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Meter van RWS

Johan Verminnen,
Peter van RWS

"Ik ben een wetenschapper in hart
en nieren. Voor mij is het leven een continu
leerproces, elke dag begin ik opnieuw aan
een ontdekkingsreis."

"Vanuit de stilte van mijn dorp werk ik steeds
verder aan
nieuwe liedjes en teksten..."

Waarvoor staat Recht op Waardig Sterven vzw?
Recht op Waardig Sterven is een belangenvereniging
die in 1983 werd opgericht door o.a. stichtervoorzitter,
wijlen Léon Favyts.
Aan de vergadertafel van RWS zag LEIF het levenslicht
in 2003 dat werd gestart als een opleidingsinitiatief voor
artsen en later voor alle zorgverleners.
RWS zet zich in voor behoud, verbetering en samen
brengen van de Belgische wetten betreffende stervensbegeleiding en overlijden, euthanasie, patiëntenrechten,
palliatieve zorg, orgaandonatie en teraardebestelling.
Ook naar mensen met problemen rond dementie en
levensmoeheid moet geluisterd worden.
RWS wil zich blijven profileren als pionier en volwaardig
gesprekspartner in onderhandelingen en besprekingen.
Iedere burger met vragen over levenstestament, wilsverklaring, stervensbegeleiding of overlijden, niet alleen in
de laatste levensfase, kan bij ons terecht voor informatie
en de nodige documenten.
Word je lid van onze vereniging dan steun je onze acties
en krijg je daadwerkelijke hulp:
● bij het registreren, archiveren en vernieuwen van
jouw levenstestament en wilsverklaring inzake
euthanasie,
● bij contacten met je behandelende artsen.
Je ontvangt een Iidkaart. Deze kan je bij je identiteitskaart bewaren zodat men snel alle nodige informatie
kan terugvinden.

Recht op Waardig Sterven bestaat al 35 jaar
en is pionier van de huidige euthanasiewetgeving. Sinds
1983 bieden wij administratieve hulp, ondersteuning en
bijstand bij alle levenseindebeslissingen.
Blijf niet met je vragen zitten!
Wens je meer informatie over levenseinde of stervenshulp?
Aarzel niet en kom naar één van onze permanenties.
Contacteer ons
Tijdens de kantooruren op het nummer 03 272 51 63
of
Kom tijdens de permanentiedagen langs in ons
kantoor te Antwerpen.
Daarvoor hoef je geen lid te zijn en geen afspraak te
maken!
Kijk ook eens op de website www.rws.be!
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Kwartaalblad RWS – oktober 2018

Prijs Léon Favyts‐Hugo Van d

UITNODIGING
Uitreiking Prijs Léon Favyts‐Hugo Van den Enden

UITNODIGING
Uitreiking Prijs
Léon Favyts - Hugo Van den Enden
Beste mensen,

De leden van de Raad van Bestuur van RWS en de juryleden van de Prijs Léon Favyts‐Hugo

Enden nodigen u vriendelijk uit op de eerste prijsuitreiking op vrijdag 2 november 2018.
Locatie:

Beste mensen,

ING Auditorium
Lange Gasthuisstraat 20
2000 Antwerpen
Programma:

De leden van de Raad van Bestuur van RWS en de juryleden van de Prijs Léon Favyts-Hugo Van den Enden nodigen u
vriendelijk uit op de eerste prijsuitreiking
vrijdag
2 november
2018.
Ontvangstopvanaf
16.45
u.
Locatie:
ING Auditorium
Lange Gasthuisstraat 20
2000 Antwerpen

Start stipt om 17.00 u.

Na de proclamatie, prijsuitreiking en presentatie van de bekroonde werken wordt u uitgenod
een borrel.
Het einde is voorzien om ca. 18.30 u.

Programma:
Ontvangst vanaf 16.45 u. Inschrijving vereist!
Start stipt om 17.00 u.
Gelieve per persoon in te schrijven met opgave van naam en voornaam via info@rws.be vóó
Na de proclamatie, prijsuitreiking en presentatie van de bekroonde werken wordt u uitgenodigd op een borrel.
oktober.
Het einde is voorzien om ca. 18.30 u.
Wij hopen u op 2 november te mogen begroeten.

Inschrijving vereist!
Gelieve per persoon in te schrijven
opgave vangroeten,
naam en voornaam via info@rws.be vóór 20 oktober.
Metmet
vriendelijke
de Raad van Bestuur RWS
Wij hopen u op 2 november teNamens
mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten, Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter
Namens de Raad van Bestuur RWS
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter
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Woordje van de voorzitter

Gedicht

HERFST

Geachte lezer,
Na deze prachtige zomer die ondertussen genoteerd wordt als de warmste ooit, zijn we
teruggekeerd naar de normale Belgische temperaturen. In de heetste dagen van de zomer
werd toch verder gewerkt op ons kantoor.
Gesteund door liters vocht en ronkende ventilatoren werd alles afgewerkt. Dank aan alle
medewerkers voor hun inzet.
De ondervoorzitter en de penningmeester van
RWS, Rita en Marc, reisden af naar het ZuidAfrikaanse Kaapstad voor de tweejaarlijkse
conferentie van WFRtDS, de wereldfederatie
Right to Die Societies en het erbij aansluitend
congres “Assisted Dying: our human rights in
the 21st century.”
51 organisaties uit 26 verschillende landen maken deel uit van de wereldfederatie, ze vergaderden van 6 tot en met 9 september.
Op de Algemene Vergadering van de Wereldfederatie heeft Rita Goeminne rapport uitgebracht van wat RWS de voorbije twee jaar
heeft gedaan in België terwijl Marc Van Ryckeghem als één van de sprekers op het congres
de visie van RWS uiteengezet heeft.

Informeel worden op deze bijeenkomsten contacten gelegd met bevriende organisaties en
worden acties en visies vergeleken en uitgewisseld.
Dit wereldcongres vormt het themanummer
van dit blad en u krijgt als lezer een verslaggeving hiervan en de integrale powerpointpresentaties met bijbehorende tekst (en vertaling
in het Nederlands) die RWS heeft gebracht op
dit congres.

de zomer verdwijnt
in de armen van de herfst
die hongerig
lichturen steelt
herfst
gouden seizoen

Dit najaar kennen we voor de eerste keer de
prijs Leon Favyts - Hugo Van den Enden toe. We
ontvingen de werken vóór de deadline en de
jury zal haar werk doen. Op vrijdag 2 november
volgt de feestelijke proclamatie en uitreiking
van deze prijs. Hiernaast vindt u de uitnodiging
en de manier waarop u kan inschrijven en deelnemen aan deze zitting die plaats heeft op de
internationale dag “Right to Die”. U bent van
harte welkom.

dat een tapijt uitrolt

Wij wensen u veel leesplezier en een fijn najaar
2018.

met regen en wind

vol betoverende kleuren,
een tweede lente
herfst
wispelturig
met warme dagen en kilte
die takken kaalplukt

Met de bekende groeten,
Marc Van Hoey
voorzitter

herfst
met ritselende blaren
onder wandelschoenen
met kastanjes en
paddenstoelen
herfst
een laatste hapje zomer

Mieke Versées
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Contacten met RWS

Permanenties

Secretariaat
RWS is er voor iedereen, al 35 jaar!
Aarzel niet om hulp of informatie te vragen
Trees de Kind
Administratief coördinator

Openingsuren secretariaat :
Enkel voor telefonische contacten via onze administratieve coördinator:
- dinsdag van 09.00 tot 12.30 u.
- vrijdag van 09.00 tot 12.30 u.
Tel 03 272 51 63 - info@rws.be - www.rws.be
Persoonlijke contacten kunnen enkel tijdens onze permanenties!
Om de coördinator de kans te geven haar werk snel uit te voeren, zullen de telefoons de rest van de week opgenomen worden door een medewerker van RWS.
Telefoneren kan dus de hele week 24/7. Maar liefst tijdens de kantooruren en
niet ’s avonds of op zondag! Voor héél dringende gevallen kan er natuurlijk een
uitzondering gemaakt worden.
De coördinator heeft enkele vriendelijke vragen!
Als u om één of andere reden een brief of een mail stuurt naar de coördinator,
vermeld dan bij uw adres ook uw lidnummer. Voor de coördinator is het dan een
koud kunstje om uw gegevens snel op te sporen in de ledenlijst. Dat bespaart
haar veel tijd, die zij écht wel nodig heeft om de vele telefoons te beantwoorden,
de inschrijving van nieuwe leden uit te voeren, nieuw-gevraagde documenten
en nieuwe ‘mijn levenseindekaart’-en te verzenden en jaarkaarten te bezorgen.
Dat lidnummer vindt u op het etiket dat op het kwartaalblad kleeft boven het
adres. Vergeet het ook niet in te vullen op uw Jaarkaart!
Wilt u telefonisch contact nemen met de coördinator, hou dan uw lidnummer al
klaar. De coördinator zal daar zeker naar vragen!
Ook 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 voor wie betaald wordt en voeg
er altijd hun lidnummer bij;
• laat ook weten wat de bedoeling is van de overschrijving. Bijvoorbeeld ‘lidgeld’, ’inschrijving bepaald evenement’, ‘bestelling DVD of boek’ enzovoort.
Die zaken kunt u onderaan de overschrijving vermelden bij ‘Vrije mededeling’.
Hou de overschrijvingen ook ‘gescheiden’: betaal met een afzonderlijke over
schrijving voor elke soort bestelling of betalen van uw lidgeld.
U hoeft uw documenten niet aangetekend te verzenden. U kunt die met een gewone postzegel opsturen!
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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
Italiëlei 153, Antwerpen
elke eerste en derde donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 u.

TURNHOUT
Het Huis van de Mens, Begijnenstraat 53, Turnhout
Enkel op afspraak! Bel naar onze coördinator Trees de Kind
(03 272 51 63) tijdens de openingsuren (di en vr tussen 09.00
en 12.30 u.) van het secretariaat te Antwerpen en zij regelt
het verder.

MECHELEN
Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL Mechelen
Steenweg 32, Mechelen
Enkel op afspraak! Bel naar onze coördinator Trees de Kind
(03 272 51 63) tijdens de openingsuren (di en vr tussen 09.00
en 12.30 u.) van het secretariaat te Antwerpen en zij regelt
het verder.

HASSELT
Elke eerste vrijdagvoormiddag van de maand
Enkel na afspraak met Johan Jacques
Contact: johan.jacques@telenet.be - 0474 796 256

GENT  NIEUW! zie ook op pag. 22
Vonkel, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent
elke derde woensdag van de maand (niet op feestdagen)
van 14.00 tot 16.00 u.
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Conferentie Kaapstad

Vergadering van de leden van de
Wereldfederatie Right to Die
De tweejaarlijkse bijeenkomst en conferentie van de Wereldfederatie Right to
Die werd dit jaar verdeeld over vier dagen. Het hele gebeuren werd in twee
dagen gesplitst. Een gedeelte voor de vergadering van de leden van de federatie werd gehouden op 6 en 9 september.
Donderdag 6 september
Sean Davison, de president van de Wereldfederatie en Voorzitter van Dignity
SA, heette iedereen welkom en ook de nieuwe leden die sinds de vorige vergadering waren toegetreden. Hij sprak zijn dank uit aan Rob Jonquière, executive director, en aan alle medewerkers voor hun hulp en bijdrage aan deze
internationale bijeenkomst.
Op de agenda stonden verschillende punten met als eerste het verslag van de
vorige vergadering van de leden van de Wereldfederatie in 2016 in Amsterdam. Het werd integraal goedgekeurd.
Enkele organisaties vroegen om toe te treden tot de Wereldfederatie. Exit
International Nederland, End of life USA, Lifsverding IJsland, Eternity Living
Hong Kong, DMD Portugal en DMD Catalunya werden als nieuwe leden aanvaard. Vita Perfecta uit Zwitserland werd geweigerd.
Jean Jacques Bise, de schatbewaarder van de Wereldfederatie, las het financieel verslag van de jaren 2016-2018. Jacqueline Herremans heeft de rekeningen gecontroleerd.
Rob Jonquière, directeur van de Wereldfederatie, bracht verslag uit over de
activiteiten van 2016 tot 2018.
De nieuwe leden van het bestuur 2018 - 2020 werden voorgesteld: Asunción
Álvarez uit Mexico en Masahiro Nomoto uit Japan.
Een volgend puntje betrof het budget 2018 - 2020. De leden betaalden allen
hun bijdrage, zodat de financiële situatie van de Wereldfederatie in orde is.
Het lidmaatschap moet bijgevolg niet verhoogd worden. Hierbij aansluitend
volgde een voorstel van het bestuur om een ”donorschap” op te richten. Sommigen willen individueel lid worden omdat ze in een land wonen waar geen
vereniging bestaat. Na een discussie en verschillende voorstellen werd gekozen voor ”supporter” in plaats van ”donor”. De minimumbijdrage voor een
supporter bedraagt 25 $.
Dignitas Zwitserland diende twee moties in:
- De Wereldfederatie en alle leden moeten preventie van zelfmoord en
zelfmoordpoging in hun doelstellingen opnemen en een strategie ontwikkelen om die doelstelling te bereiken. Deze motie werd niet aanvaard.
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De Wereldfederatie en alle federaties moeten een internationaal platform uitbouwen / een netwerk van advocaten binnen de ”Right to Die”
groepering. De bedoeling hiervan is om ervaring en kennis te delen over
juridische procedures. Die kennis en ervaring kan gebruikt worden voor
andere / meerdere procedures om wetten over hulp bij het sterven te veranderen. Deze motie werd aanvaard.

Omdat het reeds van 2006 geleden was, werd er gezocht naar een aanpassing
/ vernieuwing van de Wereldfederatie. De bestuurders zullen de volgende
twee jaar hieraan werken. Dit zal gebeuren met de nodige feedback van de
verschillende federaties.
Na het officiële gedeelte kregen de afgevaardigden van verschillende federaties het woord. Voor RWS sprak Rita Goeminne. Haar bijdrage ging over de
vereniging, wat de doelstellingen zijn en welke acties ondernomen worden
om die doelstellingen te bereiken. Haar powerpointpresentatie (met vertaling) vindt u hierna op pag 18.
Zondag 9 september : vervolg van de vergadering voor de leden
Sommige artikels van de statuten werden aangepast met kleine verbeteringen. Via de website zal dit kenbaar gemaakt worden.
Het volgende tweejaarlijks congres en vergadering van de Wereldfederatie
zou doorgaan in 2020 in Berlijn, Duitsland. Ierland vermeldde dat het ook
graag de organisatie op zich wil nemen in 2020. Na de verwarring die hierdoor
ontstond (Berlijn had zich al een hele tijd geleden kandidaat gesteld) werd
medegedeeld dat de federaties tijd hebben om zich kandidaat te stellen tot
het einde van dit jaar. Het is traditie dat de conferentie afwisselend gehouden
wordt in Europa en in een ander werelddeel. De keuze voor Duitsland heeft
te maken met de dreiging die er heerst dat de wet met betrekking tot het
levenseinde zou teruggedraaid kunnen worden. De leden kunnen feedback
geven over een eventuele keuze maar het bestuur zal uiteindelijk beslissen.
Voor 2022 zijn er twee kandidaten om te organiseren: Canada en Mexico.
Tot slot van de vergadering: de controleur van de rekeningen blijft Jacqueline
Herremans van ADMD. Het volledige bestuur van de Wereldfederatie werd
herkozen met toevoeging van de twee nieuw voorgestelde leden uit Mexico
en Japan.
Belangrijk om te vermelden:
Als afsluiter deelde Sean Davison nog mede dat 8 miljoen mensen de tweets
bekeken van de conferentie.
Rita Goeminne
Verslaggever RWS
RWS 7

Conferentie Kaapstad

Wereldfederatie Right to Die verenigingen
Een internationale conferentie van de Wereldfederatie Right to Die verenigingen heeft elke
twee jaar plaats. Die conferentie wordt gehouden tijdens de tweejaarlijkse vergadering van
de leden van de Wereldfederatie. Zuid-Afrika
was dit jaar de organisator en conferentie en
vergadering grepen plaats in Kaapstad van
donderdag 6 tot en met zondagochtend 9
september 2018. De conferentie stond zoals
steeds open voor het publiek en kreeg de titel
mee “Assisted dying: our human rights in the
21st century.“
Twintig sprekers uit de hele wereld waren
aangekondigd om op deze eerste dag, 7 september, het woord te voeren. De conferentie
startte telkens om 9.00 u. en eindigde om
17.00 u. De tweede dag eindigde met een paneldiscussie tussen voor- en tegenstanders van
Euthanasie in Zuid-Afrika. Wat hieronder volgt
is een kort overzicht van de sprekers en hun
onderwerpen.
Sean Davis, de voorzitter van de Wereldfederatie, heette iedereen eerst welkom en hij introduceerde Deborah Ziegler, van Death with
Dignity uit Oregon, U.S.A. Aan de hand van drie
voorbeelden vertelde zij hoe belangrijk het is
om te kunnen sterven op de manier die men
zelf kiest. Zij verwees vooral naar het sterven
van haar eigen dochter.
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Uit Frankrijk sprak Jean Luc Romero, voorzitter
ADMD Frankrijk: “Strategy as regards to the
end of life campaign in France”. De positie van
ADMD in Frankrijk, de wetten, de politieke situatie, de strategie van ADMD en hun benadering van de media, de bevolking en de sociale
netwerken werden besproken.
Asunción Álvarez del Río, Mexico, gaf ook een
overzicht over de keuzes die mensen kunnen
maken met betrekking tot hun levenseinde.
Wat hebben ze bereikt sinds 2008, wat is er
nog nodig, wat zijn de moeilijkheden? Het
recht op een waardig levenseinde is wettelijk
goedgekeurd. Zij vragen zich af of ze verder
zullen strijden voor minderjarigen. Ook uit
Mexico, sprak Amparo Espinosa Rugarcía, namens DMD Présence, en gaf aan wat ze tot nu
toe gedaan hebben om het recht op Waardig
Sterven te promoten.
Elena R Tudosie, een studente uit Groot-Brittannië gaf toelichting bij haar Masterproef
“Assisted Suicide Legislation.”
Uit Nederland sprak Laura De Vito, juridisch adviseur voor de NVVE. Is euthanasie toegepast in
de volgende gevallen: geen terminale ziekte,
dementie (beginstadium en gevorderd), psychiatrische patiënten, polypathologie, voltooid
leven en is het voorzien door de wetgever? Ja,
behalve bij voltooid leven is er tot nu toe geen

toepassing van euthanasie in Nederland omdat
het niet gedekt wordt door de wetgeving.
John Hont uit Australië, vertelde over de ontwikkelingen van de Voluntary Assisted Dying
Act sinds 1996.
De laatste spreker in de voormiddag was Erika
Preisig van Life Circle, Zwitserland ”Let’s defend our right to die.” De Zwitserse wetgeving
is heel open, maar tegelijk zijn er de restricties
van de Swiss Medical Association. Zwitserland
is niet de ”Garden of Eden“ inzake euthanasie
zoals iedereen denkt. Tussen 2011 en 2018
heeft Erika Preisig negen juridische klachten
tegen haar gehad voor uitvoering van euthanasie waarvan er nog twee lopen.
In de namiddag werd de conferentie verdergezet met vier sprekers uit Canada:
Shanaaz Gokool: “We moeten een “mensenrechten-lens” gebruiken bij de levenseindewensen van iedereen. De mens staat op de
eerste plaats. Gezondheidszorg is een mensenrecht, dus ook palliatieve zorg en hulp bij
waardig sterven.”
Stefanie Green: ”Medical assistance in dying.”
“Gezondheidszorg is in Canada een provinciale
aangelegenheid en verschilt per provincie. 18
maanden geleden werd de wet gestemd en
sindsdien gaat het aantal gevallen van hulp bij
waardig sterven omhoog.”
154 - OKTOBER 2018

Conferentie Kaapstad
Dr. Tanja Daws gaf een overzicht van de voorwaarden van de wet voor hulp bij waardig
sterven.

ken samen. Net zoals LEIF geeft EOL training,
informatie en praktische bijstand aan artsen
bij het levenseinde.

Dr. Ellen Wiebe sprak over het beschikbaar
stellen van medische assistentie bij het sterven. Anderen helpen is waardevol werk. Voor
haar is een goede dood comfort geven, rust, op
de juiste plaats en met de juiste mensen.

Silvan Luley van Dignitas was de tweede spreker uit Zwitserland met “To Live with dignity,
to Die with dignity.” Dignitas werkt internationaal en op een legale manier. Politiek werk,
zelfmoordpreventie, promoot zelfverantwoordelijkheid en ijvert voor het recht op keuzevrijheid. Het doel van Dignitas is om uiteindelijk
te verdwijnen. Dat zou betekenen dat niemand
hen nog nodig heeft.

Uit de Verenigde Staten hoorden we Faye Girsh,
de oprichtster van de wereldfederatie. Na de
goedgekeurde wet in 1996 in de northern territories in Australië voor vrijwillige euthanasie
waren twee processen in de USA succesvol
maar ze werden herzien in 1997. Final Exit Network startte met trainingen en opleidingen
in 1998 van personeel. Ted Ballou, eveneens
uit de Verenigde Staten, en lid van FEN, legde
uit wat er gebeurt als een patiënt contact opneemt met een vraag naar euthanasie. Zij hebben een heel systeem van controle vooraleer
er positief wordt ingegaan op de vraag naar
euthanasie.
België was goed vertegenwoordigd met drie
sprekers. Eerst was Marc Vanrijckeghem van
RWS aan de beurt. Zijn presentatie vindt
u hierna in het kwartaalblad. Monika Verhofstadt sprak over euthanasie bij psychiatrische patiënten: meer en meer psychiaters
verheffen hun stem tegen euthanasie in geval
van een psychische aandoening. Toch is maar
1,8% van elke euthanasie in België het gevolg
van psychische aandoeningen. De medische
aspecten bij psychisch lijden zijn: overmedicatie, symptomen van de psychische aandoening
en duur van de aandoening. Daarnaast zijn er
ook de gevolgen van persoonlijke aspecten:
traumatische gebeurtenissen, zelfdestructie
en gebrek aan sociale interactie. Jacqueline
Herremans van ADMD, onze Franstalige zusterorganisatie, besprak wat er gebeurde na de
aanvaarding van de wet. Zij kwam terug op de
definitie van de wet en op de basisvoorwaarden en de bepalingen over de uitvoering van
euthanasie. Zij ging in op de uitbreiding van de
wet naar minderjarigen en stelde dat in België
euthanasie geen taboe meer is. EOL werd opgericht door ADMD en beide verenigingen wer154 - OKTOBER 2018

Philip Nitschke, van Exit International (Nederland), sprak over “De dood van het medisch
model”, want dat is voor hem “een privilege
gegeven aan patiënten die ziek genoeg zijn
om te sterven.” Alle rationeel en zelfstandig
denkende volwassenen hebben recht op keuze
voor een eigen dood op een eigen gekozen
ogenblik. Voorwaarden hiervoor zijn: volwassen en mentaal in orde zijn. Nitschke wil de
hervorming van de medicatiewet zodat iedereen het recht heeft om een “euthanasiepil” te
bezitten.
Als laatste spreker hoorden we Lisa Salazar
uit Columbia van Medical Air in Dying (MAID).
In Columbia is euthanasie mogelijk (werd gedecriminaliseerd in 1997) en men kan stoppen met een behandeling indien dat gewenst
wordt. Richtlijnen waren er niet maar in 2015
werden bepalingen vastgelegd. In 2018 heeft
Columbia euthanasie voor minderjarigen toegelaten. De minimumleeftijd is vastgesteld
op 7 jaar, uiteraard met toestemming van de
ouders.
De tweede dag van de conferentie, zaterdag 8
september, stond in het teken van de situatie
in Zuid-Afrika. Ook nu stonden verschillende
sprekers op het programma.
Prof. Willem Landman sprak over ethiek en de
Zuid- Afrikaanse grondwet. Over het algemeen
stelt men hier: ‘het leven is goed maar dood
en sterven is slecht’. Velen vinden dat palliatieve zorg de nood wegneemt voor hulp bij het
sterven. Het recht op zelfbeschikking wordt als

zeer zelfzuchtig beschouwd. Dignity SA stelde
een lijst op van keuzes in het stervensproces. Pijnbestrijding, geen levensverlengende
behandeling, vooropgestelde richtlijnen (levenstestament), hulp bij het sterven. Maar,
de minister van Volksgezondheid weigert
te antwoorden op de vraag of zij bereid is te
handelen volgens de grondwet (ZA heeft de
meest progressieve wetgeving wat mensenrechten betreft), de mensenrechten volledig
toe te passen en assisted dying toe te staan.
Haar enige reactie is dat, door de culturele achtergrond van de Zuid-Afrikanen, assisted dying
nooit aanvaard zal worden. Het overgrote deel
van de bevolking vindt dat leven heilig is en
een deel is van de voorouders of van God.
De dochter van mijnheer Stransham-Ford
getuigde over het overlijden van haar vader,
de eerste casus van hulp bij sterven in ZuidAfrika. Hierna volgde een bijdrage van de ZuidAfrikaanse pediater Catherine Hanauer over de
gezondheidszorg, of beter een gebrek aan, in
Zuid-Afrika. Ook haar verhaal werd aangevuld
met een persoonlijke beleving.
Drie advocaten spraken over de Zuid-Afrikaanse grondwet en drie lopende zaken die betrekking hadden op een vraag naar assisted dying.
In de Zuid-Afrikaanse wet wordt assisted dying
nog steeds als moord gezien. De achtergrond
van de zaak Stransham- Ford werd belicht.
Een lid van de South African Human Rights
Commission besprak twee recente incidenten,
namelijk een zelfdoding van een arts en een
zelfdoding van een studente. Mocht het recht
op assited dying erkend zijn, dan was dit niet
gebeurd. De principiële houding van de regering met het verbod op assisted dying moet
worden veranderd. De mensenrechtencommissie is voorstander van het recht op zelfbeschikking. Het is niet aan een dokter om te
beslissen over hoe iemand sterft, maar wel aan
het individu.
De voormiddag werd besloten met een persoonlijke getuigenis van Carol Tuck van Dignity
South Africa, een patiënte in het 4de stadium
van darmkanker.
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Conferentie Kaapstad
Bij het beluisteren van al de tussenkomsten
zagen we dat vandaag een grote stap wordt
gezet en veel moeite wordt gedaan in ZuidAfrika om euthanasie te legaliseren, enerzijds
via het gerecht en anderzijds via het parlement
en de regering.
Na de lunch ging de conferentie verder met een
tussenkomst van Deirdre Carter, parlementslid. Ondanks de vooruitstrevende wetgeving
in Zuid-Afrika bestaat er geen wet voor een
waardig levenseinde. Zij heeft een wetsvoorstel gemaakt zodat ieder een levenstestament
zou kunnen opstellen waarop men zijn wensen
met betrekking tot het levenseinde kan kenbaar maken. Men kreeg reeds meer dan 11.000
aanvragen. Haar mening is dat religie, politiek
en de staat de grootste bedreiging zijn voor de
vrijheid van het individu.
“Assisted dying the sanctity of living, not just
life“, was een volgende toespraak en ging over
de gevoelens tegenover assisted dying en dit
als tegenstelling tot de rationele argumenten.
We hebben nooit een probleem met hoe iemand wil leven, maar wel met hoe iemand wil
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sterven Alle begin is moeilijk en hard. 50 jaar
geleden werd niet aanvaard vrouwen stemrecht te geven, maar nu is dat heel gewoon.
Alles evolueert en dat zal ook gebeuren met de
tegenstanders van euthanasie.
Sean Davison, neuroloog en voorzitter van de
wereldfederatie, sloot de lange rij sprekers af
met zijn bijdrage over stervenshulp. Ons brein
is geëvolueerd en zo zal onze visie over de levenseindewet ook evolueren. We moeten ons
brein gebruiken in onze campagne voor de legalisering van assisted dying.
Het debat nadien met voor- en tegenstanders
van de legalisering in Zuid-Afrika, werd druk
bijgewoond, vele deelnemers stonden in de
rij om een vraag te stellen. Zoals wel meer
gebeurt bij een debat bleef ieder bij zijn/haar
standpunt maar het gaf de toehoorders stof tot
nadenken en een eigen mening te vormen.
De twee congresdagen werden besloten met
een diner voor alle deelnemers.

We hebben nooit
een probleem
met hoe iemand
wil leven,
maar wel
met hoe iemand
wil sterven

Rita Goeminne
Verslaggever RWS
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WFRtD
World Federation Right to Die in Dignity
Cape Town - South Africa
September 6 th to 8th 2018
Goede middag dames en heren,
Wij zijn als ‘Recht op Waardig Sterven’ - België - Vlaams landsgedeelte - vereerd om te mogen spreken op het wereldcongres in deze prachtige stad …
voor velen uit ons land toch een droom … hier ooit eens te mogen komen.
De slogan “dying with dignity - my life - my choice” of “waardig Sterven - mijn
leven - mijn keuze” charmeert ons ten zeerste. Tussen de lijnen is hier een duidelijke link naar “zelfbeschikking” … want dáár gaat het over.

Right to Die in Dignity - Antwerp - Belgium
September 2018

België is een seculiere staat. De scheiding tussen Kerk en Staat is duidelijk.
Vanuit een humanistisch oogpunt is de mens geen middel tot, maar een doel
op zich! De mens staat centraal!!!

Goeminne Rita - Board member Vice President
Vanryckeghem Marc - Board member Treasurer
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Good afternoon ladies and gentlemen,
We are from the Belgium organization ‘Right to Die in Dignity’, more specifically the Flemish part of Belgium.
We are very honoured to receive the opportunity to speak at this World
Congress in this beautiful location “Capetown’, which for many people in
our country, it would be a dream to be here.
The slogan “dying with dignity - my life is my choice“ is really charming us.
Needless to say, the slogan is referring to “self-determination’.
As you might know, Belgium is a seculare, profane Kingdom. The seggregation between Church and State is very well defined.
From a humanistic perspective, human being is not a means to, but the
human being is the main goal on it’s own. The human being is the center.

2

When the human being decides about his own life, about his own death,
about his own end-of-life wishes, … will he then go to hell?
Als de mens beslist over zijn eigen leven, over zijn eigen dood, over zijn eigen
einde levenswensen … gaat hij dan naar de hel?
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Wie kent deze? Dit is Cesare Beccaria, die de rechtswetenschappen ontvoogde
van religieuze dogma’s. Je mag niet folteren, geen anonieme klachten, …
enz, ook een zeer verlichte geest. Dit is Kanunnik Lemaître, die de theorie van
de Big Bang ontwikkelde, alhoewel hij zelf een zeer gelovig man was.

P.P. Rubens

We kunnen zo nog geruime tijd doorgaan!

3

The influence of religions on society, in the world is still enormous !
De invloed van religies op samenleving, op de maatschappij, op het wereldgebeuren is nog steeds enorm!
Vandaag is op Facebook een demarche om afbeeldingen van de klassieke
schilderkunst van bij voorbeeld Pieter Paulus Rubens (vlezige rondborstige
naaktmodellen te gaan weren wegens onzedig!
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The point we want to make is, that currently the latest science discipline,
that wants to become liberated from religious dogma’s are the ethical and
moral sciences.
In many countries, discussions are currently on-going concerning ethical,
deontological and moral themes; such as: abortion, euthanasia, assisted
dying, complete life,…

Einstein

Mercator
Newton

Maar waar ik wil toe komen is, dat momenteel de “moraalwetenschap” als
“laatste” wetenschap zich wil ontdoen van religieuze dogma’s.
Vandaag gaan de discussies in vele landen over ethische, deontologische,
morele thema’s. Abortus, euthanasie, hulp bij zelfdoding, voltooid leven, …

Vesalius

Galileo
Beccaria

Darwin

Kanunnik Lemaître
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During many centuries, science and humanity had continuous and headstrong fights to get cleared from religious dogma’s and doctrines. Let’s
name this , the emancipation process of science.
For example Darwin on the domain of the Biology …
De wetenschappen hebben over de eeuwen heen een continue en verbeten
strijd moeten leveren om zich te ontdoen van religieuze dogma’s - laten we dit
het “ontvoogdingsproces” van de wetenschappen noemen.
Een doorbraak in de ontvoogding van de natuurwetenschappen kwam er
met Galileo … en later ook, Newton en Einstein … alles draaide niet rond
een centrale aarde … maar de aarde draaide rond de zon. Mercator, die de
cartografie ontvoogde van religieuze dogma’s. Vesalius die de anatomie / de
geneeskunde ontvoogde van religieuze dogma’s. Darwin deed dit op het terrein van de biologie met zijn evolutietheorie, die wereldwijd als juist wordt
aanvaard, alhoewel hier en daar het creationisme opnieuw de kop wil opsteken, onder invloed van …

6

Due to migration waves and globalisation, we become more multi-cultural
but also multi-religious society in Western-Europe. People often don’t understand each other any more, … people talk next to each other … and a
kind of ‘religious esperanto’ is still far away.
Door migratiegolven en door de globalisering krijgen we in West Europa alsmaar meer een multiculturele … maar ook een multireligieuze samenleving.
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Mensen begrijpen mekaar vaak niet meer … mensen praten naast elkaar …
en een soort “moreel esperanto” is nog zeer ver weg.

We kunnen ons afvragen, wat de basis is van ons moreel handelen?
Persoonlijk meen ik, ja, voor zover je anderen niet schaadt!

7
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As director of a geriatric care center, I had a case of a 79 year old lady, with
terminal metastised cancer, who indicated clearly during a conversation
about her end-of-life wishes , that she refused any pain medication. She
was very christian and wanted to suffer as Jesus Christ, in order to get a
place in Heaven. We fully respected, documented and implemented her
wish, taking into account the rights of self-determination.

We have to wait until 1948 for the first secular text, that could be used as
a basis for our moral actions: ‘the Universal Declaration of Human Rights’.
This text has not been accepted everywhere !

Als directeur van een geriatrisch zorgcentrum, had ik een casus van een 79 jarige dame, terminale uitgezaaide kanker, die tijdens een einde levenswensen
gesprek zeer duidelijk aangaf, van elke pijnmedicatie te weigeren. zij was zeer
christelijk en wou lijden zoals Jesus, om op die wijze haar plaats in de hemel
te reserveren. Binnen de toepassing het zelfbeschikkingsrecht, hebben we ook
deze wens volledig gerespecteerd, genotuleerd en uitgevoerd.

Niettegenstaande het Egyptisch Dodenboek moreel reeds zeer hoogstaand
was, moeten we toch wachten tot 1948 voor een eerste seculiere tekst, die als
basis voor het moreel handelen zou kunnen worden gebruikt … De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze tekst is niet overal aanvaard!

Right to self - determination???
… as far as you don’t harm others???

8

In many situations, human rights and the right of self-determination are
constantly being violated…
Is the right to self-determination absolute ?
Personally, I think yes, but as far as you don’t harm others !
We can ask ourself, what’s the basis of our moral actions ?
In vele situaties worden de mensenrechten en het recht op zelfbeschikking
voortdurend met de voeten getreden … de voorbeelden zijn legio.
Is dit zelfbeschikkingsrecht absoluut?

10

To discuss about ethical decisions is impossible without neutrality of the
Governement.
It’s the Governement’s responsibility to make legislation.
It’s also the responsibility of the Governement to ensure that legislation is
applied correctly.
Anyway… … there is a universal human resistance against undergoing
pain involuntarily.
Nature has given itself an answer on some situations. Just think about the
creation of endorphines during childbirth.
Some human rights can be derived from it; for example: you will not torture,….
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Discussies over ethische beslissingen zijn onmogelijk zonder neutraliteit van
de overheid. Het maken van wetgeving komt toe aan de overheid …er voor
zorgen dat deze wetgeving wordt toegepast komt toe aan de overheid.

De mens … en in het bijzonder de vrouwen en kinderen, meer opleiding nodig. We vergroten zo de ‘kritische massa’! We hebben geen weapens of mass
destruction nodig, maar weapens of mass instruction.

Hoe dan ook … er is een universeel verzet van de mens tegen het “onvrijwillig ondergaan van pijn”. De natuur heeft voor sommige situaties hier zelf een
antwoord op gegeven. Denk maar aan de aanmaak van endorfines door de
vrouw bij de bevalling, alsook bij de duursporten. Hieruit kunnen heel wat
mensenrechten worden gedistilleerd. U zal niet doden, u zal niet folteren, …

13

Chantal Sébire
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The fellow human who is in need should be helped.
Everybody knows the story of Chantal Sébire ….
However in many areas, we help our fellow human beings in need, we donate blood massively; but at very critical moments, we often don’t help our
fellow human beings.
De medemens in nood moet worden geholpen.
Iedereen kent het verhaal van Chantal Sébire …
We helpen op vele terreinen onze medemens in nood - we geven massaal
bloed - maar op zeer kritische momenten, helpen we de mens vaak niet!

Innovation has always been a struggle; innovation has always been a battlefield. Our society is changing constantly… There is no doubt that this
innovation is growing exponentially during the last decades. This is due to
the exponential growth / increase of /in information and the globally fast
and smooth communication… powered by the internet.
Changes are always leading to resistance… Change is always a conflict
model… until the big mass is in favour of the change.
Innovatie is altijd een strijd - innovatie is altijd een slagveld.
Onze maatschappij verandert voortdurend … het is voor iedereen duidelijk
dat deze innovatie de laatste decennia exponentieel verloopt. Dit komt door
de exponentiële toename aan informatie en de wereldwijde vlotte en snelle
communicatie … powered by the internet.
Verandering wekt altijd weerstand op … verandering is altijd een conflictmodel … tot de grote massa hiervoor is gewonnen.
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The human being….and specifically women and children need more education. The critical mass will increase !
We don’t need weapons of mass destruction, but weapons of mass instruction!
14 RWS
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Belgium is known for its world wide ethical progressive legislation.
Has an individual the right on self-determination in Belgium?

België staat bekend om zijn ethisch progressieve wetgeving.
Heeft een individu in België recht op zelfbeschikking?

They don’t expect anything anymore from life and they don’t see any future for them anymore.
In short, people that think that their life has been lived to the full, those
who are tired of life.
The existing legislation in Belgium isn’t giving any protection in this case.
Only people, who suffer unbearable, physically and/or mentally , they can
make use of the current law.
The results of a poll in Flanders were showing that more than 70% understood the wish of older people, who wanted to step out of life.
Some politicians are well engaged to start the debate on completed life,
but the majority of the politicians are keeping out of the discussion.
Legal protection can be acquired, when a doctor uses ‘poly – pathology
diagnosis’ as a reason for euthanasia.
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Concerning individual human rights, self-determination means that one
can determine, how one can lead his or her own life.
The individual freedom to decide of ones own dying at the end of life, is
hardly a subject for discussion.
In Belgium, there is a legal framework for this.
But, the right to self-determination, does it also apply, when one wants to
determine independently, how, where and when one wants to end life, in
order to die in dignity ?
Met betrekking tot de individuele mensenrechten betekent zelfbeschikkingsrecht dat men zelf mag bepalen, hoe men zijn of haar leven wil leiden. De
individuele vrijheid om over het eigen sterven te beslissen aan het einde van
het leven, is bijna niet meer omstreden. Daar bestaat in België een wettelijke
omkadering voor.
Maar, dat zelfbeschikkingsrecht, geldt dat ook wanneer men autonoom wil
bepalen hoe, waar en wanneer je een einde aan je leven kan stellen om op een
waardige manier uit het leven te stappen?

Today, a person asking for euthanasia, because he thinks his life is completed, will be determined as being depressed and he will get medication
for depression.
Mensen die niet ziek zijn - niet fysiek en niet psychisch - maar ‘in alle redelijkheid’ vinden dat hun leven geleefd is. Ze hebben niets meer te verwachten van
het leven - ze hebben geen toekomstperspectief meer. Kortom, zij die vinden
dat hun leven “voltooid” is … zij die “levensmoe” zijn.
De bestaande wetgeving in België kan hier geen bescherming bieden. Enkel
mensen die ondraaglijk lijden – fysisch en/of psychisch kunnen beroep doen
op de huidige wetgeving.
Een wettelijke bescherming kan wel verkregen worden wanneer een arts zich
eventueel beroept op “poly-pathologie” als reden om euthanasie uit te voeren.
Na een peiling in Vlaanderen blijkt dat meer dan 70% begrip heeft voor de
wens van oudere mensen die levensmoe zijn.
Sommige politici engageren zich om het debat aan te gaan over voltooid leven. Vele anderen weren deze discussie!
Vandaag is het zo dat een individu, dat euthanasie vraagt, omwille van het
feit dat hij of zij “klaar is met het leven” als “depressief “ wordt omschreven en
hiervoor medicatie zal voorgeschreven krijgen.
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People, not sick, not physically and not mentally, but in all rationality, they
find for themselves, that their life has been lived. It’s over.
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zelf een einde aan het leven te maken, is ook in België de discussie stilaan
opnieuw op gang gekomen.
In het laatste rapport van de federale evaluatiecommissie euthanasie, ( dit
is een commissie, die moet nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt
bij de uitvoering van een euthanasie) werd aanbevolen een dringende studie
op nationaal niveau uit te voeren, naar alle medische handelingen met betrekking tot het levenseinde - (euthanasie, palliatieve sedatie, hoge dosissen
opiaten, stopzetting van de behandeling enz) .
Men stelde ook vast dat er te weinig doorstroming van informatie is aan de
burger, de artsen en andere zorgverleners, met het oog op een correcte toepassing van euthanasie.
17

It’s even possible that he will be referred to a psychiatrist, who is able to
determine “suffering psychologically” .
Based on this, he can perform euthanasia.
Conversations, talks, debates about “completed life” and about “tired of
life” are taking place in Belgium, and this since more than 20 years.

Er zal opnieuw een duidelijke info brochure worden opgesteld over de wet op
de euthanasie, de patiëntenrechten en de palliatieve zorg.
Ondertussen heeft de patiënt in België nog steeds geen rechtszekerheid inzake
de toepassing van euthanasie. Een dokter heeft het recht om een euthanasie
te weigeren, de patiënt blijft vaak in de kou staan en moet zelf naar een oplossing zoeken.

Let’s think about the origin of the “pil of Drion” - (Professor Huub Drion
pleaded to provide elderly people with some medication or another way in
order to end their lives in a dignified and accepted way. )

Our action points today …

After the publication of the “ Cooperation Latest Wish “ (called CLW) in
the Netherlands, expressing that they can provide a way or a medication
(after 6 months membership) to end life yourself, the discussion restarted
again in Belgium.
The latest report of the Federal Evaluation Committee on euthanasia ( this
is a Committee, that will control all conditions when executing every euthanasia ) recommended an urgent study on national level, to assess all
medical activities and procedures, related to ‘end-of-life’ ( euthanasia,
palliative sedation, high doses of opiates, stopping treatment, etc…)
The Committee determined also the lack of communication concerning the
correct application of euthanasia for the benefit of citizens, doctors and all
healthcare providers.
A new and clear information brochure will be published about the laws on
euthanasia, on patient rights and on palliative care.
Meanwhile, a patient in Belgium still has no legal certainty about the implementation of euthanasia. Doctors have the right to refuse euthanasia,
so the patient has to find for himself an acceptable solution.
Een doorverwijzing naar een psychiater is eveneens mogelijk en die kan dan
psychisch lijden vaststellen . Op basis daarvan zou hij euthanasie kunnen uitvoeren.
Debatten en gesprekken over voltooid leven en levensmoeheid gebeuren in
België al meer dan 20 jaar. Denken we maar aan het ontstaan van het begrip
“de pil van Drion” . (prof Huub Drion pleitte ervoor om ouderen een middel
te verschaffen waarmee men uit het leven kon stappen op een aanvaardbare
wijze)
Na de bekendmaking in Nederland van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) dat zij
een middel ter beschikking kunnen stellen - na 6 maanden lidmaatschap - om
16 RWS

* extension of the law concerning euthanasia for people
with ' dementia ’
* obtaining a legal framework euthanasia "complete life”
* Evaluation and coördination of the existing
legislation
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This is also the case in some healthcare institutions, that openly refuse to
help their patients with euthanasia, all depending on the philosophical
background of the institution.
We would like to end this presentation with the objectives of Right to Die
Belgium Flanders.
·

We ask more legal certainty for patients, by adding to the law an obligation to forward, if a doctor refuses to help and guarantee the residents of healthcare institutions, to have a free choice and the right on
self-determination concerning their end-of-life choice.

·

As an organization, we want to participate in the debate about the law
to gain the rights to help with assisted dying.

·

Extending the euthanasia law for people with dementia. This group of
people have no rights to request for euthanasia, despite their negative
declaration of their wishes, that they want euthanasia in case of dementia.

We stellen ook vast dat er zorginstellingen zijn, die weigeren om in te gaan op
een vraag van een bewoner naar euthanasie, conform de filosofische achtergrond van deze instelling.

Right to Die in Dignity - Flanders - Belgium
Rita Goeminne - Board member Vice President
Marc Vanryckeghem - Board member Treasurer

We besluiten met de strijdpunten van RTD Belgium Flanders.
·

Wij vragen meer rechtszekerheid voor de patiënt, met de opname in de
wet van een ‘doorverwijs plicht’ … als de arts weigert … en de garantie
voor bewoners op het maken van een vrije keuze en zelfbeschikkingsrecht.

·

We willen als organisatie deelnemen aan het debat over de wet van Hulp
bij zelfdoding.

·

We willen uitbreiding van de euthanasie wet voor mensen met dementie.
Deze groep van mensen hebben geen mogelijkheid om door euthanasie
uit het leven te stappen, indien zij dementerend zijn, ondanks dat zij via
een negatieve wilsverklaring hebben aangegeven, wat zij wensen als ze
wilsonbekwaam worden.

Our action points today …
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Thank you for your attention and interest.
Dank voor uw aandacht en belangstelling.

Rita Goeminne - bestuurder RWS en Vice Voorzitter
Marc Vanryckeghem - bestuurder RWS en penningmeester

* no expiry date on the declaration document
* the health workers duty to refer to a colleague
* debate surrounding the notion ' assisted suicide '
* recording of all the documents and declarations of
intent by the individual on the eID
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·

We want to abolish the 5 year period of validity in respect of the declaration of their wish concerning euthanasia

·

We want all documents, related to end of life, available on the electronic Identity Card.

·

We want a legal framework, concerning the application of euthanasia
in case of “completed life “.

·

We willen de afschaffing van de 5 jarige geldigheidstermijn bij de wilsverklaring euthanasie

·

We willen alle documenten aangaande levenseinde op de elektronische
ID

·

We willen een wettelijk kader maken aangaande de toepassing van euthanasia bij “voltooid leven”
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Right to Die Flanders Belgium
Cape Town - South Africa
September 6 th to 8th 2018
We finance our operations (coordinator, hiring, quarterly publication,
leaflets, PR-expenditure, volunteer and transport allowances...) with the
membership contribution, which is 20 euro’s a year per member. We are a
non-subsidised non-profit organisation.
“inform and assisting citizens”

Wij werken bijna uitsluitend met een grote schare vrijwilligers maar hebben
één halftijdse secretaresse in dienst. Zij werkt als coördinator op ons vast secretariaat.
Als enige bron van inkomsten hebben we de ledenbijdrage waarmee we onze
werking financieren (secretaresse, huur lokalen, uitgave kwartaalblad en folders, uitgaven PR, vergoedingen vrijwilligers en vervoer).
We zijn een niet gesubsidieerde vzw.
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Right to Die Flanders Belgium is an interest group for the Dutch-speaking
population. It wants to inform and assist citizens correctly about the possibilities and rights of individuals with regard to the right to self-determination and a dignified end of life. At the moment there is a fierce discussion
in Flanders about “completed life”.
Recht op Waardig Sterven vzw is een belangenvereniging voor de Nederlandstalige Belgische bevolking. Zij wil de burger correct informeren en bijstaan
aangaande de mogelijkheden en rechten van het individu met betrekking tot
zelfbeschikkingsrecht en een waardig levenseinde. Op dit ogenblik woedt in
Vlaanderen een hevige discussie omtrent “voltooid leven”.

2002
Patient Rights Act & Euthanasia Act
2013
extension euthanasia Act to minors
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The Patient Rights and Euthanasia Acts have been in place in Belgium since
2002 and the Euthanasia Act was extended to minors in 2013.
However the euthanasia law, in particular, is far from perfect and RTD Flanders has been seeking clarification and extension since 2002.
Practical work
“one half-time coordinator + volunteers”
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We employ a half-time coordinator but most of the practical work is done
by volunteers.
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De wetten patiëntenrechten en euthanasie zijn reeds een feit in België sedert
2002 en de euthanasiewet werd uitgebreid naar minderjarigen in 2013.
Toch is vooral de wet met betrekking tot euthanasie niet volmaakt en streven
wij sedert 2002 naar een verduidelijking en uitbreiding.

“End of life documents”
Negative declaration of will
( Patient Rights Act)

Declaration of will
(law on euthanasia)
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In Belgium, there are two end of life documents: the negative declaration
of will, included in the Patients Rights Act and the declaration of will, included in the law on euthanasia. Right to Die Flanders aims to place both
documents on the electronic ID to ease the administration for citizens. For
that matter we have contacted all responsible politicians in Belgium and
policy makers at federal and regional level about this. There is a big difference between the two laws, as the law on patients’ rights is enforceable,
while the law on euthanasia is not. In addition, a signed declaration of will
is only valid in case of an irreversible coma. Therefore, RTD Flanders is in
favour of incorporating the various laws relating to the end of life into one
law, namely in the law on patients’ rights.
Er bestaan in België twee documenten met betrekking tot het levenseinde.
De negatieve wilsverklaring opgenomen in de wet op patiëntenrechten en de
wilsverklaring euthanasie. Wij streven ernaar om beide documenten op de
elektronische ID te plaatsen. Hierover hebben wij alle verantwoordelijke politici in België en beleidsmakers federaal en gewestelijk gecontacteerd. Tussen
beide wetten bestaat een groot verschil, namelijk de wet met betrekking tot
de patiëntenrechten is afdwingbaar, de wet met betrekking tot de euthanasie
niet. Bovendien is een ingevulde en ondertekende wilsverklaring euthanasie
enkel geldig in geval van een onomkeerbaar coma. RWS is dan ook pleitbezorger om de verschillende wetten met betrekking tot het levenseinde in één
wet onder te brengen.

Our battles include:
• Extension of the euthanasia law to persons with dementia
• Doctors are obliged to refer patients if they refuse to help them
• Abolition of the expiry date on the declaration of will
• Place all documents related to the end of life on the electronic ID
In order to be able to realise these battles, RTD Flanders continuously campaigns and tries to raise awareness among citizens and politicians.
Onze strijdpunten zijn onder meer:
• Uitbreiding van de euthanasiewet naar personen met dementie
• Doorverwijsplicht van de artsen bij weigering om patiënten te helpen
• Afschaffing van de vervaldatum op de wilsverklaring euthanasie
• Alle documenten met betrekking tot het levenseinde op de elektronische
ID te plaatsen zodat deze altijd en overal zichtbaar en beschikbaar zijn
Om deze strijdpunten te kunnen realiseren voert RWS voortdurend campagne
en trachten we de burgers en de politici te sensibiliseren.

28th May
“Day of dignified dying”
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28 May of each year is the “Day of dignified dying ” and we organize a
symposium on that day concerning topics/ subjects about end of life and
/or euthanasia.
The symposium is open to everyone. We invite professors, doctors, health
care workers and experience experts to contribute by readings and speeches about the chosen subject of that year. A moderator moderates the
debate and the public present shall take part in the debate afterwards.

Our battles :
Extension of the euthanasia law to persons with
dementia
Obligation for doctors to refer patients
Abolition of the expiry date on the declaration of will
All end of life documents on the electronic ID

28 mei van elk jaar is voor RWS de dag van Waardig Sterven en we organiseren telkens op die dag een symposium over de problematiek van het levenseinde en/of euthanasie.
Het symposium is toegankelijk voor iedereen. We streven ernaar om ieder jaar
rond een bepaald thema te werken en nodigen dan sprekers uit (professors,
artsen, ervaringsdeskundigen) om een bijdrage te leveren. Een moderator
spreekt het geheel aan elkaar en modereert eveneens het debat tussen de
sprekers. Het aanwezige publiek neemt deel aan het debat.
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Symposium concerning topics/subjects
about end of life and/or Euthanasia

RWS doet voor een stuk de taak van de overheid. We houden tweemaal per
maand een infonamiddag in Antwerpen waar iedereen terecht kan voor hulp
en vragen. In kleinere steden houden we deze infomomenten op afspraak. We
geven overal in Vlaanderen lezingen voor een breed publiek. Daarnaast zijn
er de veelvuldige vormingen die we geven aan verpleegkundigen, artsen en
paramedisch personeel. Wij zijn telefonisch bereikbaar 7 dagen op 7, 24 u.
voor hulp en informatie.
Naar de overheid toe doen we voorstellen voor verbetering van informatie
voor de bevolking met betrekking tot het levenseinde.
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Topics in the past:
• Psychological suffering and end-of-life decisions
• Dementia and acquired incapacity
• 15 years after the legislations: where do we now stand with the end of
life and the necessary documents?
• Completed life: what does this mean?
Een greep uit de thema’s:
• Psychisch lijden en levenseindebeslissingen
• Dementie en verworven wilsonbekwaamheid
• 15 jaar na de wetgevingen, waar staan we nu met het levenseinde en de
nodige documenten?
• Voltooid leven, wat kan dit betekenen?

What we do …
Telephone service day and night and weekends
Info afternoons twice a month fort he public and fort he members
Lectures all over Flanders
Training courses for nurses, doctors and paramedical staff
Keeping the attention of politicians and the local governments
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RTD Flanders takes over (for a part) the tasks of the government.
We can be reached by telephone 7 days a week, 24 hours by everyone with
difficulties or questions concerning end of life or euthanasia.
Twice a month we hold an info afternoon where everyone can turn to for
help and questions. In smaller cities we keep these information moments
by appointment. We give lectures to a wide audience all over Flanders.
There are also the many training courses we give to nurses, doctors and
paramedical staff.
Towards the government we make proposals for improving information for
the population with regard to the end of life.
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RTD Flanders is making the difference !
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Over the past year RTD Flanders assigned a letter to all Belgian politicians,
the presidents of the Chamber of Representatives and Senate, the Prime
Minister and Ministers of Justice and Public Health:
Are politicians prepared to commission the government to place all data
concerning the end of life and euthanasia on a Belgian electronic ID of
every citizen? A positive response from all of them followed with the exception of the Minister of Public Health. We are now waiting until one of
them is making a proposal for a new bill.
Through all these actions, through participation in congresses and fairs,
we try to make a difference and place RTD Flanders in the spotlight.
Het voorbije jaar richtte RWS een brief aan alle voorzitters van elke politieke
partij, aan de voorzitters van Kamer en Senaat, aan de eerste minister en
aan de ministers van justitie en volksgezondheid: ‘Is de politiek bereid om
opdracht aan de overheid te geven om alle gegevens met betrekking tot het
levenseinde en euthanasie op een Belgische elektronische ID te plaatsen van
elke burger?’
Ruimte daarvoor is aanwezig, enkel de wil om actie te ondernemen ontbreekt.
Administratieve rompslomp valt hierdoor weg. Een positieve reactie van 90%
van de aangeschrevenen volgde, behalve van de minister van Volksgezondheid.
Door al deze acties, door deelname aan congressen en beurzen, proberen we
het verschil te maken en plaatsen we RWS in de belangstelling.
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Contacten met RWS

Nieuwe permanentie/vraagmoment te Gent!

WANNEER?
Elke derde woensdag van de maand
tussen 14.00 en 16.00 u.
WAAR?
In Vonkel ... een luisterend huis
Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent
HOE TE BEREIKEN?
Vanaf het Sint-Pietersstation Gent:
Met De Lijn:
34/35/55/58/70/71/72/76/78
Ongeveer 10 minuten
Afstappen halte ‘Gent Ledeganckstraat’ of
‘Gent Heuvelpoort’
Twee vrijwillige medewerkers van RWS (Elka
en Mireille) staan er klaar om uw vragen te
beantwoorden rond levenseinde of stervenshulp.
U kan er documenten krijgen of inleveren (of
met onze hulp invullen), info over euthanasie
bekomen, uw lidmaatschap aanvragen of vernieuwen, enz…
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Opinie

Marc Cosyns Dokter verbonden aan de UGent

‘Moeten we ook 28 jaar wachten voor
euthanasie een patiëntenrecht wordt?’
Marc Cosyns over het recente verslag van de euthanasiecommissie. ‘Het levenseinde is al moeilijk genoeg dat men
haar liefst niet bezwaart met verwarrende wetgeving en een strafrechtelijk zwaard van Damocles.’

laatst 10 jaar maar gestegen met 20 maanden...
Wie is verantwoordelijk voor deze exponentiële toename? Het verzoek om rekening te
houden met de combinatie van verschillende
aandoeningen kwam van de patiënten zelf. In
combinatie met ‘levensmoeheid’ en ‘voltooid
leven’, omschreven als ‘ouderdomskwalen’ en
vertaald als: ‘Het is goed geweest, al wat er nu
nog bijkomt is ballast, dus laat mij maar gaan
in vrede en waardigheid’.

In 2017 zijn de geregistreerde euthanasiecijfers
gestegen met 13%. Verschillende media spreken van een opmars. De teller staat op 2.309
waarvan 1.792 Nederlandstaligen, bijna 5 per
dag en 517 Franstaligen, bijna 10 per week.
Bij de cijfers over de aandoeningen die als
voorwaarde voor een euthanasietoepassing
gelden valt ‘polypathologie’ op. Polypathologie betekent in mensen- en mediataal: ‘Ouderdomskwalen’.
Die zijn in de laatste vier jaar bijna verdubbeld
in de Nederlandstalige aangiftes, en bijna verdrievoudigd in de Franstalige, en komen op de
tweede plaats in de statistieken.
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Hierbij is het belangrijk om te weten dat
die reden oorspronkelijk niet voorzien was
in de rubriek aandoeningen, comform de
voorwaarden van de euthanasiewetgeving.
‘Verschillende aandoeningen’ werd de eerste
maal vermeld in het commissieverslag van
2006 en vormde 3% van de aandoeningen.
Het grootste aantal euthanasietoepassingen
vond toen plaats tussen 40 en 79 jaar (tot
80%). In 2017 was polypathologie goed voor
19,1%. Het staat op de eerste plaats voor de
groep in de leeftijdscategorie boven de 90
jaar. Volgens de commissie zou dit te wijten
zijn aan de veroudering van de bevolking,
maar de gemiddelde levensverwachting is de

Dit werd in het begin slechts gehonoreerd door
enkele artsen en palliatieve teams die luisterbereid waren. Verhalen in de media gaven er
de nodige ruchtbaarheid aan (Roger Verdonck,
Amelie Van Esbeen), en een rechterlijke uitspraak van niet-vervolging (Madame J) gaf
rechtszekerheid.
Tot en met het verslag van 2014 meldde de
commissie dat gevorderde leeftijd op zich
geen factor was die aanzette tot het uitvoeren
van euthanasie’. Sinds 2014 moet de commissie vaststellen dat de grootste groep zich bevindt tussen 80-89. ‘Dit betekent helemaal niet
dat de commissie hoge leeftijd als een ziekte
beschouwt. Hoge leeftijd en levensmoeheid
rechtvaardigen geen euthanasie in afwezigheid van een ernstige en ongeneeslijke aandoening’, voegt de commissie er meteen aan
toe. Twee leden van de commissie maakten
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zelfs een analyse, tegen de wet en hun bevoegdheid in, om te bewijzen dat polypathologie niets te maken heeft met levensmoeheid
en voltooid leven. Zij deden dit nog voor het
jaarverslag 2018 verscheen.
‘Polypathologie’ laat veel mogelijkheden van
interpretatie toe. In Nederland, gidsland voor
euthanasie, zorgt dit al langer voor controverse. Senator Edward Brongersma koos principieel voor de reden ‘voltooid leven en levensmoeheid’ in plaats van zijn ‘verschillende aandoeningen’ om het debat op scherp te stellen.
Zijn behandelende arts werd in 2002 schuldig
bevonden maar kreeg geen straf. In de Franstalige EOL-opleiding voor ‘euthanasie-artsen’
bespreekt men dit voorbeeld als volgt: ‘Hij had
beter voor zijn ouderdomskwalen gekozen dan
was de arts niet veroordeeld’.
In België kiest men meestal niet voor proefprocessen om gerechtelijke uitspraken af te dwingen maar vindt men ‘elegantere’ oplossingen,
zoals... polypathologie (verdrievoudigd in de
Franstalige aangiftes, zoals reeds gemeld.).

Inzetten op transparantie en openheid in een
stervensbegeleiding waar alle levenseindemogelijkheden, ook bij voltooid leven, wettelijk
evenwaardig en duidelijk zijn. Comform het
(maakbare) leven van diegene die sterft en
zijn/ haar betrokkenen. Met een palliatieve
begeleiding die maakbaar sterven tilt over
procedureel handelen. Een begeleiding die
stervenskunst beoefent en open transparant
onderzoek toelaat met correcte cijfers die de
lading dekken en niet polypathologisch zijn.
Om de woorden ‘Het niet onderzochte leven is
niet waard om te leven’ van Socrates te parafraseren: ‘Het niet onderzochte sterven is niet
waard om te sterven.’ Liefst zelfs samen met
kunstenaars die de kunst van en bij het sterven
durven onderzoeken zoals ‘les ballets cdelab’
in ‘Requiem pour L’ en curator Barbara Raes op
TAZ #2018.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/moetenwe-ook-28-jaar-wachten-voor-euthanasie-eenpatientenrecht-wordt/article-opinion-1178307.
html

De commissie vraagt in haar aanbevelingen
meer overheidssteun voor nog meer informatie over de euthanasiewet en haar toepassingen, ook in verband met polypathologie. Blijkbaar zijn meer dan een miljoen LEIF-brochures
en de gratis verspreiding van de zogenaamde
‘correcte wilsverklaringen’ in alle apotheken
onvoldoende. Minister Maggie De Block is hierover ‘not amused’ omdat zij hierin heel  veel investeerde. Niet de informatie ontbreekt maar
de (straf)wet zelf is onduidelijk, te gecompliceerd en verwarrend. Wanneer durft men dit
toe te geven? Moeten we ook 28 jaar wachten
voor euthanasie een patiëntenrecht wordt?
Zoals waarover nu gepraat wordt voor abortus?
(De zorg voor) het levenseinde is al moeilijk
genoeg dat men haar liefst niet bezwaart met
verwarrende wetgeving en een strafrechtelijk
zwaard van Damocles. Tijd en ruimte geven en
krijgen voor het goede sterven als een ‘ars moriendi’ van de 21ste eeuw is de uitdaging van
levensbelang.

24 RWS

154 - OKTOBER 2018

Cultuur

Assisenzaak tegen de dood te Oostende:
is de dood schuldig of niet?
TAZ#2018, het tiendaags kunstenfestival van
Oostende stond dit jaar onder meer in het teken van afscheid nemen en de plaats die sterven inneemt in de samenleving.
Op de openingsdag vond een wel heel merkwaardige rechtszaak plaats in het Vredegerecht van Oostende.
Eva Knibbe en Bart van de Woestijne, theatermakers, klaagden er de dood aan. Zij beriepen
zich daartoe op Artikel II-62 van de Europese
grondwet: ‘Eenieder heeft recht op leven.’  In
2017 hadden ze al ‘een rechtszaak tegen de
dood’ aangespannen, in het Paleis van Justitie
in Amsterdam. Op TAZ klaagden zij de dood
opnieuw aan, dit keer binnen het Belgische
rechtssysteem.
In deze tijd waarin bijna alles mogelijk en
maakbaar lijkt, blijft de dood ongrijpbaar.
Daarom fungeerde deze rechtszaak als een
ritueel waarin mensen emoties rond de dood
kwijt konden.
Het ging niet louter om theater, maar om een
heuse assisenzaak volgens de regels van een
echte strafrechtelijke procedure.
Jean-Luc Cottyn, openbaar aanklager zette
de persoonlijke getuigenissen om in een juridische aanklacht. Els Leenknecht trad op als
advocate van de burgerlijke partijen en Walter
van Steenbrugge als advocaat van de beklaagde, de dood zelf dus, en verdedigde die.
De getuigenissen waren allemaal reëel en bij
wijlen pakkend en hartverscheurend. Zo was
er de moeder die haar kind van vijf jaar verloor
aan een hersentumor en de homosexuele man

154 - OKTOBER 2018

uit Nederland die pas na het overlijden van zijn
man, de intensiteit van de liefde en hartstocht
ten volle had leren ervaren. Verder de Oostendse schipper Willy Versluys die de voorbije
veertig jaar zeven mensen verloor op zijn vissersboten. Ook deskundigen onder wie Wim
Distelmans en Jean Paul Van Bendegem kwamen getuigen. Zij namen het op voor de dood.

houdt met de evaluatie van dat zinvolle leven
door de betrokkene, en de perceptie bij de nabestaanden. Dat doet de dood immers niet …
maar de vraag stelt zich of we dit in handen kunnen geven van die dood. We moeten dit ‘falen’
maatschappelijk benaderen. Anderzijds wordt
de dood gebannen uit ons bestaan, en wordt de
facto het leven oneindig gemaakt….

Walter van Steenbrugge verdedigde de dood
onder meer door te wijzen op het menselijk
falen en het feit dat wij niet zorgzaam genoeg
met elkaar omgaan. Daarom treft de dood
geen schuld volgens hem.

Het gevolg van de medische hardnekkigheid is
dat gemiddeld 80% van de medische uitgaven
per persoon gebeuren in de laatste drie maanden van het leven.

Een heuse jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen moesten beslissen over de
schuldvraag: is de dood schuldig of niet?
De voorstelling was volledig uitverkocht, maar
werd live gestreamd en is nu nog te bekijken
op Youtube. Meer informatie vindt u ook op de
website van TAZ: www.theateraanzee.be
Op 4 augustus volgde tenslotte het vonnis: de
dood werd vrijgesproken.
Wel had de voorzitter van het Hof nog enkele
aanbevelingen.
Een greep daaruit:

Daarom wordt aanbevolen aan de maatschappij om meer middelen ter beschikking te stellen
om de kwaliteit van het leven te verbeteren en de
dood uit te stellen of de doodstrijd te verzachten.
Het is onze maatschappelijke plicht om de impact van de dood draaglijker te maken voor
slachtoffers en nabestaanden. Dit vraagt een
omwenteling in ons denken en voelen. En ja,
onder andere de liefde zal hier de gevoelsmatige
tegenpool zijn.’
Heidegger (1889-1978)
“Das Leben ist ein Sein zum Tode.”
Mireille Fourneau
Redactieraad RWS

‘Enerzijds wordt onomwonden gesteld dat de
dood zin geeft aan het leven, en eindeloos leven
eigenlijk onzinnig of niet zinvol is. Hierdoor is
het fenomeen dood de afronding of bekroning
van een zinvol leven. Hier wordt echter voorbij
gegaan aan de vraag of de dood hierbij zorgvuldig genoeg handelt en op enige manier rekening
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BLIJF ER NIET
MEE ZITTEN
Voor je vragen over levenseinde en
euthanasie kan je terecht tijdens de

RWS-PERMANENTIE
ANTWERPEN
Italiëlei 153, Antwerpen
elke eerste en derde donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 u.

TURNHOUT
Het Huis van de Mens, Begijnenstraat 53, Turnhout
Enkel op afspraak! Bel naar onze coördinator Trees de Kind (03 272 51 63)
tijdens de openingsuren (di en vr tussen 09.00 en 12.30 u.) van het secretariaat te Antwerpen en zij regelt het verder.

MECHELEN
Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL Mechelen
Steenweg 32, Mechelen
Enkel op afspraak! Bel naar onze coördinator Trees de Kind (03 272 51 63)
tijdens de openingsuren (di en vr tussen 09.00 en 12.30 u.) van het secretariaat te Antwerpen en zij regelt het verder.

HASSELT
Elke eerste vrijdag voormiddag van de maand.
Enkel na afspraak met Johan Jacques.
Mail : johan.jacques@telenet.be
Tel.: 0474 796256
T: 03 272 51 63
info@rws.be

GENT

www.rws.be

Vonkel, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent
elke derde woensdag van de maand (niet op feestdagen)
van 14.00 tot 16.00 u.

Woordzoeker

Kwartaalblad RWS – april 2018
Kwartaalblad RWS – oktober 2018
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Zoek de hiernavolgende
woorden en doorstreep ze:
BEUKENNOOT – KASTANJE –
HERFSTBLAD - ES - NAZOMER
– GEUR – ONWEER –
REGENJAS – PLENSBUI
– ZWAM – STORM – EIKEL
– PRACHT – MIST – KLEUR –
REE – MOL – WIND

B

Zoek de hiernavolgende woorden en doorstreep ze:
Zoek de hiernavolgende woorden en doorstreep ze:
de overblijvende
en je vindt
het verborgen woord:
ZetZet
de overblijvende
letters opletters
een rijtjeop
en een
u vindtrijtje
het verborgen
woord:
Zet de overblijvende letters op een rijtje en je vindt het verborgen woord:
– pril – m
. . bloemetjes
..................‐
. . vogelnest
...............–
. . . lente
. . . . . . . . . ‐. . voorjaar
. . . . . . . . . . . . .–
. . .geurend
. . . . . . . . . . . . .–
. . schoonmaak
......
narcis
lief ––april
–infris
–herfstblad
zon – bloeiend
mei
beukennoot
kastanje
‐ es ‐ ‐nazomer
– geur – onweer – regenj
Ontdek
de –oplossing
elders
dit –blad!
……………………………………………………………………………………………………….
storm
– eikel – pracht – mist – kleur – ree – mol – wind
……………………………………………………………………………………………………….
Ontdek de oplossing elders in dit blad!
Ontdek de oplossing elders in dit blad!
‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐

IK WORD LID VAN RWS
OPLOSSING VAN DE
WOORDZOEKER:
OPLOSSING
VAN DE
WOORDZOEKER:
VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND
STUREN NAAR: RWS, ITALIELEI 153, 2000 ANTWERPEN
het sleutelwoord is LENTEFRISHEID
sleutelwoord
is boskabouter
Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw het
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
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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Boekbespreking

Handboek De Vredige Pil
Het Handboek De Vredige pil is het naslagwerk
voor diegenen die nadenken over betrouwbare
en vreedzame methoden voor een zelf bepaald
levenseinde. De gids is samengesteld voor oudere en ernstig zieke mensen en hun familieleden.
Met de wetenschappelijke bevindingen van de
arts Philip Nitschke PhD en van dr. Fiona Stewart is dit de ENIGE gids voor euthanasie geschreven door een arts en een wetenschapper.
Bovendien gebruikt de gids een begrijpelijke
betrouwbaarheids- en vredigheidstest (Exit
BV-test) om verschillende zelf te bepalen methoden voor het levenseinde te analyseren en
classificeren.

Online editie
De criteria van de BV-test zijn de volgende:
• Betrouwbaarheid – Vriendelijkheid – Beschikbaarheid – Voorbereiding en toepassing – Niet traceerbaar – Snelheid en werking – Beveiliging voor derden – Opslag
en houdbaarheid
De volgende gebieden worden beoordeeld
door het e-Handboek De Vredige Pil met behulp van de BV-test:
• Barbituraten: inkoop (handel /internet),
analyse, opslag, productie, beschikbaarheid
• Hypoxie met behulp van bijvoorbeeld helium, stikstof en de zogenaamde exit-zak
• Geneesmiddelen op recept
• Gifstoffen en chemicaliën – waarschuwingen, risico’s, juridische kwesties
• Na afloop: autopsie, afscheidsbrieven en
politieonderzoeken

Gedrukte versie
De gedrukte versie is bestemd voor mensen
die:
• specifiek een voorkeur hebben voor een
gedrukt boek
• niet vaak online zijn
• geen belangstelling hebben voor updates
van de inhoud wat wel het geval is bij het
e-Handboek
De printversie kost € 84,80 en de online versie
€ 96,80 en zijn te verkrijgen via https://www.
peacefulpillhandbook.com/store/?lang=nl
Ludo Van Tilborgh
Redactieraad RWS

Laat uw levenstestament en wilsverklaring
registreren door RWS en bepaal zélf de
omstandigheden van uw levenseinde.
Doe het nu het nog kan.

OPLOSSING VAN DE
WOORDZOEKER:

RWS
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
www.rws.be

het sleutelwoord is
28 RWS

BOSKABOUTER
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Prikbord

ERRATUM
De brief die in het laatste kwartaalblad verscheen op
pag 24-25 als reactie op het ‘ Voorwoord van de voorzitter’ in het 1ste kwartaalblad van 2018 werd verkeerdelijk toegeschreven aan Mevrouw Vlaminckx.
De oorspronkelijke briefschrijfster had ook gevraagd
haar volledige naam niet te vermelden.
Onze verontschuldigen voor deze vergissing.

AANPASSING DOCUMENTEN
Uit de bezoeken tijdens permanenties en met
de ervaring van het secretariaat bij het inbrengen
van de
gegevens, leerden we dat het nodig is de documen
ten
hier en daar wat bij te sturen. Het ‘Toelichtingen
blad’
werd niet gelezen want te veel tekst. Daarom
hebben
we getracht de noodzakelijke toelichtingen
te verwerken in de documenten zelf. Uiteraard zijn
die dan
bondig omwille van de beperkte ruimte. En over
bodige
informatie hebben we dan ook weggelaten.
De inhoud van de documenten, de gegevens
die u
moet invullen, blijven hetzelfde en zijn nog steed
s in
overeenstemming met de wettelijke normen.
Door de aanvullingen beslaan beide documenten
volledig de 2 kanten van het blad. Vergeet dus niet
om
recto-verso (dat betekent aan beide kanten van
hetzelfde blad papier!) te kopiëren.   De 2 pagina’s
op 2
aparte bladen kopiëren is NIET wettelijk in orde
.

					
DEEL HET MET ONS…
Er zijn zoveel verschillende ervaringen die met het
overlijden van een dierbare te maken hebben.
Wij vroegen ons af of sommigen onder u een mooie
/ positieve ervaring willen delen met ons en onze
leden.
Dikwijls gebeuren er in de herfst van het bestaan
een aantal zaken die je voor je verdere leven bewaart en waaruit je energie put om verder te gaan.
Zo is afscheid moeten nemen steeds moeilijk vooral als het zó definitief is. Maar de manier waarop
kan soms helpen om dat afscheid te aanvaarden.
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INTERVISIE-VERGADERINGEN!
Zulke bijeenkomsten worden geregeld gehouden met alle medewerkers/vrijwilligers bij RWS
om reeds bestaande afspraken te herhalen –
wat nuttig is voor de nieuw bijgekomen medewerkers / vrijwilligers.
Ook veranderingen in de wetgeving, de toepassing ervan in de praktijk en de werkwijze in het
secretariaat worden besproken zodat iedereen
steeds op de hoogte blijft.
Daar worden ook ervaringen uitgewisseld over
het contact met de leden tijdens telefoongesprekken, de permanenties en op de website.
Hun vragen en opmerkingen worden genoteerd en besproken.
Zo trachten we een accurate werking te bekomen.

Bruin blad lost zijn boom
Wat kan het nog verwachten
dan rust in zijn droom
Elka Joris

RWS 29

agenda OKTOBER
16 OKTOBER 2018

Beslissingen rond het levenseinde
Lezing dhr. J. Jacques – 14.00 u.

Locatie: OCMW Tielt-Winge,
Lokaal Dienstencentrum Zonnedries
Zonnedrieslaan 27, 3390 Tielt-Winge

agenda NOVEMBER
2 NOVEMBER 2018

Internationale dag Right to Die

Agenda

RWS nam deel en verzorgde
een stand op
13 september
Sessie over levenseinde met vertoning van een
film, georganiseerd door de Voorzorg
in Antwerpen, Bibliotheek Permeke
20 september
Lezing RWS in het districtshuis voor de Seniorenraad van Antwerpen
21 september
Conferentie in Brussel over internationaal humanisme

Uitreiking RWS prijs Léon Favyts - Hugo Van den Enden
Uitnodiging en inschrijving: zie pag. 4

27 NOVEMBER 2018
RWS
3030
RWS

De patiëntenrechten, de wet op de
euthanasie en palliatieve zorg
Lezing dhr. Marc Vanryckeghem – 14.00 u.

Locatie: Ter Borre, Sint-Amandsplein 7b28, 1853 Grimbergen

30 NOVEMBER 2018

Beslissingen rond het levenseinde
Lezing dhr. Marc Vanryckeghem – 14.00 u.

Locatie: OCMW Blankenberge
Dienstencentrum De Bollaard
K. Albert-I laan 112, 8370 Blankenberge

DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!
agenda DECEMBER
11 DECEMBER 2018

AL. BRABO
ING Bank Metropool
vzw Doe het Goede om het Goede

Beslissingen rond het levenseinde
Lezing dr.  Marc Van Hoey – 14.00 u.

Locatie: Dienstencentrum Liberty
Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen
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HERFST
over naakte velden
trekken zwarte kraaien
sporen van een voorbije zomer
langs vergeten oevers
streelt de wind
de laatste zomeruren
straks wordt alles weer herinnering
wanneer ik bij smeulend haardvuur
treur om het voorbije...

Jozef Vandromme

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

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

