2016/VPWON_1248719
alsmede de discussie achteraf die zeer illustratief is, op :
http://www.npo.nl/napraten-over-de-levenseindekliniek/15-02-2016/VPWON_1258958
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Ik vind het fijn oud te zijn
Omdat ik op leeftijd ben, ben ik aardiger voor mezelf,
en minder kritisch op mezelf geworden.
Ik ben mijn eigen vriend geworden.
Ik heb te veel dierbare vrienden deze wereld zien verlaten, te vroeg;
voordat zij konden begrijpen hoe groot de vrijheid is met het ouder worden.
Wiens zaak is het, als ik ervoor kies om te lezen,
of om te computeren, tot 04.00 uur in de morgen,
of te slapen tot 12.00 uur ‘s-middags?
Ik zal dansen met mezelf op die prachtige muziek van de 50, 60 & 70 ‘s,
en als ik op hetzelfde moment,
zou willen huilen om een verloren liefde,
zal ik dat doen.
Ik zal op het strand lopen,
in een badpak dat strak is gespannen over een uitpuilend lichaam,
en ik duik met overgave in de golven, als ik daarvoor kies,
ondanks de medelijdende blikken van de jetset.
Ook zij zullen er ooit oud uit gaan zien.
Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben.
Maar nogmaals, een deel van het leven ben ik ook vergeten.
En misschien herinner ik me uiteindelijk de belangrijkste dingen.
Zeker, door de jaren heen, is mijn hart wel eens gebroken.
Hoe kan je hart niet breken, als je een geliefde verliest,
of wanneer een kind lijdt,
of zelfs als iemand ‘s geliefde huisdier wordt aangereden door een auto?
Maar, gebroken harten geven ons kracht , begrip en mededogen.
Een hart dat nooit is gebroken, is ongerept en steriel,
en zal nooit de vreugde kennen van het onvolmaakte.
Ik ben gezegend lang genoeg geleefd te hebben om mijn haar grijs te zien worden,
en mijn jeugdige lachen is voor altijd geëtst in de diepe groeven op mijn gezicht.
Zo velen hebben nooit gelachen,
en zo velen zijn gestorven voordat hun haar zilver kon worden.
Als je ouder wordt, is het makkelijker om positief te zijn.
Het kan je steeds minder schelen wat andere mensen van je denken.
Ik twijfel niet meer aan mezelf.
Ik heb zelfs het recht verdiend om het fout te hebben.
Dus, om je vraag te beantwoorden, ik vind het fijn oud te zijn.
Het heeft mij bevrijd.
Ik hou van de persoon die ik ben geworden.
Ik zal niet eeuwig voortleven, maar in de mij resterende tijd,
zal ik geen tijd verspillen met klagen wat had kunnen zijn,
of mij zorgen te maken over wat er nog zal komen.
En ik zal ieder dag een dessert eten (als ik daar tenminste lust toe heb).

RWS wordt
geïnterviewd!

Veel gestelde vragen

Plus-Magazine
Als je dit leest, is er zelfs al een gesprek voorbij, nl. op 4 maart
2016. Plus-Magazine kwam toen langs bij RWS in het nieuwe
kantoor Italiëlei 153.
Rita Goeminne en Elka Joris kregen de gelegenheid om de werking en de doelstelling van RWS toe te lichten.
In de mei-editie van Plus-Magazine kan je dit interview lezen!
Natuurlijk berichten we hier ook verder over in ons volgende
kwartaalblad.

Radio Minerva
Op 25 mei 2016 besteedt Radio Minerva - heel bekend bij de Antwerpenaren! - een uur aan het reilen en zeilen van RWS. Romain
Goesaert, voorzitter van de seniorenraad Antwerpen én fervente
fan van radio Minerva, vuurt dan tussen 9 en 10u vragen af op
Elka Joris om meer te weten te komen over de vereniging ‘Recht
op Waardig Sterven’ en waarom RWS enkele jaren geleden 28
mei als ‘Dag van Waardig Sterven en Euthanasie’ heeft uitgeroepen.  Voor Elka dé gelegenheid om reclame te maken voor de
daarop volgende zaterdag 28 mei!
U kan meeluisteren op 98.0 FM voor Antwerpen en omstreken,
en 105.6 FM voor Blankenberge
en omstreken.
Voor wie buiten dit bereik zit,
kan dit interview live volgen via
www.radio-minerva.be!
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Veel gestelde vragen
Laatst had ik een gesprek met een vriendin over euthanasie. Zij
had al een wilsbeschikking laten registreren bij de gemeente en
gaat ervan uit dat wanneer zij om euthanasie vraagt “men dit maar
direct moet geven.” Ik vond dit nogal een naïeve uitspraak. Is het
niet zo dat men eerst een diepgaand gesprek moet doorstaan met
een huis- of LEIF-arts, psycholoog ?
RWS: U hebt gelijk mevrouw! De wilsverklaring is enkel geldig bij verworven
wilsonbekwaamheid m.a.w. als je zelf niet bekwaam bent je wil uit te drukken.
Je vraagt dus via dit document (omdat je het zelf niet kan zeggen) aan de
arts om je niet te reanimeren als dat bv. een algehele verlamming tot gevolg
kan hebben en daardoor enkel een vegetatief leven het resultaat is.
Bovendien kan je een arts niet verplichten om euthanasie uit te voeren. Je
kan dus wel verzoeken om euthanasie maar niet eisen. Het hangt op dat
moment dus af van de beslissing van de arts.

Mijn man is onlangs bij jullie op de permanentie ‘vraagmomenten’
geweest. Hij loopt nog steeds rond met het rare idee, dat éénmaal
de wilsbeschikking ingevuld is en bij dringende opname in een hospitaal- en hij zou bewusteloos zijn!- men hem per vergissing euthanasie zou toedienen.
Ik kan hem niet geruststellen, dat dit niet zo is. Onze zoon zou zijn
vertegenwoordiger worden. Zo gemakkelijk gaat het toch niet ?
RWS: Euthanasie wordt niet zomaar eventjes snel uitgevoerd, zelfs als er een
wilsverklaring aanwezig is. Artsen beslissen niet zonder overleg om euthanasie uit te voeren.

Wat is het nut van het bestaan van RWS nu de wet voor euthanasie
gestemd is?
RWS: De euthanasiewet  van 2002 was een ‘compromis’-wet met een hele
reeks ‘voorwaarden’ en ‘uitsluitingen’  van situaties bv.  euthanasie bij ongeneeslijk zieke kinderen, wilsverklaring elke 5 jaar te hernieuwen, wat met
de veel gestelde euthanasievraag in geval van dementie.
RWS kan via het ledenbestand een ‘drukkingsgroep’ zijn naar politici om die
aanpassingen aan de wet door te voeren.
Trouwens:  één aanpassing werd reeds bekomen: kinderen kunnen nu in samenspraak met de ouders euthanasie bekomen bij terminale ziekte
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Belangrijke weetjes
Hernieuwing lidmaatschap
2016 is alweer 3 maand
en oud. Heb je er aan
gedacht je lidmaatsc
hap voor dit nieuwe
werkjaar te betalen?
Dat is belangrijk want
daarmee bevestig je da
t je nog steeds achter
de verklaringen staat
, die je ondertekende!

Overschrijvingsformulier
nieuwing
Vermeld duidelijk  ‘nieuw lid’ of   ‘her
lidmaatschap’.
er.
In dat geval noteer dan ook je lidnumm

Verontschuldiging!
In december verhuisde RWS naar een nieuw kantoor. Begin
januari werd de secretaresse ziek. Tegelijk stroomden de betalingen voor de lidkaarten 2016 en voor de hangertjes / armbandjes van Medibling binnen. Hele reeksen mails wachtten
op antwoord.
Vrijwilligers hebben getracht én zijn er met veel moeite in geslaagd om de juiste werkwijze van het pc-programma te doorgronden en om de Medibling-werking op te sporen! Maar ondertussen was de administratieve achterstand flink gegroeid.
Alle dagen zijn medewerkers in het kantoor bezig om die weg
te werken. Daarom, beste leden, vragen wij u wat geduld wat
betreft de ontvangst van lidkaarten 2016 en hangertjes of
armbanden. Wij danken u voor uw begrip.

Dank voor uw gift!
Het bestuur van RWS wil graag haar dank betuigen aan de
leden die met een spontaan gebaar de vereniging en haar
werking ondersteunen door bij hun lidgeld een kleine gift te
storten. Wij ontvingen bij de hernieuwing van het lidmaatschap van een aantal leden een extraatje van tien euro.
Het is ons praktisch onmogelijk hier telkens individueel op te
antwoorden met een dankbrief.
Toch blijft dit gebaar niet onopgemerkt. Het doet ons deugd
en we willen hier dan ook graag voor danken. Wij voelen ons
hierdoor gesterkt om verder te ijveren voor onze en uw doelstelling: recht op een menswaardig sterven.

Nieuw bestelformulier
RWS-juweeltjes
r
Het Aanvraag- en Bestelformulier voo
rde hanger /armband in de vorige kwa
ens
weg
taalbladen is niet meer bruikbaar
het
aanpassing van de werkwijze. Gelieve
dit
in
u
nieuwe formulier te nemen dat
kwartaalblad vindt.

Algemene Vergadering
van 19 maart 2016
Het verslag van de AV
zal je binnenkort op onze website
(www.rws.be)
kunnen lezen.

Kijk je documenten na!

Werken aan de Italiëlei!
beter via
Om die werken te vermijden kan je
het verde Osystraat (naast het Atheneum) en
tot aan
lengde (de Van Maerlantstraat) stappen
r draai
de 3de straat links (de Olijf takstraat). Daa
ts om de
je terug links richting Italiëlei en rech
r.
hoek in nr 153 vind je het RWS-kantoo

26 RWS

Is je wilsverklaring nog niet ‘verjaard‘? Na 5 jaar
moet die hernieuwd worden.
Vraag een nieuw document aan bij RWS of
download het van de website! Vergeet niet 1
exemplaar aan ons te bezorgen voor het archiveren.
Het Levenstestament blijft altijd geldig en is
het belangrijkste omdat je daarmee kan EISEN
wat je wel/niet van behandelingen wenst.
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Een nieuwe RWS-folder!
Wil je helpen om RWS bekender te maken ?
Vraag dan om je een 10-tal exemplaren van
onze nieuwe RWS-folder te bezorgen of kom
er zelf ophalen in ons RWS-kantoor. Bied er
enkele aan bij je apotheker om aan de toog
te leggen en vraag je huisarts om er enkele
in de wachtzaal te mogen deponeren..

Nuttige adressen
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

Oplossing van de
Woordzoeker:
het sleutelwoord is
MEDICATIE

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
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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

BUITENLAND
World Federation of Right to Die Societies en andere, niet aangesloten verenigingen:
RWS 27
adressen via het secretariaat van RWS

Contacten met RWS

Permanenties
Secretariaat
Onze secretaresse Ingrid bemant het secretariaat te Antwerpen op dinsdag en
vrijdag en is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.30u op het nr. 03 272 51 63.
Buiten deze dagen en uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een bestuurslid of een vrijwilliger die uw dringende vragen zal trachten te beantwoorden.
Vermits deze medewerker de computergegevens thuis niet kan raadplegen kan
zij/hij u niet verder helpen met uw specifieke administratieve vragen omtrent
uw lidmaatschap, betalingen, documenten enz… Hiervoor kan u enkel telefonisch 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).

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

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

Als je naar het secretariaat belt, of een brief of een mail stuurt, vermeld
aub je lidnummer. Dat vind je op het etiket dat op het kwartaalblad
kleeft boven het adres. Vergeet het ook niet in te vullen op je Jaarkaart!  
Ook op de overschrijvingen waarmee je betalingen doet aan RWS, is het
nodig te vermelden waarvoor die storting gebeurt :
• vermeld steeds alle namen van de personen waarvoor betaald wordt
en voeg er steeds hun lidnummer bij.
• laat ook weten welke de reden is van de overschrijving: bv. lidgeld
2015, betaling hangertje, enz…. Die zaken kan je onderaan de overschrijving vermelden bij ‘Vrije mededeling’.
Hou de overschrijvingen ook ‘gescheiden’: betaal met een afzonderlijke
overschrijving voor de hangertjes! Die overschrijving moet je trouwens
zelf en direct bij de bestelling doen (wij sturen hiervoor geen overschrijvingsformulier op!)
Je hoeft je formulieren zeker niet aangetekend te verzenden. Bespaar je
die kosten en verstuur ze met een gewone postzegel.

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
Bij RWS
Levenstestament

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

Wilsverklaring inzake euthanasie

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

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

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

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

Aangesloten leden
Afrika

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

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

Nederland
• De Einder
• NVVE,Right to Die NL

Azië

Noorwegen
• Foreningen Retten til en Verdig Død

Hong Kong
• Awakening Research Foundation Hong Kong
Limited

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

Japan
• Japan Society for Dying with Dignity (JSDD)

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

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

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

lerland
• Living Wills Trust (LWT)

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

Midden-Oosten

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

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

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

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

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

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

Andere organisaties

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

Meer informatie over de euthanasie-problematiek in de wereld
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www.worldrtd.net
of via het secretariaat van RWS
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Het Vooruitzicht 2016
27 VRT-experts van de nieuwsredactie, onder wie Martine Tanghe, Rudi Vranckx,
Wim De Vilder, … en vele anderen, belichtten er elk in een lezing de actualiteit
van het komende jaar.

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

www.rws.be
Recht op Waardig Sterven vzw | Italiëlei 153 | 2000 Antwerpen | T 03 272 51 63 | info@rws.be

