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Verdwaalde stappen

op het pikzwarte bospad

de maan heeft vrijaf

In de ochtendzon

zilveren spinnenwebben

de herfst is er al

Rozen op een graf

zo levend in het zonlicht

ook zij moeten gaan

Jozef Vandromme
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Beste leden en sympathisanten,

De zomer loopt stilaan op zijn einde en het 
gewone leven hervat, maar bij RWS gaat al-
les gewoon door: permanenties met sommige 
dagen meer dan dertig bezoekers, veel brief-
verkeer en een heleboel superactieve mede-
werkers. Aan elk van hen, ik blijf het herhalen, 
onze dank en ik durf te spreken uit naam van 
duizenden leden.

Misschien bent ook u een van de mensen die 
één of meerdere rappelbrieven tot betaling 
ontving, weet dat dit niet slecht bedoeld is 
maar slechts een middel om ons ledenbestand 
en de bijdragen op peil te houden. Dank aan u 
allen om gevolg te geven aan de oproepen en 
uw steun te blijven bijdragen. Wij binnen het 
bestuur werken ijverig aan een nieuw compu-
terprogramma om het ledenbestand te behe-
ren en de administratie te vereenvoudigen.
 
Tegelijk gaan we vanaf 2017 een aangepaste 
huisregel invoeren: alle bestaande leden wordt 
gevraagd hun jaarbijdrage van 20 euro per 
persoon te betalen vanaf 1 januari en vóór 31 
maart. Dit maakt de opvolging veel eenvou-
diger. Nieuwe leden betalen uiteraard pas 
vanaf de datum van hun toetreding. Ook het 
lidgeld blijft op 20 euro. En voor alle duidelijk-
heid: een omnio-statuut, een attest chronisch 
ziek en dergelijke zijn absoluut geen reden tot 
verlaagd lidgeld. Uitsluitend mensen met een 
vervangingsinkomen betalen de helft, mits 
uitdrukkelijk voorleggen van een attest. Uiter-

Woordje van de voorzitter

aard staat het u vrij toch de som van 20 euro 
te betalen. U krijgt immers steeds vier mooie 
kwartaalbladen, die velen niet echt lezen wat 
jammer is voor het vele werk dat onze redac-
tieraad eraan besteedt. Verder heeft u de do-
cumenten, de lidkaart en uw uitnodigingen 
voor onze happenings… wat houdt u dan nog 
tegen?
 
Opgelet beste mensen! Het zijn de laatste 
maanden om uw Medibling-hangertjes gratis 
te bestellen, vanaf 2017 moet u ervoor betalen 
(zie verder in dit blad).

Kent u iemand die interesse heeft om voor 
RWS  te werken als coördinator van het secre-
tariaat, neem contact op a.u.b. Dit is trouwens 
de enige functie die bij onze vereniging  in vast 
dienstverband betaald wordt.

In dit nummer vindt u bijdragen over de wer-
king van onze vzw, teksten over de veelbespro-
ken	‘pil	van	Drion’	om	zelf	uw	leven	te	beëindi-
gen, en zoveel meer…
Maar ook u kan en mag bijdragen aan dit kwar-
taalblad. Alles is welkom, kritiek, bedenkingen 
of hersenspinsels, een gedicht… 
Lever uw bijdrage, dat maakt onze band nog 
steviger. En zoals vaak, samen zijn we altijd 
sterker.

Veel leesgenot en een goed eindejaar, want 
dat zal er sneller zijn dan je denkt.

Marc Van Hoey
voorzitter

Haiku Gedichtjes

Vergeetmijnietjes 

hebben veel hemel nodig

om zo blauw te zijn.

***

Aster en chrysant

bloeien enthousiast de

winter tegemoet.

***

Oude bladeren,

gouden bladeren . 

De herfst

is een rijk seizoen.

***

De zilverberk bloost

wanneer de 

zonsondergang haar

over de bast aait.

Kris Geerts

RWS 5
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Secretariaat
Het secretariaat te Antwerpen is bemand op dinsdag en vrijdag en is telefonisch 
bereikbaar van 9.00u tot 12.30u 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. Zij 
bevinden zich dan niet in het secretariaat en kunnen uw gegevens daar niet raad-
plegen. Hebt u nog specifieke administratieve vragen omtrent uw lidmaatschap, 
betalingen, documenten, enz… kan u telefonisch terecht op het secretariaat 
zelf op dinsdag- of vrijdagmorgen. U kan ook vragen stellen via het e-mail adres 
van RWS: info@rws.be. Ook die worden beantwoord vanop het secretariaat.

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 u naar het secretariaat belt, een e-mail of een brief naar RWS stuurt, 
vermeld dan aub uw lidnummer. Dat vindt u op het adresetiket dat op het 
kwartaalblad kleeft of op uw Jaarkaart!

Op de overschrijvingen waarmee u 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	van	de	overschrijving	 is:	bv.	 lidgeld	

2017, betaling hangertje of armbandje, enz… Die zaken kan u onder-
aan	de	overschrijving	vermelden	bij	‘Vrije	mededeling’.

•	 Hou	de	overschrijvingen	ook	 ‘gescheiden’:	betaal	met	een	afzonder-
lijke overschrijving voor de hangertjes of armbandjes! Die overschrij-
ving moet u trouwens zelf en direct bij de bestelling doen (wij sturen 
hiervoor geen apart overschrijvingsformulier op)

U hoeft uw formulieren zeker niet aangetekend te verzenden!

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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ADRESWIjzIgIng / OVERLIjDEn

Bent	 u	 verhuisd?	 Geef	 ons	 dan	 een	 seintje	
zodat wij uw gegevens in onze databank 
kunnen aanpassen en u geen enkel kwar-
taalblad hoeft te missen.
Graag willen we ook vernemen als een lid 
overleden is. Dat vermijdt soms pijnlijke si-
tuaties.

Belangrijke weetjes

LIDgELDEn 2017

Om de boekhouding eenvoudiger en dus tijd- en kos-tenbesparend te houden vragen we om het lidgeld voor 2017 pas te storten vanaf 1 januari 2017 en vóór 31 maart 2017. U zal daarvoor een overschrij-vingsformulier in het kwartaalblad van januari 2017 vinden!
Het lidgeld blijft 20 euro per jaar en per persoon, 50 euro voor 3 personen op hetzelfde adres.De verminderde bijdrage is voor RWS NIET van toepas-sing voor personen met een omnio-statuut afgeleverd door het ziekenfonds want RWS is geen medische in-stelling. De verminderde bijdrage is wél van toepassing mits het voorleggen van een recent attest voor vervan-gingsinkomen.

Deze personen krijgen korting en betalen 10 euro per jaar/per persoon.

KWARtAALBLAD OP DE WEBSItE!

Enkele leden suggereerden ons om het kwartaalblad 
digitaal aan te bieden om zodoende de druk- en ver-
zendkosten te verlagen. Dat is een goed idee maar… 
de digitale versie bestaat al! Op onze website www.
rws.be vindt u de kwartaalbladen van de laatste jaren! 
In de toekomst denken we er wel aan – via het nieuwe 
softwareprogramma dat nu op punt wordt gesteld - 
om de tijdschriften ook digitaal te kunnen versprei-
den.
 
Wat	 denkt	 u	 van	 een	 kwartaalblad	 via	 e-mail?	 Wie	
leest	graag	via	het	scherm,	wie	niet?	Graag	ontvangen	
we uw mening hierover via info@rws.be of onze web-
site www.rws.be.
Maar vergeet niet dat vele van onze leden geen pc be-
zitten of kunnen gebruiken!

MEtROHALtE OPERA AAn DE 
ROOSEVELtPLAAtS

Vanaf 1 september wordt die halte niet meer 

bediend voor de duur van de werken aan de 

Leien. De dichtstbije metrohaltes voor RWS zijn 

dan	 ’Astrid’	 aan	 het	 Astridplein’	 en	 ‘Diamant’	

aan het Centraal Station. Aan de zij-ingang kan 

u bus 17 nemen tot in de Vondelstraat.

HEt MEDIBLIng-jUWEELtjE!

Ter gelegenheid van het uitroepen van 28 mei tot de Na-

tionale Dag van Euthanasie en Waardig Sterven in 2013 

konden onze leden een gratis medisch identificatiehanger-

tje aanvragen. Oorspronkelijk was het enkel bedoeld voor 

dàt feestjaar. Maar het hangertje had zoveel succes - en de 

voorraad was nog niet op! - dat de Raad van Bestuur be-

sloot de leden wat langer de kans te geven om het juweel-

tje gratis te bekomen.  En dit kan nu nog steeds tot einde 

december 2016!

Vanaf 1 januari 2017 kan u nog steeds het hangertje bestel-

len maar bedraagt de prijs 15 euro voor leden (20 euro voor 

niet-leden). Het armbandje is ook nog altijd verkrijgbaar, 

eveneens aan de prijs van 15 euro (20 euro voor niet-leden). 

Wij vragen u wel de betaling apart te verrichten (op het be-

stelformulier vindt u alle informatie) en niet samen met bv. 

uw lidgeld.

Meer info over de voordelen van de juweeltjes vindt u 

op pag. 20.

Bestellen kan enkel via het aanvraag- en bestelformu-

lier op pag. 21.

Heeft u toch nog vragen over de juweeltjes zelf en/of de be-

stelprocedure kan u telefonisch terecht op het secretariaat 

op het nr. 03 272 51 63 van RWS, tijdens de permanentieda-

gen of op het e-mail adres medibling@rws.be.
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Belangrijke weetjes

MUSIC FOR LIFE KOMt tERUg In 2016!

https://dewarmsteweek.stubru.be/artikels/music-

life-komt-terug-2016
Iedereen zorgt voor iedereen. Dat wil Studio Brus-

sel eind 2016 opnieuw bewijzen tijdens De Warmste 

Week. Van 18 tot 24 december warmt Vlaanderen 

op tijdens Music For Life. Net als de voorbije jaren 

kiest u zelf welk goed doel u 

wil steunen en kan u daarbij 

kiezen uit de duizend goede 

doelen.
RWS heeft zich alvast inge-

schreven!

BELAngRIjKE nUMMERS VOOR HULPVERLEnERS!

ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een initi-atief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het tele-foonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE op te slaan, die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers, met het zoeken met wie er contact moet worden opgeno-men indien iemand ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer gecommuniceerd kan worden, of met het inwinnen van essentiële medische informatie. Als iemand wil dat er met meerdere personen contact wordt opgenomen, kan men meerdere ICE-nummers in het toestel zetten. Daarvoor kunnen codes als ICE1, ICE2, ICE3 gebruikt worden (bron wikipedia).Zet	uw	telefoon	dus	nooit	helemaal	‘af’	maar	vergren-del  enkel de toetsen. Gsm-gebruikers weten hoe ze die moeten ontgrendelen zonder de code in te brengen.

WIL U RWS HELPEn? DAt KAn zEKER!

Wij zoeken een vrijwilliger (m/v), liefst woonachtig in 
de regio Turnhout, die sociaal, zelfzeker en geduldig is 
en leden/niet-leden helpt met het beantwoorden van 
vragen, het invullen van documenten e.a. met betrek-
king tot het Levenseinde en dit op de permanentie-
namiddagen in het Huis van de Mens in het centrum 
van Turnhout. Deze infodagen gaan door elke laatste 
woensdag van de maanden februari, april, juni, sep-
tember en november telkens van 15u tot 16u. Met mo-
gelijk een kleine vergoeding.

Wij zoeken ook een vrijwilliger (m/v) die computer-
werk kan verrichten in het RWS-kantoor te Antwer-
pen.	Ben	je	geïnteresseerd?	Neem	dan	contact	op	met	
RWS via info@rws.be of telefonisch op het nr. 03 272 
51 63.

DUO-LEgAAt

RWS is onlangs opgenomen in de lijst van Goede Doe-
len bij de Koning Boudewijnstichting. U kan ons vanaf 
heden steunen bij testament via een duo-legaat.
Eén legaat is voor het goede doel, het andere voor 
familie of vrienden. Dit is vooral interessant indien u 
zelf geen kinderen hebt. Broers en zussen, neven en 
nichten, vrienden betalen zeer hoge successierechten. 
Met	deze	 regeling	betaalt	het	 ‘goede	doel’	van	beide	
legaten de erfbelasting. Daardoor blijft er meer geld 
over voor de anderen. Meer informatie bekomt u bij 
een notaris. 

gIFt AAn RWS 

Het bestuur van RWS wil hierbij de leden 

bedanken die bij de hernieuwing van hun 

lidmaatschap spontaan een extraatje gestort 

hebben.	 Praktisch	
is	 het	 ons	 onmogelijk	 om	

iedereen individueel een bedankingsbrief te 

sturen. Uw gebaar, om ons te ondersteunen,  

blijft echter niet onopgemerkt.  Hierdoor 

voelen wij ons gesterkt om verder te blijven 

ijveren voor onze en uw doelstelling:  recht op 

waardig sterven.
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Opinie

In 2011 verhindert het  WZC Sint-Augustinus de 
euthanasie van de 74-jarige Mariette Buntjens.  
Het woonzorgcentrum weigerde de huisarts 
de toegang voor een afgesproken levensbe-
eindiging.   De familie liet de bejaarde vrouw 
die leed aan een longtumor naar huis brengen 
om daar te sterven. Door de weigering moest 
Mariette Buntjens onnodig fysiek en psychisch 
lijden, oordeelde de familie. Ze spanden daar-
om een proces aan tegen de vzw Sint-Annen-

Rusthuis veroordeeld wegens weigeren van 
euthanasie

Meer dan 3000 “hits” krijgt men als men bovenstaand zinnetje  intikt op google.   Het verhaal kwam  massaal in de media.  
Toch vindt RWS het noodzakelijk om hier nog even bij stil te staan en de reactie van Marc Cosyns, huisarts verbonden aan 
de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg aan UGent  en lid van de Raad van Bestuur van RWS, te 
publiceren in het kwartaalblad.  Aansluitend  geven we ook nog een reactie van Staf De Wilde, een kritische lezer van ons 
kwartaalblad.

dael Grauwzusters uit Diest, de koepel van het 
woonzorgcentrum.

Bijna vijf jaar na de feiten heeft de rechtbank 
uitspraak gedaan.  De rechters volgden de eis 
van de 3 kinderen.  Ze kregen een schadever-
goeding  van 3.000 euro voor de overleden 
moeder en 1.000 euro per kind.  Volgens de 
rechtbank had het rusthuis niet het recht om 
tussen beide te komen in het akkoord tussen 

de patiënte en de behandelende arts.  Het rust-
huis kon niet aantonen dat niet aan de wette-
lijke procedure was voldaan.  Bovendien ziet de 
rechter het rusthuis of het woonzorgcentrum 
als een verlengstuk van de eigen woning  zo-
dat er geen enkele reden was  - gezien aan alle 
wettelijke voorwaarden voldaan was - om de 
uitvoering van de euthanasie te weigeren.  

“Instellingen zoals rusthuizen, woonzorgcen-
tra en bij uitbreiding ziekenhuizen kunnen 
geen morele gewetensbezwaren of principiële 
weigeringen opperen om een euthanasietoe-
passing binnen hun muren te laten door gaan”, 
sprak de rechter bij zijn veroordeling van het 
Diestse rusthuis (DS 30 juni).
“Na tien jaar onzekerheid is er nu duidelijkheid: 
alleen wat er tussen arts en patiënt beslist 
wordt, telt”, was de teneur van de advocaat 
en de betrokken LEIF-arts (LevensEindeInfor-
matieForum, red.) van de aanklagende familie 
in verschillende media na het vonnis. Maar is 
dat	zo?

In De Standaard van 8 juli 2016 verscheen een artikel van Dr Marc Cosyns, huisarts, verbonden aan de vakgroep huisarts-
geneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg (UGent)

Een zaak tussen arts, patiënt én de naasten

De rechter gaf niet mee dat dit een lacune in de 
euthanasiewet is die moet aangepast of weg-
gewerkt worden. Anderzijds beklemtoonde 
hij ook niet dat zijn uitspraak alleen dit vonnis 
betrof. De toekenning van een fikse schadever-
goeding wijst er wel op dat de rechter zwaar 
tilt aan de inmenging van de instelling.

Eindelijk duidelijkheid. Jammer genoeg niet 
verkregen van de wetgevende macht, maar via 
de rechterlijke macht. Tot hier toe stelden de 
meeste juristen en medische experts dat eu-
thanasie een (straf)wettelijk gereglementeer-
de daad is, opgedragen aan een arts om hem 
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Opinie

uit	 te	 voeren	 als	 een	 ‘niet-normaal	medische	
handeling’. Het specifieke van zo’n handeling 
is dat het Riziv noch de instellingen verplicht 
kunnen worden ze in het aanbod op te nemen. 
Het bekendste voorbeeld in België is de zwan-
gerschapsafbreking, gereglementeerd in de 
‘abortuswet’	 van	 1990.	 Zwangerschapsafbre-
kingen werden en worden uitgevoerd door 
abortusartsen in specifieke centra, mede om-
dat de meeste (katholieke) ziekenhuizen ze 
niet wensten toe te laten binnen hun muren 
en ze er niet toe verplicht konden worden. 
Een proces om dit af te dwingen is er nooit ge-
weest, anders was misschien eenzelfde vonnis 
als voor de euthanasie in Diest voltrokken en 
kon abortus een recht worden. Dan hoefde de 
Unie Vrijzinnige Verenigingen, 25 jaar na de 
abortuswet, geen petitie te lanceren om abor-
tus uit het strafrecht te halen, zoals ze vorige 
maand deed, ondersteund door een oproep 
van senaatvoorzitter Christine Defraigne (MR) 
(DS online 21 juni).

Bij euthanasie is geen 25 jaar gewacht en heeft 
men een rechterlijke doorbraak kunnen force-
ren. Eindelijk: euthanasie die toegepast wordt 
door een arts op verzoek van een patiënt, is 
een recht. Het is niet alleen een recht om er-
naar vragen, maar ook om het te krijgen, op de 
plaats waar iemand dat wil.

Meer dan papieren tekenen

Is met dit Diestse vonnis nu alles duidelijk en 
opgelost?	 Volgens	 de	 stem	 van	 de	 aanklager	
zeker en vast: “Als de papieren in orde zijn en 
het is zover, dan moet je het ook kunnen krij-
gen”. Sommige rusthuizen die geen morele be-
zwaren hebben, bieden nu al een euthanasie-
procedure aan als voorafgaande zorgplanning. 
Als de bewoner het wil, zorgt de instelling voor 
een uitvoerende euthanasiearts die onder-
zoekt of de bewoner voldoet aan de voorwaar-
den	en	die,	zo	ja,	de	procedure	van	een	‘andere’	
en	 ‘tweede	arts’	 regelt.	 Voor	 een	bedrag	 van	
3.500 euro kan dit afgehandeld worden. Nie-
mand van de medebewoners noch de familie 
hoeft dat te weten als de bewoner dat niet wil.
Maar behandelingen onderworpen aan de 
patiëntenrechtenwet zijn niet alleen procedu-
rele afhandelingen van papieren tussen arts en 
patiënt. Empathische informatie- en zorgver-
strekking voor de patiënt en zijn naastbestaan-
den zijn een noodzaak. Bij complexe situaties is 
interdisciplinair overleg een good practice. Dan 
pas kan euthanasie als gepland sterven wette-
lijk en zorgethisch gelijkgesteld worden met 
het stopzetten van levensondersteunende be-
handeling, palliatieve sedatie of comfortabel 
toelaten van natuurlijk sterven. Dan pas kun 
je een gelijkwaardige Riziv-nomenclatuur voor 
terugbetaling	opstellen	als	voor	een	 ‘normaal	
medische handeling’.

“Als de papieren 

in orde zijn en het 

is zover, dan moet 

je het ook kunnen 

krijgen”.

Maar als LEIF-artsen, de vrijzinnige unie en 
de wetgever blijven zweren bij het gecontro-
leerde	‘colloque	singulier’	in	de	euthanasiewet,	
dan	 zal	 euthanasie	 een	 ‘niet-normaal	 medi-
sche handeling’ blijven, die een instelling niet 
in zijn aanbod hoeft op te nemen. Je kunt niet 
van twee wettelijke walletjes eten.

Op de politieke agenda

Als pleitbezorger van een stervensbegeleiding 
waarin alle levenseindebeslissingen gelijk-
waardig zijn en waarin ze uitgevoerd worden 
met palliatieve zorgvuldigheid, hoop ik dat dit 
vonnis kan bijdragen om stervensbegeleiding 
opnieuw op de politiek wetgevende agenda te 
plaatsen. Met serene debatten, waar kan ge-
luisterd worden naar elkaar, maar vooral naar 
de patiënten en hun (verzorgende) naastbe-
staanden. Met als ultieme doel dat patiënten 
de dood kunnen sterven die zij willen, op die 
plaats die voor hen de beste is en zodat de 
(verzorgende) naastbestaanden die dood een 
plaats kunnen geven, waardoor zij verder kun-
nen leven met de goede herinnering aan die 
gestorvenen.

Is	nu	alles	duidelijk	en	opgelost?	Neen,	we	zijn	
er nog niet.

Marc Cosyns, 
Huisarts, verbonden aan de vakgroep 

huisartsgeneeskunde en 
eerstelijnsgezondheidszorg (UGent)
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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

Opinie

Een reactie van Staf De Wilde

De	wet	is	de	wet?

Wat vooraf ging: een rechtbank veroordeelde een katholieke instelling omdat 
die een euthanasie weigerde bij een van haar patiënten: een oude dame.

In De Standaard reageren dokter Marc Cosyns en de katholieke sloganeske den-
ker Herman De Deijn.
Cosyns is overtuigd van het recht op zelfbeschikking en van het recht op waar-
dig sterven. Hij is een man van mededogen. De Deijn presenteert zichzelf als 
een	sabelslijper,	hij	zweert	bij	de	slogan:	‘de	wet	is	de	wet’.
Zijn basisargument: de twee begeleidende en uitvoerende dokters waren 
broers en die kunnen niet onafhankelijk van elkaar oordelen. Hij lijkt gelijk te 
hebben	volgens	de	letter	van	de	wet.	Met	de	nadruk	op	‘lijkt’	want	ik	zie	niet	in	
waarom twee broers niet onafhankelijk van elkaar zouden kunnen denken. Ik 
heb in mijn leven nooit iets anders gedaan dan verschillend denken en voelen 
als mijn twee broers.

Maar	laten	we	wel	wezen:	wat	is	de	waarde	van	die	slogan?	Wetten	zijn	slechts	
voorbijgaande conventies afgesproken door een tijdelijke meerderheid – in 
een democratie toch. Een volgende meerderheid kan tot andere en betere wet-
ten komen.
Daarom staan volgens mij de ethische imperatieven voor en boven de wetten: 
zij hebben een eeuwigheidswaarde. Een van die imperatieven zegt ons dat we 
een mens niet onnodig mogen laten lijden. Dat doe je trouwens ook niet met 
een dier.
Mordicus een euthanasie weigeren heeft naar mijn aanvoelen iets sadistisch: 
het leed dat vermeden kan worden, doe je toch de medemens aan.

In de katholieke levensbeschouwing staat het lijden centraal, op een perverse 
manier.	 Ik	ben	zelf	grondig	katholiek	opgevoed	en	altijd	heb	 ik	geleerd:	 ‘wij	
moeten ons kruis opnemen zoals onze lieve heer zijn kruis heeft gedragen’. Ik 
vind dit een ziekelijke logica: schaf dan heel de geneeskunde en alle pijnbestrij-
ding af. Ik zou hier niet meer zitten schrijven mocht het er in de werkelijkheid 
zo aan toe gaan. Want ik ben chronisch pijnpatiënt en zonder mijn morfine-
pleisters (of beter gezegd: een derivaat van morfine) is de pijn ondraaglijk.

Om die reden moeten we de hakken in het zand zetten en niet toegeven aan 
de sabelslijpers. En we moeten blijven ijveren voor een betere, meer menselijke 
wet.

staf de wilde
De Haan 9 jul. 16
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Lezersbrief

Een jonge verpleegster klaagde de wantoestanden aan in een rusthuis 
waar ze een weekend werkte (DS 20 augustus ). Zij kon er de zorg niet ge-
ven die ze wou door personeelstekort.  Dit lokte nogal wat reacties uit, 
onder meer over de zin/onzin van levensrekkende behandelingen. Oude-
ren zijn best in staat zelf te beslissen over wat ze willen, zo blijkt uit onder-
staande brief van Lutgart Simoens.   

**
Dit is mijn WILSBESCHIKKING.

Ik ben Lutgart Simoens, geboren op 25 mei 1928. Ik spreek uit eigen naam, 
maar ik vertegenwoordig de 80-plussers die mijn mening delen.
Moeten wij als oude mensen ons nog zorgen gaan maken over “hoe het 
einde	zal	zijn”?	Niemand	heeft	zich	daarmee	te	bemoeien,	tenzij	de	patiënt:	
ik bedoel, een mens, niet ziek noch geestelijk ontoereikend of afhankelijk, 
dus een volwaardig mens van hoge leeftijd die goed beseft dat de toekomst 
alleen maar uit aftakeling zal bestaan, uit achteruit gaan en inleveren, en dat 
als een zwart en onheilspellend vooruitzicht beschouwt.
Dat wil ik niet. Ik wil zelf kunnen beslissen wanneer mijn leven niet meer 
kwaliteitsvol genoeg is om de aftakeling verder te ondergaan. De voorwaar-
de tot euthanasie “… uitzichtloos en ondraaglijk lijden” is er te veel aan.
Ik alléén kan voelen waar ik aan toe ben. Niemand kan in mijn plaats daar-
over oordelen en beslissen.
Ik heb een zeer boeiend en gelukkig leven gehad. Ik heb altijd de belangrijke 
beslissingen van mijn leven zélf genomen. Ik heb mij ook nooit laten betut-
telen of manipuleren. Zo heb ik een zelfstandig karakter gevormd in de loop 
van al die jaren, en ik wens dat dit verder gerespecteerd wordt.
Ik heb vijf goede, toegewijde kinderen die op de hoogte zijn van mijn wen-
sen en deze ook zullen respecteren.
De dag dat ik niet meer in mijn huis kan wonen (waar ik rustig hoop te ster-
ven), hoeft een verder leven niet meer.
Bij ernstige breuken of het plotse uitvallen van levensfuncties wil ik niet aan 
allerlei apparaten in leven worden gehouden.
Ik zal wel aangeven wanneer ik met de hulp van mijn huisarts rustig wil in-
slapen, omringd door mijn kinderen.
Ik wil dus niet eerst “door ondraaglijk en onomkeerbaar lijden” gaan, want 
dat vind ik ontluisterend en mensonterend.
Bij volle verstand en geheel uit vrije wil geschreven door Lutgart Simoens op 
11 januari 2016.

                                           Getekend  Lutgart Simoens

Pleidooi voor 
een waardig einde

Lezersbrief aan 
Marc

Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap
Op 11 juli 2016, de Vlaamse feestdag, heeft de Vlaam-
se Regering aan Wim Distelmans het Ereteken uitge-
reikt.
Wim Distelmans is oncoloog en professor in de pal-
liatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Hij pionierde voor de erkenning van palliatieve zorgen 
en de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten 
uitvoeren.

Een van onze leden reageerde hierop met volgende 
brief:

Aan Marc.

De omstandigheden van dit moment zullen een verle-
ning aan jou van de Vlaamse penning van verdienste 
wel niet mogelijk gemaakt hebben. En ik weet dat je 
deze onderscheiding ook con amore zult gunnen aan 
je collega Wim Distelmans.

Dat neemt niet weg dat Helen en ik de gelegenheid 
willen aangrijpen om je te doen weten hoezeer tal-
loos velen met ons van mening zullen zijn dat jij met 
minstens evenveel recht eergisteren in het Herrera-
huis onderscheiden had kunnen worden. In de afge-
lopen decennia heb je zo enorm veel voor al diegenen 
betekend die je hulp inriepen in hun laatste dagen. 
Altijd sta je ter beschikking van je medemens – zoals 
de eed van Hippocrates het beoogt. En zeker niet in 
het gemakkelijkste gedeelte van het medisch traject. 
Er blijft een groot verschil tussen het voorschrijven 
van geneesmiddelen en levenseindebegeleiding. De 
waardering daarvoor kan niet luid genoeg worden 
verkondigd.

JJ De Visser  
13 juli 2016 
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Buitenlandse pers

Zaterdag 28 mei was ik op uitnodiging van 
onze zusterorganisatie Recht op Waardig 
Sterven in Antwerpen. Het was voor de 7000 
leden tellende RWS de vierde Nationale Dag 
van Waardig Sterven en Euthanasie. Het thema 
was deze keer dementie en verworven wilson-
bekwaamheid.
 
Onder de hanenbalken van de mooie oude 
campus van de Universiteit hadden zich zo’n 
150 leden verzameld. Een van de spreeksters 
was een politica die aankondigde een motie 
in het parlement te gaan indienen om een ver-
wijsplicht te regelen voor artsen die zelf niet 
bereid zijn euthanasie te verlenen. 

Mij was gevraagd een lezing te houden over de 
nieuwe handreiking schriftelijk euthanasiever-
zoek in Nederland, die in februari is uitgebracht 
door het Ministerie van VWS (Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport) en in samenwerking 
met de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter bevordering van de Geneeskunde) 
is opgesteld.
 
Euthanasie is in België niet mogelijk bij wilson-
bekwaamheid en men was geïnteresseerd hoe 
dat bij ons is geregeld. Ik verwijs hierbij even 
gemakshalve naar de nieuwe handreiking en 
onze eerdere reactie daarop. Ik heb hun duide-
lijk kunnen maken dat zolang er een professio-
nele norm is die de wettelijke mogelijkheden 
beperkt ook in ons land maar weinig gebruik 
wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Eutha-
nasie is mogelijk bij wilsonbekwaamheid, als 
er een schriftelijke wilsverklaring is opgesteld 

Robert Schurink, 
voorzitter nVVE blikt terug op 28 mei, 
onze nationale Dag van Waardig Sterven en Euthanasie.

en er aan de zorgvuldigheidseisen van de eu-
thanasiewet is voldaan. Tot op heden is echter 
in ons land nog maar twee keer euthanasie 
verleend in een vergevorderd stadium van de-
mentie. De praktijk is nog steeds dat mensen 
die echt niet dement willen eindigen te vroeg 
uit het leven moeten stappen. Vorig jaar is dat 
in 109 gevallen gebeurd. 

Berlijnse muur 
Wat voor ons interessant is aan het Belgische 
model is dat zij palliatieve zorg en euthana-
sie integraal benaderen. Voor elke terminale 
patiënt zijn beide opties een reële keuze en 
bespreken palliatieve artsen dit openhartig. 
In ons land, maar ook in vrijwel alle andere 
landen in de wereld lijkt er eerder sprake te 
zijn van twee gescheiden kampen. Aan de 
ene kant de tegenstanders van euthanasie die 
alle heil zoeken in de palliatieve zorg, aan de 
andere kant de voorstanders van euthanasie 
die wijzen op het recht op zelfbeschikking en 
pleiten voor de mogelijkheid om waardig te 
sterven via hulp bij zelfdoding en euthanasie. 
Soms lijkt het wel of er een Berlijnse muur 
tussen staat.
 
Voor onze verenging geldt dat wij voorstan-
der zijn van het vrijwillige levenseinde. Dat 
houdt in dat wij ons best doen om alle mid-
delen en mogelijkheden rond het levenseinde 
legaal in ons land beschikbaar te krijgen en 
dat behelst het volledige palet van palliatieve 
zorg tot hulp bij zelfdoding of (zelf)euthana-
sie. Door goede informatie te geven hopen 
we dat mensen zelf in staat zijn een verant-

woorde beslissing te nemen over hun eigen 
levenseinde. Nog niet voor iedereen zijn alle 
opties rond het levenseinde echter binnen 
handbereik. 

Laatstewilpil 
De komende periode zullen we ons met name 
inspannen voor de groep mensen die hun leven 
voltooid achten en die niet voor de euthanasie-
wet in aanmerking komen. Als hun verzoek is 
afgewezen is hun doodswens vaak niet ver-
dwenen en rest hen nu vaak alleen stoppen 
met eten en drinken om een einde aan hun 
leven te maken. Dat houdt in dat ze gemiddeld 
na een week zijn overleden, afhankelijk van 
hun fysieke gezondheidssituatie. Wij zijn van 
mening dat een beschaafd land als Nederland 
deze mensen de mogelijkheid moet bieden van 
hulp bij zelfdoding. Met politieke partijen zijn 
we	in	gesprek	om	een	pilot	rond	de	‘laatstewil-
pil’ op te zetten voor deze doelgroep vanaf 75 
jaar. Ook de Coöperatie Laatste Wil ijvert voor 
de	legale	introductie	van	een	‘laatstewilpil’	en	
bepleit een proef voor mensen vanaf 18 jaar. 

In de uitzending van Nieuwsuur werden beide 
plannen bekend gemaakt. Hopelijk lukt het 
ons	beiden	om	na	25	jaar	discussie	over	de	“Pil	
van Drion” eindelijk een concrete stap te zetten 
om	legale	introductie	van	een	‘laatstewil’	mid-
del voor elkaar te krijgen. 

U kan de uitzending van Nieuwsuur alsnog bekij-
ken op onderstaande link:
http://nos.nl/uitzending/15529-nieuwsuur.html

Opinie
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De Nederlandse rechtsgeleerde Huib DRION 
stelde in 1991 een hypothetische pil voor 
waarmee iemand  die “klaar is met het leven”, 
en hij bedoelde hiermee dan een (hoog)be-
jaarde, op humane wijze een einde aan zijn of 
haar leven zou kunnen maken op een zelfge-
kozen tijdstip. Deze medicatie zou in zijn voor-
stel vrij verkrijgbaar moeten zijn, wél met het 
inbouwen van zekere veiligheidsmaatregelen. 
Deze legale verkoop zou volgens hem alleen 
gelden voor personen van 75 jaar en ouder. 
De medicatie zou bestaan uit twee gedeelten, 
zeg maar deel A en deel B, die je met een korte 
tussentijd zou innemen, waardoor er een korte 
periode ontstaat om eventueel nog eens na te 
denken. Inderdaad gaat het dan in ruimere zin 
over het recht of niet recht op zelfdoding. 
Een dergelijk medicament bestaat tot op he-
den niet legaal, noch in Nederland, noch in 
België.

In Nederland heeft men in 2008 een peiling 
gedaan bij 1000 mensen en uit het resultaat 
bleek dat 74 % vond dat zulke gecontroleerde 
verstrekking mogelijk moet zijn. Een groot 

De pil van DRIOn

deel van de Nederlandse bevolking meent 
trouwens dat hulp bij zelfdoding van ouderen 
niet langer wettelijk strafbaar zou moeten zijn. 
Momenteel kan in Nederland geen euthanasie 
worden toegepast bij niet ernstig zieke men-
sen, dus ook niet bij personen die zeggen klaar 
te zijn met het leven tenzij er tegelijk ernstig 
psychisch lijden mee gepaard gaat. Er moet 
dan wel een zogenaamde DSM-classificatie 
(Diagnostic and Statistical  Manual of Mental 
Disorders)  bij aanwezig zijn.

In België is hulp bij zelfdoding niet strafbaar 
noch de zelfdoding op zich. Hulp bij zelfdoding 
valt niet onder de euthanasiewet.  De federale 
evaluatie-en controlecommissie over Euthana-
sie besloot dat deze handelwijze toegelaten 
is binnen de wetgeving  mits de voorwaar-
den en wettelijke procedures  gerespecteerd 
worden  én de handeling plaats vindt onder 
de verantwoordelijkheid van een aanwezige 
arts. De wet in België zegt immers niet hoe de 
euthanasie moet worden uitgevoerd. Ook de 
nationale Raad van Orde der Artsen deelt deze 
mening.

HEt StAnDPUnt VAn RWS
Absolute zelfbeschikking van elk individu is en 
blijft het uitgangspunt van RWS. Dat was het 
reeds bij de oprichting in 1983. Zelfbeschikking 
tot keuze van euthanasie kwam er mede door 
de inbreng van onze leden in de jaren 2000 tot 
2002. Het ijveren voor de legalisering van een 
mogelijke “pil van Drion” kan een toekomstig 
werkpunt zijn voor onze vzw. Op onze website 
zullen we vanaf 1 oktober een stukje wijden 
aan dit onderwerp en ook u kan hier - en liefst 
met velen -  talrijk op reageren.

WAt KAn nU In nEDERLAnD
Leden van NVVE kunnen bij hun vereniging in-
formatie krijgen op welke manier ze de nodige 
medicijnen, die in Europa moeilijk verkrijgbaar 
zijn, kunnen bemachtigen. Bestellen via web-
sites is niet steeds succesvol:  men moet laten 
versturen maar de douane doet controles en 
legt beslag. Middelen met dit doel vallen onder 
de opiumwet en dat is strafbaar in Nederland.
De nodige combinatie bestaat uit een anti-
braakmiddel, een slaapmiddel en een dodelijk 
middel.

14 RWS 146 - OKTOBER 2016
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WAt KAn RWS DOEn?

U kan als lid informatie krijgen over wette-
lijke procedures en hoe de wetgeving in el-
kaar zit. Tegelijk kunnen wij u verwijzen naar 
het	digitale	Peacefull	Pill	handbook	van	Philip	
Nitschke, in het Engels, Duits of Frans  www.
peacefulpillhandbook.com en het Nederlandse 
boek “Uitweg” van Boudewijn Chabot.
Maar het overhandigen van middelen is straf-
baar en tegelijk een onwettelijke acte van ge-
neeskunde. RWS kan dit dus NIET voor U doen.

Hoe kan U het “peaceful pill eHandbook” 
verwerven?

Stap 1: ga naar www.peacefulpill.com
Stap 2:  klik op “buy online Edition”
Stap 3:  klik “add to cart”
Step 4:  klik “check out”
Stap 5:  betaal met Visa of Mastercard.
Stap 6:  een bevestigingsmail wordt gestuurd  
 naar uw email account

Na 24 uur volgt nog een mail met full log-in 
instructies.

Voor de Franstaligen www.pilulepaisible.com

Het	 boek	 is	 geschreven	 door	 de	 artsen	 Philip	
Nitschke en Fiona Stewart. Reken op ongeveer 
80 euro per exemplaar.
     
  Het RWS bestuur

Gedicht

Een Leif-arts getuigt

zie, een glans is over hun voorhoofd

gekomen en in de diepte van de ogen:

zij hebben vrede genomen,

zij zijn bereid

omstaanders huilen in stilte,

de stilste kijken toe: dit is een teder

amfitheater, iemand is het leven

en zijn pijnen moe

in een verte mogen klokken luiden

doch niet de klokken van de angst;

feestklokken ja om een einde

te vieren

sereen de slaap, in vrede

het aangezicht; een vloeistof

druppelt haar ernstige taak

dan zal ik een slagader zoeken

zoals een ruiter zoekt

naar zijn laatste paard

zo rijd ik weg: ridderlijk,

soms behoef ik drank,

thuis, aan een tapkast

ondanks de rust, ondanks de dank

                                                 staf de wilde
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Buitenlandse Pers

In Canada werd onlangs een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt 
om hulp bij zelfdoding of euthanasie te verlenen. Een goede zaak zal u 
denken, maar toch heeft dat tot heftige reacties geleid bij Dying with 
Dignity, de plaatselijke organisatie die ijvert voor een waardig levens-
einde. 
In de nieuwe wet worden namelijk beperkingen ingebouwd die de 
uitspraak die de Canadese Hoge Raad in 2015 deed, waarbij elke Ca-
nadees recht heeft op een waardig levenseinde en waarbij geen on-
derscheid gemaakt wordt in het soort lijden, terugschroeft.

We moeten dus alert blijven ook hier in ons land en blijven ijveren voor 
het Recht op Waardig Sterven. 

Canada

Canada has adopted a law permitting assisted 
suicide for terminally ill adults whose death is 
“reasonably foreseeable.” Some critics say the 
law prevents those with degenerative conditi-
ons such as Alzheimer’s from seeking medical-
ly-assisted death.

Caving in to pressure by Justin Trudeau’s Libe-
ral government after weeks of rigorous par-
liamentary debate, senators finally approved 
the so-called Bill C-14 in a vote of 44 to 28 on 
Friday. The Canadian Medical Association said 
it was “pleased that historic federal legislation 
on medical aid in dying is now in place.”

The law was originally proposed after Canada’s 
Supreme Court overturned a ban on doctor-
assisted suicide in 2015. The court’s decision 
extended to adults suffering from intolerable 
physical or psychological pain and untreatable 
medical condition.

Canada passes assisted suicide bill, critics say it will ‘trap patients 
in intolerable suffering’ BBC News 18 Jun, 2016

Critics, including politicians, patients and hu-
man rights activists, have been up in arms over 
the new restrictive law, which allows the luxu-
ry of assisted dying exclusively to adults suf-
fering from an “incurable’’ disease or disability, 
“in an advanced stage of irreversible decline.’’  

“The government’s bill will trap patients in into-
lerable suffering and takes away their hard-won 
charter right to choose assistance in dying,” Josh 
Paterson,	executive	director	the	British	Colum-
bia Civil Liberties Association, told Canadian 
Press.
Many fear that the bill, which received royal as-
sent less than two hours after the Senate vote, 
will fail to protect vulnerable Canadians.
“The biggest question is, can this bill as written 
right now actually protect somebody who is ei-
ther depressed, having mental illness issues, or is 
incompetent,” executive director of the Eutha-
nasia	 Prevention	 Coalition,	 Alex	 Schadenberg	
told LifeSiteNews. “And the answer is no.”

He said that under Bill C-14, “the decision of the 
nurse practitioner or the doctor is only based on 
whether or not they are ‘of the opinion’ that you 
meet the criteria.”
“This is, in fact, a very horrific bill as it’s written. 
It is worse than the Belgian law; it is worse than 
the Netherlands,” Schadenberg added.

Medically-assisted suicide is legal in the Ne-
therlands, Switzerland, Albania, Colombia 
and Japan, as well as in the American states 
of Washington, California, Vermont, Montana, 
Oregon and New Mexico.

“Medical assistance in dying is a difficult, com-
plex and deeply personal issue,” Canada’s Jus-
tice Minister Jody Wilson-Raybould and Health 
Minister	Jane	Philpott	acknowledged	in	a	joint	
statement, adding that the legislation suc-
ceeded in striking “the right balance between 
personal autonomy for those seeking access to 
medically assisted dying and protecting the vul-
nerable.”
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Canada heeft een wet aangenomen die hulp 
bij zelfdoding mogelijk maakt voor volwasse-
nen die ongeneeslijk ziek zijn en wiens dood 
aanstaande is.
Sommige critici beweren dat de wet diegenen 
die lijden aan degeneratieve aandoeningen 
zoals Alzheimer, uitsluit van het inroepen van 
medische stervenshulp.

Bezwijkend onder de druk van de liberale re-
gering onder Justin Trudenau en na weken van 
parlementaire debatten, keurde de senaat ein-
delijk de Bill C-14 goed met 44 tegen 28 stem-
men op vrijdag 17 juni.
De Canadian Medical Association zei dat ze “blij 
waren dat een historische wetgeving voor medi-
sche stervenshulp nu is ingevoerd.”

De wet werd oorspronkelijk voorgesteld nadat 
het Canadees Hooggerechtshof een verbod 
verwierp op een door een arts begeleide zelf-
doding in 2015.
Het vonnis dat toen volgde liet ook volwasse-
nen die ondraaglijk fysisch of psychisch leden 
en die medisch uitbehandeld waren toe om 
medische stervenshulp te zoeken. 
Dat laatste wordt met Bill C-14 teruggedraaid.

Tegenstanders van Bill C-14, onder wie politici, 
patiënten en activisten voor mensenrechten, 
hebben zich verzet tegen de nieuwe beper-
kende wet die de luxe van hulp bij zelfdoding 
exclusief toegankelijk maakt voor volwasse-
nen die lijden aan een “ongeneeslijke” ziekte 
of handicap “in een vergevorderd stadium van 
onomkeerbaar verval.”

“De nieuwe wet zal patiënten verstrikken in on-
draaglijk lijden en ontneemt hen het met veel 
moeite verworven grondrecht om hulp te vragen 

Canada neemt wet aan die hulp bij 
zelfdoding legaliseert. 
Critici beweren dat het ‘patiënten in 
ondraaglijk lijden zal verstrikken’.

bij het sterven”,	 aldus	 Josh	 Paterson,	 uitvoe-
rend directeur van de British Columbia Civil 
Liberties Association. 
Velen vrezen dat de wet kwetsbare Canadezen 
niet zal beschermen.

“De belangrijkste vraag is of deze wet als ge-
schreven recht nu effectief iemand beschermt 
die ofwel depressief is, mentale aandoeningen 
heeft, of wilsonbekwaam is,”  zegt uitvoerend 
directeur	van	de	Euthanasia	Prevention	Coali-
tion, Alex Schadenberg .
“Het antwoord is neen.”

Hij zei verder dat onder Bill C-14, “de beslissing 
van de behandelende verpleger of arts enkel ge-
baseerd is op het feit of zij al dan niet ‘de mening’ 
toegedaan zijn of je voldoet aan de criteria.” 
“Dit is in feite een gruwelijke wet zoals hij ge-
schreven is. Hij is slechter dan de Belgische en 
dan de Nederlandse wet,”  aldus Schadenberg. 

Medisch begeleide zelfdoding is wettelijk in 
Nederland, Zwitserland, Albanië, Colombia 
en Japan, alsook in de Amerikaanse staten 
Washington, Californië, Vermont, Montana, 
Oregon en New Mexico. 

“Medische begeleiding bij het sterven is een 
moeilijk, complex en diep persoonlijk onder-
werp,” zeiden De Canadese ministers van Jus-
titie en Gezondheidszorg in een gezamenlijke 
verklaring, eraan toevoegend dat de legalisa-
tie erin slaagde om “de juiste balans te treffen 
tussen persoonlijke autonomie voor hen die toe-
gang zoeken tot medisch begeleid sterven en het 
beschermen van de kwetsbaren.”

Vertaling door Mireille Fourneau 
lid redactieraad RWS

Gedicht

Ik ben slechts naar de 

aangrenzende ruimte 

gegaan

Ik ben ik en jij bent jij

Dat wat ik voor jou 

betekende, ben ik nog altijd

Noem mij bij de naam die jij 

mij altijd gegeven hebt

Leef je leven niet anders

Wees niet ernstig of droevig

Blijf lachen om datgene 

waar we samen om 

gelachen hebben

Ik ben niet ver weg

Ik loop alleen maar aan de 

andere kant van de weg
    
 

Charles Péguy

RWS 17



18 RWS 146 - OKTOBER 2016

Enquête

Passende zorg in de 
samenleving
Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te ma-
ken met invasieve onderzoeken of agressieve behandelingen. De medische 
wereld	slaagt	er	zo	vaak	in	het	leven	te	verlengen.	Maar	tegen	welke	kost?	
Wegen de voordelen van de lastige behandelingen op tegen de nadelen er-
van?	En	komen	we	op	deze	manier	wel	toe	aan	adequate	palliatieve	zorgen,	
of	wordt	er	steevast	te	lang	doorbehandeld?
In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 
brengen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Uni-
versiteit van Leuven in kaart hoe volwassen zorggebruikers en hun familie-
leden, zorgverleners en spiritueel werkers denken over zorg in de laatste 
levensfase.
Het finale doel is om te komen tot betere, meer passende zorg in deze fase 
van het leven, en om de dialoog daarover te stimuleren. Om die doelen te 
bereiken, is het belangrijk dat we van zoveel mogelijk mensen te weten 
komen hoe zij over dit thema denken. Via een online vragenlijst (https://
uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0xqGEggZ492q4Ml)	die	u	ook	op	
de website van RWS vindt en die eind september actief zal zijn kan u uw ge-
tuigenissen en meningen over passende en niet-passende zorg in de laatste 
levensfase delen met de onderzoekers. Zij zijn u alvast erg dankbaar.

Kris Van den Broeck, PhD
Post-doctoral Researcher

Het Federaal Kenniscentrum heeft een (twee-
talig) onderzoek gestart naar “(niet) gepaste 
zorg aan het levenseinde”, in nauwe samen-
werking met de Universiteit Antwerpen en de 
Universiteit van Louvain-La-Neuve. De onder-
zoekers zijn geïnteresseerd in de mening van 
patiënten, naasten, zorgverleners en spiritueel 
werkers.

Dat is uiteraard een thema dat de leden van 
RWS zeker bezig houdt.

Studie en enquête 
‘gepaste zorg in de laatste levensfase’

De Universiteit Antwerpen heeft onze me-
dewerking gevraagd om een link naar een 
enquête,	die	eind	september	klaar	 zal	 zijn,	 te	
verspreiden.
 
RWS doet hierbij een oproep tot deelname aan 
deze	 enquête.	 Raadpleeg	 dus	 onze	 website	
www.rws.be.

Alvast bedankt!

Het Bestuur van RWS.
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VOLLEDIg IngEVULD En OnDERtEKEnD StUREn nAAR: RWS, ItALIELEI 153, 2000 AntWERPEn

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

Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stort 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

IK WORD LID VAN RWS

Woordzoeker

Zoek de hiernavolgende 
woorden en doorstreep ze:

BLADEREN – BOEK – DOOD 
– FRUIT – GEEL – GENOT 
– HOEST – KLEUREN – 
KOu	–	MOS	–	PLASSEN	
–	PRET	–	REGEN	–	ROOD	–	
REGENBOOG – TINT – WIJN 
– WIND – WOLK - 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 ‐ oktober 2016    Woordzoeker 

Woordzoeker  

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

Zoek de hiernavolgende woorden en doorstreep ze: 

Bladeren – boek – dood – fruit – geel – genot – hoest – kleuren – kou – mos – plassen – pret – regen – 
rood – regenboog – tint – wijn – wind – wolk ‐ zon 

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad! 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Oplossing woordzoeker 

HERFSTKLEUREN 



20 RWS 146 - OKTOBER 201620 RWS 141 - JUNI 2015

RWS-identificatiejuweeltjes kunnen uw leven 
redden!
Welke	voordelen	bieden	deze	juweeltjes?

U kan er persoonlijke gegevens die u 
belangrijk vindt bij een noodgeval  op 
laten graveren, zoals bv.: 

•	 de	tekst	‘geen	reanimatie’	
•	 allergieën	en/of	belangrijke		 	

 aandoeningen
•	 belangrijke	medicatie	(u	neemt	bv.		 	

 bloedverdunners!)
Hulpverleners kunnen u zo sneller en op een 
adequate manier helpen.

U kan er bijkomende informatie en do-
cumenten digitaal in opslaan, zoals uw 
identiteitskaart, rijbewijs, reisdocu-
menten, verzekeringspapieren, enz…!! 
De papieren versies kunt u dan thuis 
opbergen. Steeds meer jonge mensen 
vinden dit extra handig.

Bij aflevering van uw RWS-juweel zorgen 
wij ervoor dat:

•	 uw	profiel	geactiveerd	is	en	uw	ID-	en		
	 PIN-code	gelinkt	zijn

•	 als	u	ons	uw	foto	bezorgt,	deze	in	uw			
 profiel geplaatst wordt

•	 indien	u	bij	ons	een	‘negatieve		 	
	 wilsverklaring’	en/of	een	‘wilsverklaring		
 inzake euthanasie’ heeft laten   
 registreren, er ook een kopie wordt   
 toegevoegd.

Indien u zelf geen computer heeft of het lukt 
u niet om uw profiel zelf aan te maken dan 
bezorgt u ons alles wat u graag in uw profiel 
verwerkt wilt hebben en doen wij verder het 
nodige.

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 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 tot einde december 2016) 

(Niet‐leden betalen 20,00 euro en kunnen daardoor automatisch lid worden) 

o Ik bestel een armband en betaal 15,00 euro (20,00 euro voor niet‐leden) 

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  :    Gratis voor leden tot einde december 2016  (€ 20,00 voor niet‐leden) 
‐ Armbandje  :   € 15,00 (€ 20,00 voor niet‐leden) 
‐ Thuislevering  :  €   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 
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Een prachtfoto van Toots door fotograaf Joost 
van den Broek stond op de voorpagina van De 
Standaard 23 augustus 2016 naast: ‘Rek leven 
niet nodeloos’ - nood aan andere aanpak ou-
derenzorg- . Het artikel vertolkte een reactie 
van experten op een aanklachtbrief van een 
jonge ex-verpleegkundige uit een zorghotel. 
Zij klaagde de schrijnend onvoldoende perso-
neelsbezetting in de ouderenzorg aan. Hebben 
‘leven	 rekken’	 en	 ‘tijd	 voor	 goede	 zorg’	 met	
mekaar iets te maken, zijn zij geen voorwerp 
van een verschillend debat, zoals Toots ook 
niets	om	handen	heeft	met	levensrekking?	Een	
provocatie van dS, een voorbeeld van slechte 
smaak	of	een	ondoordachte	redactionele	fout?	
Ik schreef een vriendelijk briefje naar de om-
budsman van de krant, maar ik bleek vergeten 
dat hij onlangs afscheid had genomen van al 
zijn lezers en hen had bedankt voor hun klach-
ten...

Toots glundert op de foto met zijn ogen in that 
little space between a smile and a tear waar 
hij zich het best voelde. Vierennegentig is hij 
geworden en overleden in zijn slaap. Is het u al 
opgevallen dat we sinds de euthanasiewetge-
ving altijd een melding krijgen over de manier 
van	overlijden?	‘Hij	was	opgenomen	in	het	zie-
kenhuis omdat hij een tijd geleden was geval-
len en zijn schouder had gebroken. Zijn vrouw 
Huguette en zijn entourage waren al aan het 
uitkijken naar een instelling voor zijn revalida-
tie’, lees ik verder in de extra bijlage. Toots is 
twee jaar geleden opgehouden met avondvul-
lende openbare optredens maar zijn mond-
harmonica hield hij nog altijd bij de hand, 
verweven en versmolten als zijn trouwring. In 
La hulpe/Terhulpen, waar hij de laatste twin-
tig jaar woonde en zijn laatste rustplaats krijgt, 
vindt op 9, 10 en 11 september het tweede 
Toots¬festival plaats. Tijdens een persconfe-
rentie voor zijn verjaardag en als aankondiging 

tOOtS als laatste toets in de ouderenzorg?

Binnenlandse pers

 www.artsenkrant .com - 05/09/16 om 16:17 –Dr.  Marc Cosyns

van het festival, blies Toots nog enkele riedels 
voor zijn publiek. Dit jaar wil ik er zeker naar 
toe, als postuum afscheid, zonder mij druk te 
maken over de merchandising die zal volgen 
op zijn overlijden noch over zijn vroegere recla-
mesessies	waar	hij	wat	‘morsig’	mee	omsprong	
zoals hijzelf toegeeft in een aantal interviews. 
Zijn merk van astmapuffer heb ik nooit extra 
méér voorgeschreven en voor old-spice origi-
nal aftershave voelde ik me nog te jong...

Toots was goed omringd door zijn vrouw, zijn 
zeven jaar jongere zus Mariette, haar kinderen 
en	dichte	vrienden	en	muzikanten	zoals	Philip	
Catherine, een van mijn gitaaridolen. Hij wou 
thuis sterven in La Hulpe en goed behandeld 
en verzorgd worden in het ziekenhuis als het 
nodig was, voor nog wat extra rekbare tijd, 
why	not?

Ik lees deze verzuchtingen ook in het Utopia 
van Thomas More, waarover ik 500 jaar na 
de eerste druk een boekje schrijf1. In Utopia 
draagt de jongere generatie zorg voor de ou-
deren, in familieverband. Wanneer zorg geven 
aan familieleden te veel in aantal wordt in een 
bepaalde familie neemt een andere familie 
met weinig zorgbehoeftigen die zorg graag 
over. Die switch tussen families komt ook aan 
bod in andere aspecten van het sociale leven, 
zoals kinderopvang, onderwijs en werkgele-
genheid en wordt beschouwd als een natuur-
lijke behoefte. Ouderen die ziek zijn daaren-
tegen verzorgt men in openbare hospitalen. 
Daar krijgen ze alles om mogelijks te kunnen 
genezen maar is men vooral liefdevol en toe-
gewijd	 zodat	 ‘a	 sick	 person	would	 not	 rather	
be nursed there than at home’2 Is residentiële 
ouderenzorg een utopie3 of moeten we toch 
terug	 naar	 de	 mantelzorg	 als	 ‘natuurlijk	 be-
hoefte’ zoals de 38-jarige gerontologe Andrea 
Maier	het	verwoordde	in	‘Zomergasten’4. Toen 

de interviewer vroeg of zij als 80-jarige nu zou 
willen opgenomen worden in een verpleeg-
huis, wetende dat verpleeghuizen onder vuur 
liggen door gebrek aan zorg, antwoordde ze 
na lang aarzelen en wat gegeneerd lachend: 
‘Als	het	moet,	ja,	maar	ik	zou	opteren	voor	ver-
schillende	woonvormen	 die	 ‘samenleven	met	
en tussen’ mogelijk maken, met behoud van 
individuele	vrijheid.	‘Maar	dat	bestaat	nu	niet	
in Nederland’, repliceerde de interviewer op 
haar antwoord. In België wel, overtuig ik mijn 
vrouw, historica, die geboeid, bijna met open 
mond	 luistert	 naar	 die	 gerontologe.	 ‘Klein-
schalig en experimenteel gesubsidieerd’, voeg 
ik er eerlijkheidshalve aan toe en ik verwijs 
naar de Wingerd/Dijleland5

Als Maier 80 is zullen we ouderdom als ziekte 
preventief kunnen voorkomen, onthoudt mijn 
vrouw uit haar pleidooi, maar ze gelooft haar 
niet.	 ‘En	 toch	 zal	 het	 zo	 zijn’	 zeg	 ik	 als	 over-
tuigd wetenschapper,’ maar zolang het nu niet 
mogelijk is zal Toots de toets blijven van mijn 
inzet , samen met vele andere zorgverleners, 
om goede ouderenzorg thuis én in het woon-
zorgcentrum mogelijk te maken.

1  MORE - Eutopia in de wereld later. Marc Co-
syns - Uitgeverij Vrijdag. Verschijnt eind no-
vember - www.uitgeverijvrijdag.be

2		uTOPIA	.	Thomas	More,	translated	by	Domi-
nic	Baker-Smith	-	Penguin	Books

3  ht tp://w w w.ar tsenkrant.com/ac tueel/
woonzorgcentra-opnieuw-in-mediastorm/
article-normal-20243.html

4 http://www.vpro.nl/zomergasten/kijk/afle-
veringen/2016/Andrea-Maier.html 

5  http://www.wingerd.info/



Boeken & documenten

Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

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

De levende dode
Jef Hermans
€ 18,00 
per overschrijving op rek.nr. van RWS 
of cash tijdens permanenties
info@rws.be – 03 272 51 63

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 perspectiefloos psy-
chisch lijden. Getuigenissen en reflecties
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz. – € 22,50

Ruimte voor afscheid
Infogids rond overlijden
Deze gids helpt u om de juiste keuzes te maken 
op het juiste moment. De stad Antwerpen geeft 

u advies over alles wat met uw 
laatste rustplaats te maken 
heeft.
www.antwerpen.be/overlijden
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Beschermcomité
Meer dan 100 personen bieden morele steun,
waaronder:

Prof. dr. ABIchT  Ludo,  Prof. dr. AvONTs  Dirk, Prof. dr. em . BETz Wim, Prof. dr.  BRAEcKMAN Johan,  Mw. ByTTEBIER 

Adelheid, Mw. chAffART Erica, Mw. chAgOLL Lydia, dr. cOEcKELBERghs Marina, Prof. dr. cOLARDyN f., Prof.dr. 

cOMhAIRE f., Mr. cONvENTs Ria, Dhr. cOURTEAUx Willy, Prof. dr. cREvITs Luc, Dhr. cUyvERs Jo,  Dhr. DE BATsELIER 

Norbert, Dhr. ir. DEBOEURE Bruno, Prof. dr. DE DEyN P.P., Dhr. DE DROOgh Luc, Prof. dr. DE gROOT Etienne, Prof. dr. em. 

DEPRAETERE Marcel, Prof. dr. DE REUcK J., Mw. DE ROEcK Jacinta, Mw. DETIègE Leona, Mw. DETIègE Maya, Prof. dr. DE 

WIt Ralph, Prof. dr. DEWOLfs Roland,  Prof. dr. DOOM Rudy, Prof. dr. DROsTE frederic, Prof. dr. EIsENDRATh henri, Dhr. 

ERDMAN fred, federale Neutrale Beroepsvereniging verpleegkundigen,  Faculteit Geneeskunde & Farmacie v/d VUB: 

unaniem, Dhr Pol goossen, Mw. gOvAERTs Agnes, Prof. dr. em. gORLé frits, Dhr. hANcKé Lode, Mw. hEMMEREchTs 

Kristien, Prof. dr. JAcqMAIN  Monique, Dr. KEPPENs carine, Mw. KOMKOMMER Katja, Dhr. KRIKILION Walter, Dhr. 

LANOyE Tom, Mw. LEDUc Jeannine, Dhr. MALcORPs Johan, Mw. MARchAND Marianne,  Prof. dr. MATThIJs Paul, Prof. dr. 

MORTIER freddy, Mr. RAsKIN E.J., Dhr.RUTTEN Wim, Prof. dr. sAcRé R., Dhr. schEfhOUT Jack, Dhr. sEEUWs Willy, Lutgart 

sIMOENs, 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

RWS 25



26 RWS 146 - OKTOBER 2016

•

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

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 (Nederlandse Vereniging voor 
 een Vrijwillig Levenseinde)

Noorwegen
• Foreningen Retten til en Verdig Død

Zweden
• Rätten Till en Värdig Död (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



•

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

Stichting LevenseindeCounseling (SLC)
info@levenseindecounseling.com
www.levenseindecounseling.com

ADMD
55,	rue	du	Président
1050 Bruxelles
T 02 502 04 85
F 02 502 61 50
info@admd.be
www.admd.be

Vlaamse Alzheimer Liga
Gratis infolijn voor familieleden van
dementerenden en jong-dementerenden
T 0800 15 225 (Gratis)
www.alzheimer.be

Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Kankerfoon 0800 15 802 (Gratis)
www.kanker.be

Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Vlaamse kankertelefoon
T 078 15 01 51
e-kankerlijn@tegenkanker.be
(elektronische variant van de
Vlaamse kankertelefoon)
www.vlk.be

HuizenvandeMens
Alle informatie en adressen over morele
bijstand en vrijzinnige plechtigheden
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
info@deMens.nu

Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen
Voor alle adressen en informatie over
palliatieve zorg
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
T 02 456 82 00
www.palliatief.be

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

Humanitas
Psychologische	begeleiding
T 0497 644 003

nuttige adressen

BUItEnLAnD
World Federation of Right to Die 

Societies en  andere, niet aangesloten 
verenigingen:

adressen via het secretariaat van RWS

Veel gestelde  vragen !

Kan RWS mij een adres bezorgen 
van een arts die open staat voor 
het uitvoeren van euthanasie?
Het personeel en de vrijwilligers van RWS 
kunnen geen namen van artsen doorgeven.  
Maar u kan al eens kijken bij de namen van het 
Beschermcomité in het kwartaalblad. Als uw 
huisarts geen euthanasie wil uitvoeren (wat 
zijn goed recht is) kan hij wél een andere arts 
aanduiden of contact nemen met LEIF.

Ik kan me niet meer verplaatsen en 
heb niemand meer. Kan RWS langs 
komen om mijn documenten in te 
vullen?
RWS kan helaas niemand naar u thuis sturen 
wegens te weinig personeel. Maar als u RWS 
uw naam, uw adres  en telefoonnummer door-
geeft, kunnen wij zoeken waar in uw buurt een 
Woonzorgcentrum of een Dienstencentrum is. 
Wij kunnen hen op de hoogte stellen en vragen 
om contact met u op te nemen en een sociaal 
assistente naar u thuis te sturen.

OplOssing van de WOOrdzOeker: 

het sleutelwoord is 
HerFsTkleUren
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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.


