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Bezoek aan het FelixArchief op 24 september 2016
Een ontspannende dag met alle RWS medewerkers !
Voorzitter Marc nodigde iedereen uit op een interessante én aangename bijeenkomst. We werden eerst in het Felixpakhuis ontvangen door
Inge Schoups, die een ongelooflijke kennis heeft van zowel de architecturale geschiedenis van het gebouw als de inhoud van het archief!
Bovendien kan ze dat aangenaam en boeiend vertellen! We kregen een rondleiding doorheen alle onderdelen, tot zelfs in de archievenzaal
zelf. Kilometers rekken met archiefdozen worden er bewaard in kille temperaturen.
We konden ook vaststellen dat ons eigen RWS-archief netjes een plaats zou vinden! Véél vragen vuurden we op Inge af. En telkens volgde
een gedetailleerd antwoord. Met spijt - want er was nog zóveel te vragen! - sloten we het bezoek af. In het Felix-restaurant kregen we van
RWS een heerlijke lunch aangeboden: een gezellige afsluiter van een interessante dag!
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Woordje van de voorzitter

Gedicht

Toen de pretlichtjes uit je

Geachte lezer,
Ongelooflijk, het lijkt pas gisteren dat ik jullie
allen een fijne eindejaarsperiode wenste en
een goede start voor 2016 en nu is het weerom begin december, de laatste dagen van dit
jaar komen eraan. Voor RWS was het niet het
meest makkelijke, wees daar gerust in. Dankzij
de vele helpende handen van medewerkers en
bestuur hebben we alles onder controle kunnen houden, zij het soms wel eens met een
harder woord maar soms is dit onvermijdelijk
of nodig.
Voor de toekomst staat de vzw er goed voor:
als u dit leest, is de nieuwe coördinator voor
het secretariaat al van start gegaan. Meer over
deze kersverse medewerker krijgt u in het volgende kwartaalblad.
We gaan van start met een nieuw programma
voor het ledenbestand, waardoor we accurater
en sneller kunnen reageren of leden een herinnering sturen om bijvoorbeeld hun wilsverklaring na vijf jaar opnieuw op te stellen.
Onze permanenties blijven een succesvol
initiatief en tegelijk een sterk middel om de
band tussen leden, de vereniging en onze medewerkers te versterken. Ook de band tussen
bestuur en de vele medewerkers, ook wel eens
de vrijwilligers genoemd, is van belang. Samen
bezochten we het stadsarchief in het Felixpakhuis en genoten nadien van een lekkere en gezellige lunch. In dit blad vindt u enkele foto’s
van dit samenzijn dat RWS organiseerde om
iedereen te danken voor hun inzet .
Levenseinde is een thema dat in heel de wereld
de aandacht verdient en krijgt. Nobelprijswinnaar Desmond Tutu verklaarde dat hij zijn wilsverklaring over zijn levenseinde opstelde. In
Nederland wil men een wetsvoorstel opstellen
dat het mogelijk maakt om mensen die klaar
zijn met het leven toe te staan euthanasie te
vragen. In België is er momenteel een kleine
beweging bezig die nu toch enkele verande147 - JANUARI 2017

ringen in de huidige wet zou willen invoeren,
maar ik vrees dat dit niet voor 2017 zal zijn.
Wij vanuit de vereniging zullen na de feestperiode een aantal stappen ondernemen waarover
ik u in het volgende kwartaalblad uitgebreid
zal informeren.
Is het inderdaad niet stilaan tijd om aan te
dringen dat een aantal eenvoudige zaken worden aangepakt? Ik denk dan aan de afschaffing
van de vijfjaarstermijn voor de wilsverklaring
euthanasie bij coma, het koppelen van wilsverklaring patiëntenrechten aan ieders identiteitskaart om nog niet te spreken over euthanasie en dementie.
In het laatste rapport van de euthanasiecommissie in België worden enkele opmerkelijke
feiten aangestipt: 30% van de euthanasiegevallen waren in 2014/2015 bij 79-plus
patiënten, meer dan 50% gebeurt thuis of in
een woonzorgcentrum. En een opmerkelijk
punt is dat deze commissie van oordeel is dat
bij bejaarde patiënten boven de 80 en met
polypathologie, dat wil zeggen veel verschillende kleinere kwalen, het kan volstaan dat
drie huisartsen advies geven en dat de wettelijk voorgeschreven specialist of psychiater
in dit geval kan aangepast worden. Wel stellen
zij duidelijk dat “klaar met leven” geen reden
tot euthanasie is en dat in geval van psychisch
lijden er steeds een psychiater advies moet
geven.

ogen verdwenen
ik geen glimlach meer vond
op je gezicht
dansen niet meer lukte
en fluiten niet meer kon,
nam ik afscheid van jou

En jij wachtte,
omdat het niet anders kon
tot je hart het opgaf,
je rust vond

In een kille steriele kamer
nam ik je benige hand vast
kuste ik je koude lippen
wenste je goede reis
Mieke Versées

Beste lezer, u merkt dat er wat beweegt en dat
het velen bezighoudt. Ook ons.
Ik wens u leuke en gezellige dagen, veel leesplezier met dit blad en vergeet niet dat vanaf
2017 u het lidgeld dient te betalen vóór 31
maart. Tot de volgende keer!
Marc Van Hoey
voorzitter
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Contacten met RWS

Secretariaat
Het secretariaat te Antwerpen is op dinsdag en vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.30 u. op het nr. 03 272 51 63 voor specifieke vragen omtrent administratie (lidmaatschap, betalingen, documenten,…) of advies bij moeilijke
situaties. U kan ook vragen stellen via het mailadres van RWS: info@rws.be. Ook
deze worden beantwoord vanop het secretariaat.
Buiten deze twee dagen en uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar een bestuurslid of een vrijwilliger. Die vrijwilligers kregen een speciale opleiding over
de betekenis, werking en inhoud van RWS. Maar de persoon die aan het toestel
komt, bevindt zich dan niet in het secretariaat en kan uw gegevens daar niet
raadplegen, hij/zij kan wel adviseren en noteren.
De telefoonpermanentie is in principe 24 uur op 24 beschikbaar maar bel liefst
overdag tussen 9.00 en 21.00 u. Kreeg u geen verbinding? Wees gerust: de vrijwilliger noteerde uw nummer en zal u zeker terugbellen! Uiteraard vragen we
om enkel bij dringende gevallen te bellen tijdens late avonduren, ’s nachts of
gedurende het weekeinde.
Verder kan u steeds terecht op onze permanentiedagen in Antwerpen, Mechelen
en Turnhout (zie kadertje hiernaast voor dagen, uren en adressen waarop men u
daar kan ontvangen). Ook tijdens die permanenties staan opgeleide vrijwilligers
u te woord!

Als u naar het secretariaat belt, een e-mail of een brief naar RWS stuurt,
vermeld dan a.u.b. 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, bijvoorbeeld ‘Hernieuwing
lidmaatschap 2017’. Vermeld ook steeds alle namen van de personen
waarvoor betaald wordt en voeg er steeds hun lidnummer bij.

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 met betrekking tot euthanasie en patiëntenrechten, enzovoort. Op feestdagen is er
geen permanentie.

Antwerpen
Wanneer
elke eerste en derde donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 u.
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 16.00 u.
Waar
Het Huis van de Mens, Begijnenstraat 53, Turnhout

U hoeft uw formulieren zeker niet aangetekend te verzenden!

MECHELEN
Wanneer
elke eerste donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 u.
In maart is er geen permanentie
Waar
Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL Mechelen
Guldenstraat 27, Mechelen
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Belangrijke weetjes

Betaling lidgeld 2017
Zoals we reeds vermeld hebben in ons vorig kwartaalblad
kan u vanaf nu tot 31 maart uw lidgeld storten: 20 euro/
persoon, 50 euro voor 3 personen of meer op hetzelfde
adres. U vindt het overschrijvingsformulier op pag. 11. Vergeet niet uw naam en lidnummer te vermelden a.u.b.
Sommige leden laten weten dat ze in het voorjaar in het
buitenland verblijven en ze daarom liever vooraf in november of december betalen. Aan uw bankinstelling kunt
u misschien voortaan een jaarlijkse opdracht geven om die
overschrijving telkens uit te voeren op een bepaalde datum? Zo vergeet u niet te betalen en bespaart u zich een
mogelijk vervelende betalingsherinnering.
Geen korting meer
De Raad van Bestuur heeft na overleg beslist dat er geen
kortingen meer gegeven worden op het lidgeld. Onze vereniging kan niet rekenen op subsidies van de staat en moet
dus zuinig omspringen met het budget. Maar we zorgen
er voor dat uw documenten degelijk verzorgd én wettelijk
zijn, dat we u tijdig melden wanneer uw Wilsverklaring vervalt, dat het kwartaalblad veel en goede info bevat, dat u
een handige lidkaart op zak kan steken en dat u jaarlijks een
jaarkaart toegestuurd krijgt. We hopen dat u begrip kan tonen voor de beslissing van de Raad van Bestuur.
Jammer genoeg stellen we elk jaar weer vast dat heel wat
leden vergeten hun jaarlijks lidgeld te storten. Dat lidgeld
is ons ‘kapitaal’ om de documenten Wilsverklaring en Levenstestament mét de noodzakelijke Toelichting te laten
drukken. Ook het kwartaalblad met nuttige mededelingen
en artikels rond actuele thema’s wordt daarmee gerealiseerd. Secretariaatskosten zijn uiteraard noodzakelijk.
Activiteiten die het doel van de vereniging ondersteunen,
zoals het organiseren van debatten, uitnodigen van sprekers, huren van een zaal, interviews op radio en TV, voordrachten, vrijwilligersvergoedingen en dergelijke moeten
betaald worden. Wij danken u alvast voor uw bijdrage.
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Rechtsgeldigheid van uw
documenten!
Dikwijls krijgen we documenten toegestuurd voor het
registreren en archiveren waarop de handtekeningen
mee gekopieerd zijn. Weet dat enkel originele handtekeningen wettelijk in orde zijn. Als u dus documenten
wil vermenigvuldigen, kan u wel alle gegevens invullen, maar… datum én handtekeningen pas nà het
kopiëren laten plaatsen op alle exemplaren! En dat
gebeurt best met een blauwe pen zodat het verschil
met de gekopieerde gegevens duidelijk is! Deze richtlijn kan u ook terugvinden in het ‘Toelichtingsblad’ dat
we steeds bij nieuwe documenten voegen!

Het levenstestament: 		
héél belangrijk!!
Dat de Wilsverklaring belangrijk kan zijn, daarvan
is iedereen overtuigd. Nochtans geldt die enkel bij
coma,
waardoor de betrokkene zelf niets meer kan vrag
en.
De mogelijk bij geroepen ‘vertrouwenspersoon’
kan
enkel signaleren dat de betrokkene een documen
t opstelde. En het document is voorlopig maar voor
5 jaar
geldig!
Het Levenstestament daarentegen, is afdwingb
aar
want het ressorteert onder de patiëntenrechten
en
dus de Mensenrechten! Wat daar aangegeven
wordt,
dient wettelijk gerespecteerd door de artsen. De
‘benoemde vertegenwoordiger’ kan eisen dat bepa
alde
behandelingen wel/niet worden uitgevoerd.
En het
document blijft altijd geldig vermits het om een
wettelijk recht gaat. U hoef t het dus niet opnieuw
op te
stellen. In feite is dit document dus belangrijker
dan
de Wilsverklaring!
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Belangrijke weetjes
RWS medische
identificatie juweel
tjes

Vrijwilligers gezocht!! 		
Voor permanenties Turnhout en
Hasselt
Wij zoeken een vrijwilliger (m/v), liefst woonachtig in
de regio Turnhout die sociaal, zelfzeker en geduldig
is om leden/niet leden te helpen met allerhande vragen, het invullen van documenten met betrekking tot
het levenseinde, enzovoort…   op ‘permanentienamiddagen’, in het Huis van de Mens te Turnhout. Deze
permanentiedagen gaan door elke laatste woensdag
van februari, april, juni, september en november telkens van 15u tot 16u.
Voor Hasselt moet nog een locatie gevonden worden.
De uren van permanentie zijn daarvan nog afhankelijk . Mogelijke kandidaten worden bij aanvang begeleid door een ervaren medewerker.
Contacteer ons per e-mail rws-info@proximus.be of
kijk op http://www.rws.be/web/over-rws/vrijwilligers.

In ons vorig kwartaalb
lad kondigden we aa
n dat de
juweeltjes - die RWS
van 2013 tot eind 2016
gratis aan
haar leden heef t aang
eboden - vanaf dit jaa
r slechts
tegen betaling zouden
aangevraagd kunnen
worden.
Helaas ondervinden
we reeds geruime tij
d
ernstige
organisatorische en
technische communica
tieproblemen met de leverancie
r MEDIBLING. Hierdo
or
zijn we
genoodzaakt de beste
llingen momenteel ‘on
hold’ te
zetten. Daarom vindt
u in dit kwartaalblad
ge
en bestelformulier meer te
rug. We zouden u da
n ook willen vragen om de beste
lformulieren van vorig
jaar niet
meer te gebruiken. De
lopende bestellingen
van 2016
worden natuurlijk zo
goed als mogelijk afge
ha
ndeld.
Vanuit RWS gaan we
op zoek naar pasklar
e oplossingen. We houden u op
de hoogte en danken
u alvast
voor uw begrip.

LEZ-zone

Maak uw documenten
kenbaar!
Moet u voor een ingreep naar het ziekenhuis, maak dan kopieën van uw documenten en neem ze mee. Als u door de verpleging van de afdeling een bed toegewezen
krijgt, geef dan de kopieën af en vraag om
ze mee in uw dossier te steken. Zo weten
zij al dat u bepaalde eisen stelt! En merken
de artsen het meteen ook als ze uw dossier
raadplegen.

Op 1 februari 2017 voert de stad de lageemissiezone (LEZ) in. Hoe weet u of uw auto
binnen mag in de LEZ? Welke auto’s moeten
geregistreerd worden om in de LEZ te mogen? Wat als uw auto niet binnen mag in de
LEZ? Wanneer en waar kunt u registreren of
een toelating tegen betaling aanvragen? Op
al deze vragen kunt u een antwoord vinden
op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ of telefonisch: 03 22 11 333.

Verkeersproblemen op
komst
Wegens de grote werken aan het Openbaar
Vervoer in Antwerpen, zijn er voortdurend
wisselingen van tram- en buslijnen zowel in
het centrum als aan de rand. Informeer u dus
goed als u naar het kantoor van RWS wil komen. We blijven steeds goed bereikbaar maar
het vraagt wat informeren!

8 RWS
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Opinie RWS

Lid worden van RWS, een nodeloos iets,
heeft dat nog zin???
Niet schrikken, beste leden!
Ik zet die titel bovenaan omdat we soms brieven en mails krijgen waarin leden zichzelf en
ons deze vraag stellen. Meestal hebben ze dan
één of andere teleurstellende situatie meegemaakt. En hun conclusie is dan: het lidmaatschap opzeggen. Een begrijpelijke reactie
als ze enkel rekening houden met hun eigen
persoon in hun verwachtingen van de RWSwerking.
Laat me al duidelijk stellen: de wet is de wet.
RWS kan geen situaties helpen oplossen, die
wettelijk niet toelaatbaar zijn.
Bovendien lezen we in de brieven van leden
dikwijls dat volgens hen bv. hun partner, ouder, kennis toch ‘goed werd geholpen’ zonder
inmenging van RWS (documenten tonen, hanger en dergelijke). Als we dan het hele verhaal
horen blijkt dat toch niet zo juist.
Laat me vanuit een voorbeeld vertrekken,
eerst de situatie schetsen en daarna mijn argumentatie om te tonen waar de gedachtegang
fout loopt.
‘Een oudere heer gaf herhaaldelijk aan dat hij
levensmoe was na een slepende ziekte van
een aantal jaren. Bovendien had hij al enkele
hartinfarctjes achter de rug. Dat alles bezorgde
hem het gevoel dat hij stilaan en licht dementeerde. Maar de arts wilde hem niet als ‘terminaal’ beschouwen. De man bleef telkens
herhalen dat het voor hem genoeg was maar
kreeg geen gehoor. Uiteindelijk belandde hij
tóch in het ziekenhuis wegens een val, als gevolg van een hersentumor, die hij blijkbaar al
veel langer had maar die nooit werd vastgesteld want er was geen noodzaak voor onderzoek volgens de huisarts…! In het ziekenhuis
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werd uiteindelijk wél naar hem geluisterd en
kreeg hij in de palliatieve zorg voldoende pijnstillers en is hij zachtjes ingeslapen.’
Mijn analyse:
Als iemand ‘herhaaldelijk’ aangeeft, wetend
dat er geen verbetering mogelijk is en enkel
pijn rest, dat hij euthanasie wil, dan klopt er al
iets niet met de huidige wetgeving. Waarom
kunnen oudere personen niet geholpen
worden met hun vraag naar euthanasie
omdat het leven voor hen voldoende is
geweest? Waarom moeten ze dan eerst door
bijvoorbeeld een val tóch in het ziekenhuis
belanden, mét het risico dat het doktersteam
tóch hardnekkig blijft behandelen? Waarom
zijn het de artsen die moeten vinden dat ‘het
genoeg geweest is’ ? Zij voelen het lichaam van
de patiënt toch niet!
Deze heer had het ‘geluk’ (al klinkt dat in
deze context wat wrang!) dat hij naast een
opkomende dementie ook een ongeneeslijke
hersentumor had en de artsen hem, op basis
van ‘terminaal’ zachtjes konden laten inslapen.
Maar wat met iemand die de dementieperiode
- die jaren kan duren en dus niet als terminaal
wordt beschouwd - zo onterend vindt en dan
liever euthanasie wil? Ook hier klopt er iets
niet met de huidige wetgeving. Ieder persoon
heeft toch ‘zelfbeschikkingsrecht’. Waarom
kan je dan geen euthanasie krijgen als je voorafgaandelijk een document opstelde waarin je
duidelijk eist ‘dat je bij dementieverschijnselen
euthanasie wil’?
Verschillende leden denken dat ze zelf nog naar
euthanasie kunnen vragen… ‘als het zover is’.
Dat is soms waar. Maar wat als je door ziekte

Dáár ligt nu het
belangrijke doel van
de vereniging Recht
op Waardig Sterven
voor de leden én alle
andere mensen in
moeilijke situaties:
de wetgeving
zó aanpassen
dat bepaalde
situaties wettelijk
afdwingbaar zijn.
nog moeilijk kan spreken en/of schrijven en er
is geen document waar een benoemde vertegenwoordiger jouw wens zou kunnen tonen?
Ook hier vernemen we andere situaties zoals
palliatieve sedatie (niet te verwarren met palliatieve zorg!) waardoor sommige patiënten
nog dagen/weken liggen te sterven. Wat niet
hun wens was! En stél dat je toch nog zelf de
vraag kan stellen. Zonder Levenstestament
waarop een benoemde vertegenwoordiger
eisen kan stellen (bijvoorbeeld weigeren/stop-

RWS 9

Opinie RWS

Agenda RWS

pen van behandelingen) ben je ook hier weer erg afhankelijk
van het doktersteam. Daarom is dat Levenstestament, dat
RWS bezorgt, zo belangrijk: wat daarin staat aangeduid zijn
‘patiëntenrechten’ en deze moeten door de artsen geëerbiedigd worden.
En dààr ligt nu het belangrijke doel van de vereniging Recht
op Waardig Sterven voor de leden én alle andere mensen in
moeilijke situaties: de wetgeving zó aanpassen dat bepaalde
situaties wettelijk afdwingbaar zijn, zoals bijvoorbeeld:
• de Wilsverklaring , die trouwens énkel geldt bij coma, voor
het ganse leven te laten tellen (en dus niet om de 5 jaar te
moeten laten hernieuwen)
• de doorverwijsplicht van een arts, die zelf niet wenst te
euthanaseren, naar een andere arts bijvoorbeeld een
LEIFarts;
• het respect voor de schriftelijke eis van iemand, die duidelijk stelde dat hij niet wenst verder te leven als hij in dementietoestand geraakt, ook als die persoon inderdaad na
enkele jaren dement wordt.
Maar om de politici te overtuigen zulke wetten voor te leggen,
moeten zij weten dat een groot deel van de bevolking achter
hun voorstel staat. En dààr ligt de voornaamste taak waarvoor
RWS is opgericht: aan de politici tonen dat duizenden leden
onze vraag steunen.
RWS hééft de eerste stap reeds gerealiseerd: een ‘voorzichtige euthanasiewet’ maar die nog veel mankementen bevat.
En RWS strijdt voort, samen met anderen en met haar leden.
Zo is de wet al uitgebreid naar terminale minderjarigen.

AGENDA januari

Het Vooruitzicht
VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck
koos opnieuw vzw RWS als goed doel voor de
solidariteitsactie van VRT Nieuws.

							

zaterdag 21 januari 2017 - GENT		
		 9.00 – 18.00 u.
Locatie: Het Pand in Gent

Tickets en Info : via de website
https://hetvooruitzicht.deredactie.be

AGENDA april

Algemene Vergadering RWS
Zaterdag 29 april 2017 - ANTWERPEN
Zie uitnodiging en inschrijfformulier op de achtercover

Wij vragen dus om RWS tóch te blijven steunen, niet alleen
voor jezelf maar ook voor de vele anderen, die niet het ‘geluk’
hadden van de oude heer!
En vergeet niet: de wet is de wet. Ook RWS moet die eerbiedigen en kan niet aan alle wensen voldoen.
Elka Joris
Lid Raad van Bestuur
Lid Redactieraad

AGENDA MEI

Dag van Waardig Sterven en
Euthanasie
Zondag 28 mei 2017
Noteer alvast de datum in uw agenda!
Verdere informatie vindt u in ons volgend kwartaalblad

10 RWS
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Hernieuwing lidmaatschap 2017
Het levenstestament (wilsverklaring betreffende de behandeling, ‘negatieve’ wilsverklaring,
voorafgaande zorgplanning) wordt door RWS geregistreerd, samen met de wilsverklaring
inzake euthanasie. De gemeentebesturen registreren enkel de euthanasievraag.

Uw lidmaatschap wordt hernieuwd mits overschrijving van € 20 voor één RWS-lid, € 40
voor twee RWS-leden op hetzelfde adres, € 50 voor drie RWS-leden of meer op hetzelfde
adres.
Gelieve het bedrag te storten op rekening BE19 3200 2641 7012 van vzw RWS, Italiëlei
153, 2000 Antwerpen met vermelding van ‘lidmaatschap 2017’ gevolgd door de namen en
lidnummers van alle personen waarvoor het lidgeld betaald wordt.
U kan ook gebruik maken van het overschrijvingsformulier dat u hieronder vindt en dat u
aan uw bank of postkantoor kan overhandigen (niet naar RWS versturen a.u.b.).
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. U wordt vriendelijk verzocht het
lidgeld te betalen vóór 31 maart 2017, ongeacht de datum van de eerste aansluiting.
Nieuwe leden vanaf 1 december 2016 worden automatisch ingeschreven voor 2017 en
hoeven geen storting meer te doen.
Na ontvangst van uw lidgeld sturen wij u het RWS-pasje en de Jaarkaart 2017.
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BLIJF ER NIET
MEE ZITTEN
Voor je vragen over levenseinde en
euthanasie kan je terecht tijdens de

R W S - P E RM A NE N T IE
(niet in juli en augustus)

Antwerpen
elke eerste en derde donderdag van de maand 		
van 14.00 tot 16.00u.
Italiëlei 153, 2000 Antwerpen
Turnhout
de laatste woensdag van de maanden februari,
april, juni, september en november
van 15.00 tot 16.00u.
Het Huis van de Mens
Begijnenstraat 53, 2300 Turnhout
Mechelen
elke eerste donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00u.
Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL Mechelen
Guldenstraat 27, 2800 Mechelen

T: 03 272 51 63
info@rws.be

www.rws.be
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Zoek de hiernavolgende
woorden en doorstreep ze:
bellen – brief – bus
– drank – enquete –
ergeren – kus – lidgeld
– medewerker – petitie
– rws – schrijven –
stemmen – steun –
team – verzenden –
vzw – vrij - website

ZetZoek
de overblijvende
letters op een rijtje
en u vindt het
woord:ze:
de hiernavolgende
woorden
enverborgen
doorstreep

bellen – brief – bus – drank – enquete – ergeren – kus – lidgeld – m
Ontdek
de oplossing
elders in dit–blad!
schrijven
– stemmen
steun – team – verzenden – vzw – vrij ‐ web
........................................................................................

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 stortVRIJWILLIGERS
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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Activiteiten RWS

Vrijwilligers werken niet enkel in het kantoor van RWS, zij gaan ook
reclame maken voor RWS met standjes op beurzen en andere evenementen. Op 24 november kon je hen vinden op de Seniorenbeurs
in Boom en op 26 november op het Congres van GroenPlus. Daar kregen we telkens véél aandacht: vragen naar de wetgeving, naar documenten, naar lidmaatschap. Sommigen laten zich zelfs onmiddellijk lid maken. We bieden daar ook boeken en beeldmateriaal aan.

Vrijwilliger Carine Jacobs stelt tentoon!
Carine Jacobs, die mee de permanenties in Mechelen verzorgt en sinds februari
2016 verantwoordelijk is voor de administratie en de bestellingen van de RWSjuweeltjes, is naast haar gedreven vrijwilligerswerk bij RWS passievol bezig
met beeldende kunsten. Enkele van haar vroegere werken sieren het kantoor
van RWS in Antwerpen.
Als Multidisciplinair Kunstenaar stelt zij haar werk tentoon in
Kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102 te 2830 Blaasveld/Willebroek
van 4 maart tot 19 maart 2017
iedere zaterdag en zondag van 14.00 u tot 18.00 u
Ieder weekeinde zijn er ook gratis optredens voorzien voor de juiste programmatie: https://www.facebook.com/events/1789864314602245/
Van harte welkom!

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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Lezersbrieven

Weigering euthanasie in een Diesters zorgcentrum.
Reactie van een RWS-lid op het artikel ‘Een zaak tussen arts, patiënt én
de naasten’ in het kwartaalblad van
oktober 2016 op pag. 10

Marc Cosyns, lid Raad van Bestuur van RWS,
antwoordt hierop het volgende

Weigering euthanasie in een Diesters
zorgcentrum.
Bij het lezen van een artikel van Marc
Cosyns op pagina 10 (meer dan papieren
tekenen) stel ik me de volgende vraag:
“Is het dan alleen mogelijk, na betaling
van een fikse som 3500€, om uw recht te
krijgen, en zelfs de ziekenkas overbodige
kosten te besparen?
En is er een terugbetaling door de ziekenkas van deze kost voorzien?
Wat met de hospitalisatie verzekering,
hoe zal het overlijden worden bekeken,
natuurlijk overlijden?”

Dank voor uw vraag en terechte bezorgdheid.
Legale euthanasie is geen normaal medisch
handelen en is dus niet opgenomen in riziv nomenclatuur.
Artsen mogen dus vragen wat ze willen en we
weten van aanrekeningen van 0 euro tot 3.500
euro.
Het voorbeeld in het artikel is een manier van
handelen in een privérusthuis waar men euthanasietoepassingen aanbiedt wanneer de behandelende arts weigert. In het geval van polypathologie gebeurt dat vaak. Het rusthuis voorziet
dan voor een uitvoerende arts en de twee te
raadplegen artsen voor dit bedrag.

Felix Van Bulck
RWS-lid

Voor zover ik weet is er geen enkele hospitalisatieverzekering die dit dekt in tegenstelling tot in
Nederland waar men een ander stelsel hanteert.

Geachte heer, beste RWS-leden

***
Euthanasie wordt wettelijk erkend als natuurlijk
overlijden.

Er zijn dus nog veel problemen… waar we met
RWS iets proberen aan veranderen.
De beste oplossing zou zijn om euthanasie als
een normaal medische handeling binnen de
patiëntenrechten-wetgeving af te dwingen.
We hebben uw steun en die van andere leden
dus nog extra nodig!
Altijd bereid tot verdere info en we nemen je
vraag mee in het volgende kwartaalblad.
Hartelijke RWS-groet.
Dr. Marc Cosyns, MD
Huisarts in WGC Watersportbaan - Gent
Medische ethiek en deontologie
Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent
***
Noot van de redactie
Ook ik ben geschrokken van die geldsom voor
een euthanasie-uitvoering. Tijdens de permanentie-dag werd mij daarop gewezen door
een alert lid. Ik zal dit punt voorleggen tijdens
de volgende Raad van Bestuur. RWS moet daar
zeker aandacht aan geven, informeren én erop
reageren.
Elka Joris
lid van de Raad van Bestuur
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Lezersbrieven

Pleidooi voor
een waardig einde
Twee RWS-leden reageerden op de brief van Lutgart Simoens in ons kwartaalblad van oktober 2016 (pag.12)
“Dit is mijn Levenstestament”
Dat is de titel van de lezersbrief van Lutgart Simoens in het RWS-blad van oktober
2016.
Ik ben Ron Van Kerckhoven, geboren in 1930. Ik schaar mij volledig achter de brief
van mevrouw Simoens. Zij verwoordt klaar en duidelijk hoe ik erover denk, en
ik weet dat zeer veel 80-plussers, al dan niet in rusthuizen opgenomen, ook die
mening zijn toegedaan.
De bestaande euthanasiewet moet dringend aangepast worden, zodat oudere
mensen die aanvoelen dat hun leven voltooid is, het recht en de mogelijkheid
hebben om een “laatstewilpil” te verkrijgen. Dit punt moet zéker op de agenda
van RWS. Steun ons, alsjeblief!
R. Van Kerckhoven
***

Waardig
overleden
Alles bij mekaar is mijn moeder heel waardig overleden, volgens haar eigen beslissing en wens die ze
heeft mogen waar maken. Ze was op enkele maanden
van haar 93 jaar verwijderd. Ze had een indeukfractuur met veel rugpijn tot gevolg.
Mijn zus en ik zelf hebben alle begrip getoond voor
haar wens en we denken mee haar leven in schoonheid voltooid te hebben in de tijd. Haar laatste weken
deelden we zo veel mogelijk samen, met veel aandacht voor haar comfort en in warme intimiteit naar
de familie (en vrienden) toe. Tot en met de laatste moment bleef ze er helemaal klaar voor om zachtjes uit
het leven te glijden, dichtbij mijn zus en ik. Voor ons
beiden was dat heel zwaar natuurlijk en we moesten
ons flink houden (van haar), maar tegelijkertijd ook
heel mooi. Persoonlijk denk ik, was dit een voorbeeld
in zijn eigenheid. Toch kan ons verhaal voor sommigen ook moeilijke reacties oproepen.

Zeer geacht bestuur,
Graag wil ik u danken voor het publiceren van in rubriek genoemde brief.
Terecht schrijft mevrouw L. SIMOENS, “ik vertegenwoordig de 80-plussers die
mijn mening delen”.
Een daarvan ben ik en dat voor 100%!
Om mevrouw L. SIMOENS en “lotgenoten” een hart onder de riem te steken, dit
schrijven.
Te vaak reeds hebben wij “oudjes” machteloos moeten toekijken hoe dierbaren,
vrienden en medemensen nutteloos en buiten hun wil, het aftakelingsproces,
gedwongen door “sadistische hardnekkigheid” vanwege onderdanigen van welke politieke of godsdienstige ijveraars ook, moeten doorstaan hebben.
Uiteraard vinden alle rechtvaardigen, samen met mevrouw L. SIMOENS, dit “ontluisterend en mensonterend.”
Geen enkele wet of persoon mag een mens het recht ontzeggen om uit vrije wil
“waardig te sterven”
Bij volle verstand en vrije wil, geschreven en ondertekend met de hoop deze bevestiging te lezen in een volgend RWS-blad ?

R. Kimzeke
RWS-lid

Met de meeste hoogachting,
J. Heylen
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Lezersbrieven

‘De pil van Drion’
Twee RWS-leden reageerden op het artikel in ons kwartaalblad van oktober 2016 op pag. 14

Ik denk daar al lang over na. Je zou een keer in je leven naar het
stadhuis kunnen stappen en het middel vragen en krijgen zonder
poespas dan registratie. Je let dus wel op dat je er zorgvuldig mee
omgaat. Met de moderne middelen kan dat opgevolgd worden.
Het middel bevat een merker zodat het niet voor snode doeleinden
zal gebruikt worden.
Het heeft een lange levensduur zodat je je beslissing rustig kan nemen. Je kan het omwisselen wanneer het vervallen zou zijn. Het is
pijnloos.
Je krijgt het, om het wetsvoorstel erdoor te krijgen, pas vanaf bv.
65 jaar.
De enige opschortende voorwaarde zou zijn dat je geen kinderen,
eventueel ook andere mensen, hebt die nog afhankelijk zijn van je
overleven.

Ook ik vind dat het ijveren voor de legalisering van de “pil van Drion”,
of een gelijkaardig middel, mag meegenomen worden als toekomstig werkpunt van RWS. Ik ben voor volledige autonomie van de persoon bij het kiezen van het eigen levenseinde. Een middel dat maakt
dat ikzelf daarvoor kan kiezen, op het moment dat ik dat zelf wil,
zonder daarvoor iemand anders in gewetensnood te brengen, zou
zeer welkom zijn.
Ik wil geen verantwoording afleggen bij een arts voor mijn keuze,
alleen bij mezelf en mijn naasten.
G. De Lamper

C. Vandekerckhove

Dementie en verworven wilsonbekwaamheid
Als lid van RWS stuur ik jullie enkele bedenkingen n.a.v. de discussie op de nationale dag RWS
van 28 mei 2016 over “dementie en verworven
wilsonbekwaamheid”.
Mijn vrouw en ik zijn sedert 1998 lid van RWS.
Wij besloten om lid te worden ingevolge het
dementieproces van ons beider moeder. Ik
vroeg me toen af waar ik terecht kon met mijn
vragen over een waardig en sereen levenseinde.
Mijn moeder was na de plotse dood van haar
man (92) opgenomen in een rusthuis waar haar
beginnende dementie in een stroomversnelling raakte. Gans haar leven had zij te kennen
gegeven dat ze niet wou blijven leven indien ze
ooit dement werd.
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Toevallig las ik in de krant dat er een lezing
werd gegeven in de toenmalige RUG over palliatieve zorgen en euthanasie. Ik maakte toen
voor het eerst kennis met dr. Wim Distelmans
en vroeg hem waar ik in Gent met mijn vragen
gehoor kon vinden. Zo kwamen wij in contact
met dr. Marc Cosyns.
Mama’s oordeelsvermogen was toen zo ver
heen dat ze zich aan het leven wou vastklampen, overtuigd als ze was dat papa nog in leven
was. Tijdens onze dagelijkse bezoeken in het
rusthuis werd ik door haar overigens ‘papa’ genoemd. Ik heb die wens toen uiteraard gerespecteerd waarin dr. Cosyns mij bijtrad. Mama
had overigens nooit haar levenseindewens
schriftelijk vastgelegd.
In de kliniek zei men destijds dat ‘Alzheimerpatiënten’ niet “afzagen” omdat ze toch van niets

meer wisten. Mijn ervaringen gedurende het
vijf jaar durende aftakelingsproces gaf mij een
totaal andere indruk. Zo lang ze nog wat kon
spreken herhaalde ze eindeloos: “j’ai mal, j’ai
mal, j’ai mal!”. De medicatie in het ziekenhuis
mocht niet verhoogd worden vanwege mogelijke nier- en leverschade...
De moeder van mijn vrouw had later wèl een
wilsbeschikking opgemaakt en werd op haar
wens naar het U.Z. van Jette overgebracht
maar op het einde verkoos zij toch om haar
eerstgeboren kleinzoon nog te kunnen zien.
Een week later was zij overleden.
Op zijn 74ste begon het dementieproces bij
mijn broer. Toen hij op het laatst weigerde
te eten en te drinken werd hij tot het bittere
einde in leven gehouden.
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Wat ik in die tijd zag maakte mij tot een groot
voorstander van het recht op een waardig levenseinde, ook indien ik dement zou zijn. Derhalve heb ik in mijn wilsbeschikking vermeld
dat ik voor mezelf in dat geval euthanasie wens
“ook indien ik - bij verminderd oordeelsvermogen - die wens zou tegenspreken”.
Ik ben tijdens een uitzending van radio1 aangenaam verrast geweest door de 116.000
stemmen welke Dick Swaab wist te verzamelen teneinde in het Nederlands parlement
een wetsvoorstel te kunnen steunen waarbij
mensen zouden kunnen stoppen wanneer ze
vinden dat hun leven ‘voltooid’ is. (zelfs indien
niet ongeneeslijk en met ondraaglijk lijden).
Nu heb ik recent bij een oude tante ervaren
dat er inderdaad een verschil is tussen iets op
papier zetten en de uitvoering naderhand.
Gans haar leven is zij verwoede voorstander
van euthanasie geweest en had alle nodige
documenten ingevuld. Toen dr. Distelmans
uiteindelijk vroeg wat hij voor haar kon doen
antwoordde zij beslist: “que vous me remettez
sur pied!”
De ongeveer een jaar durende lijdensweg achteraf was zeer pijnlijk en werd in het rusthuis
(waar zij zich bijzonder ongelukkig voelde) beslecht met een langzame zelfmoord door het
stiekem achterhouden van de voorgeschreven
hartmedicatie. Tientallen pillen vonden wij terug in haar handtas...
Aan de ene kant ben ik blij dat wij in België sowieso over een wetgeving terzake beschikken
en tevens dat er een aanpassing kwam inzake
het recht op euthanasie voor minderjarigen
(waar overigens nog maar nauwelijks beroep
werd op gedaan), doch de rem die de kibbelende politieke partijen op de wetsaanpassing
inzake dementerenden uitoefenen heeft volgens mijn bescheiden mening bij beleidsvoerders niet noodzakelijk met ethische bezwaren
te maken.
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Euthanasie voor mensen met dementie is zéker
geen eenvoudige aangelegenheid, al was het
maar ingevolge de immense verantwoordelijkheid voor de uitvoerende arts en de familieleden wanneer de patiënt zijn oorspronkelijke
wens herroept.
Jarenlange dialoog met de behandelde arts en
vertrouwenspersonen kunnen hier enig soelaas brengen maar het blijft een zéér complexe
materie waar eenieder voor zichzelf moet zien
uit te geraken (liefst zonder juridische gevolgen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan).
Tijdens de oorlog zei mijn grootvader: “cherchez l’argent et vous trouverez la réponse!” Dit
is natuurlijk wel een vrij krasse uitspraak, doch
als ik dagdagelijks op het nieuws berichten
hoor over wapenleveringen aan ‘schurkenstaten’ en tutti quanti dan heb ik het gevoel dat er
vaak weinig zorgvuldig met een mensenleven
wordt omgegaan.
Verre van mij om hier de filosofische wereldverbeteraar uit te hangen en ik wil zéker niet
veralgemenen, maar ik stel vast dat indien de
euthanasiewet zou worden aangepast bij wilsonbekwaamheid en toegankelijker gemaakt
(ook in diverse landen die er om principiële
redenen tegen zijn) dit voor een groot aantal
beroepsgroepen tot een forse financiële aderlating en jobverlies zou leiden. Om ze niet bij
naam te noemen: de farmaceutische industrie,
de medische (soms hardnekkige en vaak zinloze) behandelingen bij terminale patiënten,
successierechten en dies meer...
Niettemin wil ik niet voorbijgaan aan, en heb
ik grote bewondering en eerbied voor de niet
aflatende inspanningen alsook het vrijwilligerswerk van een groot aantal mensen met
het hart op de juiste plaats voor wie een mensenleven en het recht op zelfbeschikking op de
eerste plaats komt.
Marcel Cuvelier, Gent
28-10-2016
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Enquête

Enquête ‘Gepaste zorg in de laatste levensfase’
In ons kwartaalblad van oktober 2016 (op pag. 18) hebben we u ingelicht over een geplande studie en enquête van het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Universiteit
van Louvain-La-Neuve. De enquête was half november klaar en de beloofde link hebben we op onze website www.rws.be
in de titelband geplaatst.
Via een online vragenlijst (http://enquete.cf) kunt u nog tot 15 januari uw getuigenissen en meningen over passende en
niet-passende zorg in de laatste levensfase delen met de onderzoekers.
Laat uw stem horen! RWS dankt u alvast voor uw deelname.

In de Gazet van Antwerpen van 18/11/2016 lazen we hierover volgend artikel:
Universiteit Antwerpen peilt bij Vlamingen over levenseinde: “Zoals euthanasiedebat”
De Universiteit Antwerpen onderzoekt op
vraag van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) hoe de Vlaming denkt
over zorg aan het eind van zijn leven. Iedereen kan vanaf nu de online-enquête invullen.
Mensen met een levensbedreigende ziekte of
ouderen krijgen vaak te maken met ingrijpende onderzoeken of agressieve behandelingen,
tegen kanker bijvoorbeeld. Eigen aan onze
medische wereld, en onze cultuur, is het leven
van patiënten te verlengen. “Maar wegen de
voordelen daarvan wel op tegen de nadelen?
Wordt er te lang doorbehandeld en komen we
wel toe aan adequate palliatieve zorg?”, wil het
KCE weten.
Daarom gaf het aan de Université catholique
de Louvain aan Franstalige en de Universiteit
Antwerpen aan Nederlandstalige kant de opdracht om na te gaan hoe volwassen patiënten, hun familieleden, zorgverleners, vrijwilligers en ‘spiritueel werkers’ van alle strekkingen denken over zorg in de laatste levensfase.
Eigenlijk aan iedereen dus wordt gevraagd om
een online-enquête in te vullen, en dat kan
vanaf nu tot midden januari. Aan de Universiteit Antwerpen voeren prof. dr. Johan Wens en
Kris Van den Broeck het onderzoek.
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Vanwaar komt het idee om de burger
naar zijn mening en ervaringen met zorg
aan het levenseinde te vragen?
Van den Broeck: “De studie is gebaseerd
op Nederlands onderzoek van enkele jaren
geleden. Ook in Nederland wilde men nagaan
welke zorg passend is – zorg die aansluit bij de
wensen en behoeften van de patiënt, niet te
veel, niet te weinig. We weten op dit moment
niet goed wat de burger passende zorg vindt
en of hij dat al kenbaar maakt aan zorgverleners.”
Hoe ziet de enquête eruit?
De enquête peilt naar ervaringen met passende en met niet-passende zorg. Niet-passend
kan zijn: overbehandeling, onderbehandeling
of mishandeling. Gevraagd wordt vanuit welk
standpunt u de vragen invult, als zorgverlener
bijvoorbeeld, als patiënt of als familielid van
iemand die recent overleden is. In een rusthuis
bijvoorbeeld, of in een ziekenhuis. Gaat/ging
het om kanker, dementie of een andere ziekte?
U kunt in uw eigen woorden beschrijven wat
uw persoonlijke ervaring is, wat volgens u de
oorzaken en gevolgen van de niet-passende
zorg waren of zijn en hoe het beter zou kunnen. Wat is volgens u passende zorg in de laatste levensfase? Ook uw mening over een aantal
stellingen wordt gevraagd. Zo is er de stelling:
Artsen kiezen voor een bepaalde behandeling
omdat het geld oplevert. Of: Het feit dat het leven eindig is, moet meer in onze samenleving
doordringen.

Wat is het doel van de enquête?
Van den Broeck: “We willen komen tot een
debat over zorg in de laatste levensfase, zoals
de maatschappij eerder al het debat over euthanasie heeft gevoerd. Iedereen wordt uitgenodigd om na te denken over zijn of haar
levenseinde, over dat van naasten en over
zorg aan het levenseinde in het algemeen.
Een tweede doel is om te komen tot zorg in de
laatste levensfase die meer passend is dan nu.
Een concreet gevolg van de enquête op langere
termijn zou kunnen zijn dat zorgverleners skills
leren om zorg in die laatste levensfase makkelijker bespreekbaar te maken.”
Te veel ongewenste behandeling
In Nederland deden enkele jaren geleden 1.700
mensen mee aan een enquête rond passende
en niet-passende zorg in de laatste levensfase.
Vooral naasten en nabestaanden, maar ook
artsen, verpleeg- en zorgkundigen. De conclusies waren: er wordt ‘curatief overbehandeld’
en ‘palliatief onderbehandeld’. Er wordt te veel
ziektegericht behandeld, wat het leven wel
verlengt, maar in zijn uitwerking onwenselijk
is. Vooral medisch onderzoek, ziekenhuisopname en chemotherapie worden als overbehandeling genoemd. Er is te weinig pijn- en
symptoombestrijding en te weinig aandacht
voor andere noden van de patiënt en zijn naasten. Passende zorg is volgens de enquête zorg
die aansluit bij de wens van de patiënt. Die wil
ook volledig geïnformeerd worden over zijn levenseinde en daar in worden betrokken.
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Euthanasie bij minderjarigen
Op 27 november 2013 heeft de
verenigde commissie Justitie en
Sociale Zaken van de Senaat met een
wisselmeerderheid ingestemd met
de uitbreiding van de bestaande
euthanasiewet tot wilsbekwame
minderjarigen. De tekst die in deze
commissie werd goedgekeurd, breidt
de bestaande euthanasiewet dus uit
tot ‘wilsbekwame minderjarigen’
die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek
lijden.
Het wetsvoorstel voorziet
dat bij een niet-ontvoogde
minderjarige het advies nodig
is van een jeugdpsychiater of
psycholoog. De ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) (voogd) moeten
hun akkoord geven over het verzoek
van de minderjarige patiënt.
Het voorstel werd goedgekeurd in de
Kamer op 13 februari 2014. Zoals bij
andere ethische kwesties konden alle
parlementsleden stemmen, los van
hun partijlijn.

Op de website van De Standaard lezen we:

Eerste minderjarige krijgt euthanasie
in ons land www.standaard.be
Wettelijk gezien bestaat die mogelijkheid al
sinds het voorjaar van 2014, maar nog nooit
kwam het zover. De arts die de euthanasie
uitvoerde, heeft deze week een dossier bezorgd aan de Federale Evaluatie- en ¬Controlecommissie Euthanasie. Dat wordt bevestigd
door onder meer professor Wim Distelmans,
voorzitter van de commissie. Het gaat om een
Nederlands¬talig dossier, wat erop wijst dat
de euthanasie in Vlaanderen is uitgevoerd. Hij
of zij leed aan een terminale ziekte.
België is het enige land ter wereld waar euthanasie mogelijk is voor alle minderjarigen.
¬Alleen in Nederland is er een gelijkaardige
regeling, maar daar kan het pas vanaf 12 jaar.
De uitbreiding van de oorspronkelijke euthanasiewet uit 2002 is er al tweeënhalf jaar.
Sinds haar goedkeuring is er felle kritiek uit
binnen- en buitenland. Volgens Distelmans is
die onterecht: ‘Alleen in erg uitzonderlijke en
uitzichtloze gevallen is euthanasie bij een minderjarige een optie.’
In de wet staat dat het de minderjarige zelf is
die herhaaldelijk om euthanasie moet vragen.

Er is ook formele toestemming nodig van de
ouders.
***
De Gucht reageerde op het VRT nieuws: “Ik
sta niet te juichen dat iemand gebruik heeft
gemaakt van de wet die euthanasie voor minderjarigen mogelijk heeft gemaakt. Het is wel
goed dat we als maatschappij die keuze aanbieden.”
De volledige reactie van De Gucht kan u lezen
op www.deredactie.be.
***
Reactie voorzitter van RWS:
“RWS heeft van bij het in voege gaan van de
wet met betrekking tot euthanasie gepleit
voor een uitbreiding naar minderjarigen en demente personen. De uitbreiding van de wet is
er nu voor jongeren en dat betekent dat zwaar
zieke minderjarigen de mogelijkheid hebben
om een keuze te kunnen maken. RWS kan hier
enkel positief op reageren.
RWS blijft ijveren voor de uitbreiding van de
wet voor demente personen.”

In alle discretie is dan op 17 september
2016 voor het eerst in ons land
een minderjarige overleden na
euthanasie. De minderjarige leed aan
een ongeneeslijke ziekte.

Foto: katrijn van giel
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Euthanasie neemt toe sinds
euthanasiewet 2002
www.ugent.be - 14 september 2016

Sinds de invoering van de Belgische euthanasiewet in 2002 steeg jaarlijks het aantal
euthanasiegevallen dat werd gemeld bij de
Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCECE). Deze ontwikkeling is waar
te nemen bij alle patiëntengroepen. Het aandeel van aangiftes van patiënten met andere
ziektes dan kanker en patiënten die ouder
zijn dan tachtig, steeg buitenproportioneel.
Dat blijkt uit een studie van Sigrid Dierickx,
professor Luc Deliens, professor Joachim Cohen en professor Kenneth Chambaere van de
onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde
van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent die verschenen is in het vaktijdschrift Canadian Medical Association Journal.
In de meerderheid van de gemelde euthanasiegevallen ging het steeds om kankerpatiënten en patiënten jonger dan tachtig. De toename van euthanasie is echter vooral opvallend
bij patiëntengroepen die de eerste jaren na
de euthanasiewetgeving minder vaak een euthanasieverzoek uitten en van wie het verzoek
ook minder vaak werd ingewilligd. Zo steeg
het aandeel patiënten met andere ziektes dan
kanker van 15.7% van alle gemelde gevallen
in 2003 naar 31.3% in 2013. Hierbij ging het
voornamelijk om evolutieve neuromusculaire,
cardiovasculaire en neuropsychologische aandoeningen. Het aandeel patiënten ouder dan
80 steeg eveneens, meer bepaald van 17% van
de gemelde gevallen in 2003 naar 35% in 2013.
Een verklaring voor deze bevindingen is de
toegenomen maatschappelijke aanvaarding
van euthanasie, waarbij euthanasie steeds
meer beschouwd wordt als een reguliere keuze
bij het levenseinde. Verder zijn patiënten zich
er steeds meer van bewust dat niet enkel patiënten met aanhoudend en ondraaglijk lijden
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door terminale aandoeningen zoals kanker in
aanmerking kunnen komen voor euthanasie
en daardoor vaker een euthanasieverzoek
uiten. Artsen geraakten ook meer vertrouwd
met de praktijk en zijn steeds vaker bereid om
in te gaan op euthanasieverzoeken.
De toename van euthanasiegevallen met een
andere diagnose dan kanker en met niet-terminale aandoeningen benadrukt het belang
van een grondige evaluatie en monitoring van
de praktijk, aangezien het ook gaat om meer
controversiële gevallen zoals patiënten met
een psychiatrische stoornis.
De studie is gebaseerd op gegevens die door de
FCECE verzameld werden in het kader van de
wettelijk verplichte meldingsprocedure voor
euthanasie.
De onderzoekers bestudeerden alle euthanasiegevallen die gemeld werden bij de FCECE
van 1 januari 2003 tot 31 december 2013. Het
aantal gemelde euthanasiegevallen steeg
jaarlijks, van 235 in 2003 (0,2% van alle overlijdens) naar 1807 in 2013 (1,7% van alle overlijdens).

Meer info
Sigrid Dierickx, 0472-38 42 68,
sigrid.dierickx@vub.ac.be
Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Tel 02-629 21 37
Mob 0473-96 41 37
sicco.wittermans@vub.ac.be
www.vub.ac.be/pers

Veelgestelde vragen

Mag een op rust gestelde arts getuige/
vertrouwenspersoon zijn op de Wilsverklaring en/of benoemde vertegenwoordiger op het Levenstestament ?
Antwoord van ons RvB-lid Jean Vroman (advocaat):
Voorzeker! Want hij mag zijn praktijk toch
niet meer uitvoeren en dus wordt hij een gewone burger. De patiënt zal gebruik moeten
maken van een andere huisarts, die hem/
haar opvolgt.
Is LEIF een ander initiatief dan RWS?
Antwoord van Dr. Marc Van Hoey, de voorzitter
van RWS:
Voor alle duidelijkheid: RWS heeft in zijn
meer dan 30-jarig bestaan van in het begin
aan alle leden een lidkaart verstrekt. Tegenwoordig bestaat die uit twee delen, één met
uw foto en de nodige persoonlijke gegevens,
en een Jaarkaart die jaarlijks vervangen
wordt na betaling van het lidgeld. Maar RWS
is en blijft vooral een belangenvereniging die
aan al haar leden service geeft in het aanbieden van de documenten, het helpen bij het
invullen ervan en het eventueel aanreiken
van getuigen. RWS is één van de weinige organisaties die effectief én de Wilsverklaring
én het Levenstestament registreert voor al
haar leden, bijna 6000! RWS waarschuwt ook
als uw Wilsverklaring na vijf jaar vervallen is.
RWS is PLURALISTISCH. Bij problemen proberen we te bemiddelen en zoeken we mee
naar oplossingen.
LEIF heeft het initiatief genomen om een
plastic kaart, zonder foto te lanceren. Hierop
staat feitelijk niets meer aan persoonlijke
gegevens. LEIF doet ook geen registratie van
documenten en zal niet door permanentiemomenten mensen helpen bij het invullen
ervan.
LEIF is nota bene opgericht binnen de schoot
van RWS in 2004 om artsen bij te scholen.
Ikzelf stond mee aan de bakermat ervan en
RWS heeft van 2004 tot 2011 voor meer dan
250.000 euro het LEIF-gebeuren en de opleidingen gesteund. Beide initiatieven gaan nu
hun eigen weg, met gelijke doelen. Hopelijk
geeft dit antwoord nu een klare kijk op de
zaak.
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Uittreksels uit de Wetsvoorstellen van ECOLO-Groen
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers – 13 mei 2016
Er zijn 2 aparte wetsvoorstellen ingediend, beide door Muriel Gerkens, Anne Dedry, Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet,
Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Evita Willaert, Benoit Hellings.

Wetsvoorstel betreffende de Wilsverklaring:
De Wet van 28 mei 2002 bepaalt dat de wilsverklaring om tot euthanasie over te gaan, momenteel alleen geldig is indien die is opgesteld
of bevestigd minder dan vijf jaar vóór het moment waarop de betrokkene zijn/haar wil niet
langer kan uiten.
De indieners van dit wetsvoorstel wensen de
opheffing van die geldigheidsduur van vijf
jaar, die ze beschouwen als een onnodige administratieve verplichting, want hoe dan ook
kan elkeen volkomen vrij een dergelijke wilsverklaring intrekken of wijzigen.
…..
De wilsverklaring mag vergezeld gaan van een
wilsverklaring inzake gezondheidszorgbehandeling, overeenkomstig de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt.
Die specifieke verklaring kan de behandelingen vermelden die de betrokkene weigert dan
wel wenst in geval hij/zij niet langer bij machte
zou zijn zich uit te drukken. Met die verklaring
kan men op een ruimere manier wensen kenbaar maken dan wat krachtens de euthanasiewet, aangezien daarin alleen de toestand van
niet-bewustzijn opgenomen is als reden voor
de onmogelijkheid om het verzoek te uiten.
De wilsverklaring inzake gezondheidszorgbehandeling breidt de onmogelijkheid om een
verzoek te formuleren uit tot het geheel van
de situaties die kunnen leiden tot die onmogelijkheid (bijvoorbeeld dementie, gedeeltelijk
coma, verwardheid).
…..
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Sommige personen willen zelfs geen dergelijke verklaring meer opstellen, uit vrees dat
ervan wordt uitgegaan dat ze niet langer euthanasie wensen mocht de vervaltermijn van
die verklaring (vijf jaar) verstreken zijn op het
ogenblik dat zij zich in een medische situatie
bevinden die overeenstemt met de bepalingen
van de euthanasiewet !
Wetsvoorstel betreffende de doorverwijzing.
De indieners willen dat de rechten van de pa
tiënt, waaronder het recht op euthanasie,
alsook het individuele recht van de arts om
de gewetensclausule aan te voeren, worden
geëerbiedigd. Daarom beoogt dit wetsvoorstel
de arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek, te verplichten aan de patiënt of
de vertrouwenspersoon de contactgegevens
van een andere arts te geven. Ook het medisch
dossier van de patiënt moet worden overgedragen aan de arts naar wie hij/zij uiteindelijk
wordt doorverwezen.
Op die manier kan zo eveneens soelaas worden geboden aan patiënten wier euthanasieverzoek door een instelling wordt geweigerd
omwille van de levensbeschouwing van die
instelling.

thanasiewet zelf. Daarin is namelijk alleen een
gewetensclausule ten behoeve van de arts
opgenomen.
…..
De instelling of de arts zou dan zelf het nodige
moeten doen om de patiënt te laten overbrengen naar een andere instelling of in contact te
brengen met een andere arts, want van een
stervende patiënt of van zijn naasten kan niet
worden verlangd dat zij zelf de nodige stappen
zetten. Tegelijkertijd zal dit een aanmoediging
zijn om de patiënt op voorhand te informeren,
inplaats van ze zonder meer op te nemen.

.…..
Jammer genoeg zijn de patiënten niet altijd
op de hoogte van die levensbeschouwelijke
standpunten. Pas op het ogenblik dat ze hun
recht willen uitoefenen wordt hun dat verboden, waardoor niet alleen het patiëntenrecht
met voeten wordt getreden maar ook de eu-
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Enkele uittreksels uit
een wetsvoorstel in de
Belgische senaat

(zitting 2012-2013)

Gedicht

Vriendschap
Als ik toevallig voor je deur sta te huilen,
Zou je mij troosten?
Als ik je bel en vroeg om mij op te halen

De wet van 28 mei 2002 voorziet in een regeling…
dat dergelijke wilsverklaring dient opgemaakt te worden volgens een
model dat bij koninklijk besluit is vastgelegd en kan sedert 1 september 2008 ook officieel geregistreerd worden.
De registratie gebeurt via de gemeente en de wilsverklaringen worden
gecentraliseerd in een databank bij de federale overheidsdienst (FOD)
Volksgezondheid. Het betreft echter een facultatieve registratieprocedure, met andere woorden een wilsverklaring is eveneens geldig
als geen gebruik wordt gemaakt van de genoemde procedure!
Dit betekent dan ook dat een meer recente wilsverklaring die niet geregistreerd werd, primeert op een geregistreerde wilsverklaring.
En wat verder :
… Tenslotte wordt er in voorzien dat alle modellen van wilsverklaring die de bij de wet vereiste elementen bevatten opgenomen kunnen worden in de centrale databank van de FOD Volksgezondheid. Het
kan niet de bedoeling zijn dat een verklaring geweigerd wordt, noch
omdat er meer gegevens op voorkomen dan wettelijk vereist, noch
omdat er andere wilsverklaringen dan deze met betrekking tot euthanasie op voorkomen (zoals bijvoorbeeld het geval is met de modellen
van wilsverklaring van het Levenseinde In formatieforum en de VZW
Palliatieve Zorg Vlaanderen).

omdat er iets gebeurd is,
Zou je dan komen?
Als ik op een dag aan het eind ben
gekomen van mijn leven;
Wil je dan deel uitmaken van die laatste
dag?

Als ik een schouder nodig heb om op uit te
huilen,
Zou je me dan de jouwe geven?
Dit is een test om te zien wie je echte
vrienden zijn

Noot van de redactie
Jammer dat RWS niet vernoemd wordt als model zoals LEIF en PZ. We
zullen dat bevragen bij Elke Sleurs, mede ondertekenaar van de tekst
en Maggie De Block, die zich zou bezig houden met een eenvormig
model van Wilsverklaring!

Over het bestaan van een mogelijk én wettelijk ‘herbevestigings-formulier’ van de wilsverklaring hebben we nog niets gevonden en is er
ons nog niets bevestigd. De wilsverklaring zal dus na 5 jaar nog steeds
helemaal opnieuw moeten opgesteld worden. De Raad van Bestuur en
het secretariaat zullen dat zeker opvolgen.
Elka Joris
Lid redactieraad

of zij er voor je zijn als je gewoon met
iemand wilt praten.

Weet je wat de relatie is tussen je twee ogen?
Ze knipperen samen, ze bewegen samen
Ze huilen samen, ze zien dingen samen,
en ze slapen samen,
Maar ze zien elkaar nooit;
.. dat is wat vriendschap is.
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Overlijden Leonard Cohen

Bij de dood van Leonard Cohen

Leonard overleden
kippenvel: zij weigert

(1934- 2016)

te geloven, nooit meer
wordt die hoed afgenomen
bij elk applaus
en troost: nog kan zij dromen
bij ‘Suzanne’ zoals lang geleden
toen ze een tiener was
zo omspant hij heel een leven
hij zong of stamelde in zijn laatste hit:
‘I am ready my Lord’
helemaal had ze het niet begrepen,
ze dacht dat een vervolg zou komen
want deze gouden stem was niet
om te verdwijnen gekomen
en verdwijnen zal ze niet:
er zijn de opnamen, er is de tape;
voelt ze vandaag verdriet:
er is geen definitieve streep
deze zanger, deze poëet
zal overleven, de dood trotseren

Heel onverwacht is het niet gekomen. In zijn laatste interviews en met zijn
laatste album ‘You want it darker’ kondigde hij al aan dat hij klaar was met
dit leven.
Deze Canadese zanger en songwriter die generaties wist te beroeren met zijn
poëtische teksten over zovele onderwerpen, maar dikwijls over dood en verlies
is niet meer.
Toen hij deze zomer vernam dat zijn levenslange muze, Marianne, ongeneeslijk
ziek was, schreef hij haar onmiddellijk deze brief, alsof hij toen al wist dat ook
voor hem het einde nabij was.
Well Marianne, it’s come to this time when we are really so old and our bodies are
falling apart and I think I will follow you very soon. Know that I am so close behind
you that if you stretch out your hand, I think you can reach mine. And you know
that I’ve always loved you for your beauty and your wisdom, but I don’t need to
say anything more about that because you know all about that. But now, I just
want to wish you a very good journey. Goodbye old friend. Endless love, see you
down the road.
Twee dagen nadien kreeg hij dit antwoord via mail.
Dear Leonard,
Marianne slept slowly out of this life yesterday evening. Totally at ease, surrounded by close friends.
Your letter came when she still could talk and laugh in full consciousness. When we
read it aloud, she smiled as only Marianne can. She lifted her hand, when you said
you were right behind, close enough to reach her.
It gave her deep peace of mind that you knew her condition. And your blessing for
the journey gave her extra strength. . . . In her last hour I held her hand and hummed “Bird on the Wire,” while she was breathing so lightly. And when we left the
room, after her soul had flown out of the window for new adventures, we kissed
her head and whispered your everlasting words.
So long, Marianne . . .
Mireille Fourneau
redactieraad

al zong hij ‘I am ready’
hij zal ons bestaan illustreren
zoals een oud handschrift
met bloemen in de rand
staf de wilde
24 RWS
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Euthanasie, Hulp bij zelfdoding, Assisted dying
Naar aanleiding van de eerste euthanasie bij een minderjarige in ons land, plaatste de BBC het artikel “Assisted dying: What
does the law in different countries say?” op haar website. Dit artikel geeft een overzicht van de landen waar euthanasie of
andere vormen van levensbeëindigende handelingen anno 2016 mogelijk zijn en aan welke wettelijke voorwaarden dient
voldaan te worden.
Hierna volgt een vertaling van de belangrijkste punten eruit.
Het volledige artikel kan u lezen op http://www.bbc.com/news/world-34445715.
Assisted dying: What does the law in different countries say?
Website BBC World - By Penney Lewis, Professor of law, King’s College London - 6 October 2015
California has become the fifth US state to allow terminally ill patients to legally end their lives with a doctor’s supervision. What does
the law say in different states and countries when it comes to the right to die?
What is the difference between euthanasia, assisted suicide and assisted dying?

Welke terminologie wordt gebruikt met
betrekking tot het recht op sterven?
• Euthanasie is een actieve tussenkomst
met de bedoeling een leven te beëindigen
door een ander om iemand te verlossen uit
zijn lijden, bijvoorbeeld een arts die een dodelijke injectie toedient.
• Hulp bij zelfdoding (Assisted suicide) is
elke opzettelijke handeling die een ander
persoon helpt om zijn leven te beëindigen, bijvoorbeeld door hem de middelen
te geven om dit te doen, meestal door het
voorschrijven van een dodelijk medicijn.
• Assisted dying is een term die meestal
gebruikt wordt in de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk en die hulp bij
zelfdoding betekent enkel voor terminaal
zieken.
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Waar zijn deze praktijken toegelaten?
• Nederland, België en Luxemburg laten euthanasie en hulp bij zelfdoding toe.
• Zwitserland laat hulp bij zelfdoding toe als
de persoon die helpt onzelfzuchtig handelt.
• Colombia laat euthanasie toe.
• Californië heeft onlangs de Amerikaanse
staten Oregon, Washington, Vermont en
Montana vervoegd die assisted dying toelaten.
• Canada laat euthanasie en hulp bij zelfdoding toe vanaf juni 2016 ( zie artikel vorig
kwartaalblad).

• In Colombia, Montana en Canada waren
het ook de gerechtshoven die de leiding
namen om de wet te veranderen, op basis
van klachten over mensenrechten.
• In België, Luxemburg, Quebec en Vermont
was het de legislatuur die de wet veranderde.
• In Oregon en Washington, werd legalisatie
bereikt omdat een meerderheid stemde
voor een initiatief dat aan het kiezerscorps
werd aangeboden en dat het gevolg was
van een petitie ondertekend door een minimaal aantal stemmers.

Hoe werd de wet aangepast?
• In Nederland werden euthanasie en hulp
bij zelfdoding effectief gelegaliseerd door
gebruik te maken van de ‘nood breekt wet’regel bij gerechtelijke vervolgingen van (in
de eerste plaats) artsen die euthanasie toedienden.

Moet de persoon lijden?
• In Nederland moet het lijden ondraaglijk
zijn met geen enkel vooruitzicht op verbetering. Het lijden moet niet gerelateerd zijn
aan een terminale ziekte en is niet gelimiteerd tot fysieke pijn. Het kan bijvoorbeeld
het vooruitzicht zijn van het verlies van
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persoonlijke waardigheid of toenemende
persoonlijke aftakeling, of de angst voor
verstikking .
• De Belgische wet is gelijkaardig. Het lijden
van de patiënt moet voortdurend en ondraaglijk zijn, resulterend uit een ernstige
en ongeneeslijke aandoening. Er is geen
vereiste dat de patiënt gediagnostiseerd
werd met een terminale ziekte, alhoewel
bijkomende onderzoeken opgelegd worden als de patiënt niet terminaal ziek is.
• In Canada komen patiënten in aanmerking
voor hulp als ze een pijnlijke en ongeneeslijke aandoening hebben die voortdurend
en ondraaglijk lijden veroorzaakt.
• De vijf Amerikaanse staten laten enkel
assisted dying toe, dus de patiënt moet
terminaal ziek zijn. Er is geen aanvullende
voorwaarde wat betreft de ziektegeschiedenis van de patiënt of enige minimale
pijndrempel.
Welke aanvragen van patiënten zijn geldig?
Alle stelsels vereisen dat de patiënt wilsbekwaam is, goed geïnformeerd en dat het verzoek vrijwillig is.
Oregon eist dat de vrijwilligheid van het verzoek bevestigd wordt door twee getuigen.
Hoe oud moet de patiënt zijn?
• Enkel Nederland en België laten euthanasie
toe voor minderjarigen ( - 18 )
• In Nederland kan een wilsbekwame patiënt
tussen 16 en 18 jaar ook in aanmerking komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.
De ouder of voogd heeft geen vetorecht,
maar moet geconsulteerd worden.
Wilsbekwame patiënten tussen 12 en 16
kunnen ook een geldig verzoek indienen,
maar enkel als hun ouder of voogd toestemt.
• In België kan een wilsbekwame patiënt
van minder dan 18 jaar om euthanasie
verzoeken met ouderlijke toestemming.
Bijkomend kritisch onderzoek van het kenvermogen van de jongere is vereist en lijden
op basis van een psychische aandoening is
uitgesloten.
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Welke bijkomende voorzorgsmaatregelen worden opgelegd?
• In Nederland en België moet een tweede
arts de patiënt onderzoeken om na te gaan
of zijn verzoek geldig is en zijn lijden ondraaglijk. Een netwerk van artsen is opgeleid om deze consultaties te doen.
• In de vijf Amerikaanse staten moet een
tweede arts de patiënt zien om te bevestigen dat hij terminaal ziek is en dat zijn
verzoek geldig is. In Oregon, Washington
en Vermont moet de patiënt eveneens
een expert in geestelijke gezondheidszorg
raadplegen als ofwel de behandelende of
geraadpleegde arts vermoedt dat zij kunnen lijden aan een psychische ziekte zoals
depressie waardoor hun beoordelingsvermogen verminderd is.

Gelukkig

Hoe worden deze casussen gecontroleerd?
• Geen enkel van deze stelsels vereist voorafgaande toestemming van een rechter zoals
recentelijk voorgesteld in de Assisted Dying
Bills in het Verenigd Koninkrijk.
• In Nederland moet de arts verslag uitbrengen aan de Regionale Toetsingscommissie
euthanasie. Als de commissie vindt dat de
arts de wettelijke vereisten niet gevolgd
heeft, wordt de zaak doorverwezen naar
het Openbaar Ministerie en naar de artsenfederatie (KNMG).
• In België verloopt de procedure gelijkaardig, maar er is slechts één comité .
• In Oregon moet de arts elk voorschrift en
elk overlijden rapporteren aan het staatsdepartement van gezondheid. Als de arts in
gebreke blijft om aan de wettelijke vereisten te voldoen, verwijst het gezondheidsdepartement de zaak door naar het lichaam
dat de geneesheren controleert.
Vertaling door Mireille Fourneau
lid redactieraad RWS
Noot van de redactie
Het betreft hier een beknopt overzicht. De situatie in België is omslachtiger dan hier wordt
weergegeven.
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Buitenlandse pers

Zuid-Afrika
Aartsbisschop Desmond Tutu spreekt zich
uit voor “Assisted Dying”.

nieuwjaar

Het redactieteam wenst u allen

Archbishop Desmond Tutu: When my time comes, I want the option of an assisted death

een fijn nieuw jaar met vooral

In een artikel in The Washington Post van 6
oktober 2016 geeft Desmond Tutu, aartsbisschop van Kaapstad en Nobelprijswinnaar
van de vrede zijn wens te kennen om op een
waardige manier afscheid te kunnen nemen
van dit leven.

een goede gezondheid,
veel liefde en vriendschap!

In het artikel stelt Tutu dat hij zich zijn hele
leven ingezet heeft voor een menswaardig
bestaan voor de mensen in zijn land en overal
ter wereld.
Nu zijn leven ten einde loopt - hij werd onlangs
85 - wil hij zich inzetten voor assisted dying.
“Terminaal zieke mensen hebben recht op mededogen en rechtvaardigheid”, zegt hij. Stervende mensen zouden het recht moeten hebben om te kiezen hoe en wanneer zij moeder
aarde verlaten. Hij gelooft dat ze naast palliatieve zorg ook moeten kunnen kiezen voor een
waardig medisch begeleid sterven. Hij verwijst
hierbij naar Californië en Canada waar onlangs
assisted dying bij wet geregeld werd, maar er
zijn duizenden mensen op de wereld aan wie
dit recht ontzegd wordt.
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“Ik geloof dat het leven heilig is. Ik weet dat
de dood deel uitmaakt van het leven. Waarom
moeten zoveel terminaal zieke mensen tegen
hun wil in verschrikkelijke pijn en lijden doorstaan? Wat mijzelf betreft, hoop ik dat ik met
mededogen zal behandeld worden om door
te gaan naar het volgende stadium van mijn
levensreis op de manier die ik wens.
Ik verwelkom elke christen die de moed heeft
om te zeggen dat stervende mensen het recht
hebben om dit leven op een waardige manier
te verlaten. Mijn vriend Lord Carey, vroegere
aartsbisschop van Canterbury heeft tevergeefs
geijverd voor zo een wet in Groot-Brittannië.
Door stervende mensen het recht te ontzeggen
op een waardige dood, falen we in het beoefenen van de christelijke waarde van naastenliefde.”
Samenvatting en vertaling
Mireille Fourneau
Lid redactieraad RWS
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Nederland
Kabinet: hulp bij zelfdoding toestaan bij ‘voltooid leven’
Door Gijs Herderscheê - 12 oktober 2016 - De Volkskrant

Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Die hulp komt
van een stervensbegeleider, een nieuw beroep in de zorg. Het verzoek om hulp wordt eerst uitgebreid
getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of het een vrijwillig, weloverwogen verzoek betreft, maar
ook of sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Dit stelt het kabinet voor. In een brief aan
de Tweede Kamer lichten de ministers Edith
Schippers (VVD) van Volksgezondheid en Ard
van der Steur (VVD) van Justitie het voorstel
toe. Het kabinet gaat met direct betrokkenen
zoals artsen overleggen hoe het voorstel in
wetgeving kan worden vastgelegd.
Het kabinet wil met het voorstel mensen tegemoetkomen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar geen lichamelijke medische klachten
hebben. Het neemt daarmee afstand van het
advies over ‘voltooid leven’ van een commissie
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onder leiding van D66-senator Paul Schnabel.
Schnabel stelde dat de meeste mensen die hun
leven voltooid achten en een doodswens hebben ook medische klachten hebben. Daardoor
komen zij meestal al in aanmerking voor euthanasie stelde Schnabel. De groep waarvoor
dat niet geldt is waarschijnlijk klein, meent
de commissie. Daarom zou wetswijziging niet
nodig zijn.
Brief aan Tweede Kamer
Het kabinet ziet dat anders. ‘Voor mensen die
een wens hebben om te sterven omdat zij hun

leven als voltooid beschouwen, biedt deze wet
echter geen oplossing.’ Daarbij worden ‘lijden
ten gevolge van het verlies van partner en
dierbaren, verlies van zinvolle contacten, door
vermoeidheid en apathie’ als voorbeelden
genoemd. ‘Het kabinet is van mening dat het
verzoek om hulp van deze groep mensen een
legitiem verzoek is.’
Het kabinet stelt weliswaar pal te staan voor
de beschermwaardigheid van het leven. Maar
als mensen geen levensperspectief meer hebben en een ‘persistente, actieve doodswens
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Buitenlandse pers

Het kabinet wil met
het voorstel mensen
tegemoetkomen
die ondraaglijk
en uitzichtloos
lijden maar geen
lichamelijke
medische klachten
hebben.
hebben ontwikkeld’, wringt dat met de beschermwaardigheid van het leven.
Deze wet biedt geen oplossing voor mensen
die hun leven als voltooid beschouwen
Schippers en Van der Steur willen daarom een
uitzondering maken op de strafbaarheid van
hulp bij zelfdoding, die in de euthanasiewet is
geregeld. Daaraan moeten wel strenge eisen
worden gesteld. De ‘consistentie, de vrijwilligheid en weloverwogenheid van een verzoek’
zijn het startpunt, ‘zonder sturende invloed
van derden’. Dit wordt getoetst in een reeks
gesprekken met een stervenshulpverlener,
gevolgd door een tweede toetsing door een
andere hulpverlener. Zij moeten het proces documenteren. De zelfmoordmiddelen kunnen
door de stervenshulpverlener worden voorgeschreven en bij de apotheek afgehaald.

Ingezonden tekst door RWS-lid Staf de Wilde
de voltooiden
In ethisch opzicht blijft Nederland toch een gidsland.
Over het politieke beleid in dat land spreek ik me hier
en nu niet uit.
Maar vandaag leer ik dat de Nederlandse regering
stervensbegeleiding of waardig sterven wil mogelijk
maken voor mensen die de overtuiging zijn toegedaan dat hun leven voltooid is.
Deze gedachte is werkelijk een dada van mij: al vaak
heb ik geschreven dat onze euthanasiewet onvolledig is omdat deze mogelijkheid bij ons niet voorzien
is. Wellicht vanwege het verzet vanuit de christelijke
zuil of vanwege andere conservatieve krachten.
Wat mezelf betreft: de zin van mijn leven bestaat in
het schrijven, wanneer dat niet meer kan dan hoeft
het voor mij niet meer. De enige die mij in leven zou
kunnen houden, is mijn partner. Maar die denkt er
net zo over. Ons ideaal is om het samen te kunnen
doen.
Nieuw is deze opvatting allesbehalve: ze leefde
reeds onder de klassieke Grieken en Romeinen. De
beslissing vergt een zeker stoïcisme en daarin kan
men zich oefenen.
Versta me niet verkeerd: ik ben niet suïcidaal, maar
ik wens mijn ultieme aftakeling niet mee te maken.
Genoeg is genoeg.
En dit is een levenshouding die we inderdaad moeten aanleren of minstens bij anderen toestaan.
Wie zijn of haar leven als afgerond beschouwt, die
heeft recht op hulp om waardig te kunnen sterven.
staf de wilde
de haan 13 okt. 16

Het advies van de commissie-Schnabel leidde
eerder al tot teleurgestelde reacties. Vooral
VVD, D66 en GroenLinks zijn voor uitbreiding
van de mogelijkheden, de SGP en Christenunie
zijn fel tegenstander. Het kabinetsvoornemen
komt te laat om nog in deze regeerperiode in
wet te worden geregeld. Of dat gebeurt, hangt
af van het volgende kabinet.
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Boeken

Euthanasie: Waarom niet?
De schrijver Marc Desmet is jezuïet en palliatief arts in Hasselt.
Met dit boek toont hij aan dat euthanasie niet
zo vanzelfsprekend is, noch voor de aanvrager,
noch voor de familie en de arts.

De schrijver zelf neemt geen standpunt in.
Zo gaat het verder ook nog over palliatieve
sedatie, dementie, psychisch lijden, voltooid
leven enz. Voltooid leven noemt hij trouwens
“vol-ledig leven”.
Een boeiend en verhelderend boek.

In 15 hoofdstukken geeft hij bij elk onderwerp
een nuance. Niets is zwart-wit.
Voorbeeld: “Ik wil niet tot last zijn”. Nuance:
“Je bent altijd tot last, ook als je euthanasie
vraagt”.
Hij illustreert dit boek met cases uit de praktijk.

Auteur: Marc Desmet
Paperback, ook beschikbaar als e-book
320 pagina’s
ISBN: 9789401426664
Uitgever: Lannoo

Waarover gaat het?
Een pas gepensioneerd man raakt door medische problemen verlamd en hierdoor wordt
zijn wereld die van ziekenhuiskamers en intense zorg, van psychisch lijden van hemzelf en
de emotionele problemen van zijn vrouw en
familie. Een relaas waarin alleen de dood, een
waardig sterven, de uitkomst en tegelijkertijd
de verlossing brengt.
Herkenbaar voor iedereen die het zelf meemaakte in zijn leefwereld of als zorgverstrekker.
Een aanrader!

Hoe dit boek bestellen?
Dit kan enkel via RWS:
• door storting van 18,00 euro op rekening nr.  
BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van naam en adres. Na ontvangst van
uw betaling kan u het boek afhalen tijdens
de permanenties op de RWS-zetel. We kunnen het ook gratis opsturen (dit dan wel
vermelden op de overschrijving!).
• door cash te betalen tijdens de permanenties (dan kan u het boek meteen meenemen)
De auteur en RWS danken u.

De levende dode
Jef Hermans is een frisse zeventiger uit Nijlen
in de Antwerpse Kempen. Met schrijven startte
hij pas na zijn pensionering. Naast kinderverhaaltjes heeft hij drie romans geschreven.
Dit jaar publiceert hij zijn vierde boek: ‘De levende dode’, een waar gebeurd verhaal.
Jef staat achter idealen als zelfbeschikking en
autonomie voor een waardig leven en waardig
sterven. En precies om die reden wil hij de opbrengst van dit boek aan RWS schenken.
Wij willen zijn boek warm aanbevelen. Door
zijn verhaal kunnen we samen het belang van
RWS in de verf zetten.
Oprechte dank!
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Boeken & documenten
Bij RWS
Levenstestament
Wilsverklaring inzake euthanasie
Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

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

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

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

Het feit niet meer in staat te zijn
zelf euthanasie te vragen, is voor
mij voldoende reden om het te krijgen!

Nog altijd !!!
Pas gehoord tijdens een tv uitzending: Een
vriend pleegde ‘zelfmoord’
Dat is fout want ‘zelfdoding’ is volgens het
strafwetboek niet strafbaar! Moord wél!
Een ‘moord’ pleeg je.  Maar euthanasie pas je
toe, je pleegt ze niet want het is geen moord!

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
VRIJWILLIGERS

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
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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
BUITENLAND
World Federation of Right to Die
Societies en andere, niet aangesloten
verenigingen:
146 - OKTOBER 2016
adressen via het secretariaat van RWS

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

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

Nederland
• De Einder
• NVVE (Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde)

Azië
Hong Kong
• Awakening Research Foundation Hong Kong
Limited

Noorwegen
• Foreningen Retten til en Verdig Død
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
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)

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
lsraël
• 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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Bezoek aan het FelixArchief op 24 september 2016

Uitnodiging Algemene Vergadering
zaterdag 29 april 2017 om 13.00 u stipt
op de maatschappelijke zetel van RWS, Italiëlei 153 te 2000 Antwerpen
Inschrijven is verplicht en dit vóór 14 april 2017 via onderstaande antwoordstrook

De Algemene Vergadering zal zich strikt houden aan de noodzakelijke wettelijke bepalingen.

Antwoordstrook
Antwoordstrook
Ondergetekende,
Ondergetekende,
Naam
Naam

Voornaam
Voornaam

Straat / nr
Straat / nr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

zal aanwezig zijn op de algemene Vergadering van 29 april 2017 met (desgevallend)
zal aanwezig zijn op de algemene Vergadering van 29 april 2017 met (desgevallend)

bijkomende personen
bijkomende personen

Handtekening
Handtekening

LocAtIe

Opsturen
Opsturen naar:
naar: RWS,
RWS, Italiëlei
Italiëlei 153,
153, 2000
2000 Antwerpen
Antwerpen

&

Italiëlei 153, Antwerpen

ProgrAmmA
1. welkomstwoord van de voorzitter
2. verslag over de activiteiten in 2016
3. ontslagen en/of benoemingen van de
bestuurders met voorstelling dezer
4. verslag van de penningmeester over de
boekhoudkundige cijfers boekjaar 2016
5. verslag van de commissaris-revisor met
betrekking tot de boekhouding cijfers 2016
6. stemming van de boekhoudcijfers 2016
voor goed- of afkeuring
7. kwijting voor de bestuurders,
penningmeester inclusief
8. varia zo nodig

Volmacht
Volmacht tussen
tussen effectieve
effectieve leden
leden
Algemene Vergadering van 29 april 2017
Algemene Vergadering van 29 april 2017
Ondergetekende,
Ondergetekende,
Naam
Naam

Voornaam
Voornaam

Straat / nr
Straat / nr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

effectief lid van RWS vzw voor 2017, verleent volmacht aan effectief lidOpsturen naar: RWS, Constitutiestraat 33, 2060
effectief lid van RWS vzw voor 2017, verleent volmacht aan effectief lidOpsturen naar: RWS, Constitutiestraat 33, 2060
Naam
Antwerpen
-- fax:
Naam
Antwerpen
fax: 03
03 235
235 26
26 73
73 -- mail:
mail: info@rws.be
info@rws.be

Voornaam
Voornaam

Straat / nr
Straat / nr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 29 april 2017
om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 29 april 2017
Datum
Datum

Handtekening
Handtekening

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

