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Dag van Waardig Sterven
en Euthanasie op 28 mei

• Nieuwjaarsreceptie RWS
• Gedicht ‘Morgen is het lente’

Uitnodiging en inschrijving:
zie achterzijde!

• Woordje van de voorzitter
• Secretariaat en permanenties
• Permanentie Gent
• Oproep nieuwe medewerkers Redactieraad RWS
• Prikbord
• Bij het afscheid van Etienne Vermeersch – bijdrage Johan Braeckman
• Uitnodiging  en inschrijving Algemene Vergadering op  15 juni 2019
• Dag van Waardig Sterven: bijdrage Joni Gilissen
• Dag van Waardig Sterven: bijdrage Rita Goeminne
• Agenda
• Dank voor de geleverde steun!
• Woordzoeker
• Inschrijfformulier ‘IK WORD LID VAN RWS’
• Lezersinzending
• Internationale Conferentie Gent
• Boeken & documenten
• Nuttige adressen
• Gedicht ‘Mijn paleis’
• 28 mei: Dag van Waardig Sterven en Euthanasie: uitnodiging en inschrijving

RWS 3

MORGEN IS HET LENTE
Er spelen weer kinderen in mijn straat,
want morgen is het lente.
Morgen zal ik leven,
en alles zal nieuw zijn voor mij;
de bloem, de honing en de bij.
Alle pijn is dan voorbij,
want morgen is het lente en mei.
Dan zal ik zacht jouw kinderhandje strelen,
terwijl jij plukt de mooiste bloemen,
zal ik jou mijn kleine lentebruidje noemen.
Want morgen is het lente...
Jozef Vandromme

4 RWS
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Woordje van de voorzitter
Geachte lezer,
En elke keer denk je: nu heb ik nog wat tijd... en
dan is daar de roep van onze strenge en actieve
redactieraad. “Voorzitter, uw voorwoord!”
Want alles moet binnen zijn.
En dan zit je voor je tablet en denkt na.
Dit keer is het niet echt moeilijk, het voorjaar
staat voor de deur en ik moet jullie vooral enthousiasmeren.
Om lid te worden, om lid te blijven of anderen
ook lid te maken. Maar veel leuker is het toch
om mensen te mogen uitnodigen.
Voor de zevende keer organiseren we de
"Dag van Waardig Sterven en Euthanasie" op
dinsdag 28 mei. Het onderwerp van dit jaar
is actueel en levend: “Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra." Of je kan zeggen: de
feitelijke toepassing en gebruik van de patiëntenrechtenwetgeving in rust- en verzorgingstehuizen.
Een opeenvolging van sprekers met boeiende
uiteenzettingen, gevolgd door een panelgesprek onder leiding van onze "huismoderator"
Michaël Van Droogenbroeck en tot slot een
aangename receptie.
Op tijd inschrijven is de boodschap!

Gedicht

Alle leden zijn welkom mits zij zich eveneens
inschrijven via de coördinator van RWS.

GELUK

Maar onze vereniging was ook actief in de
wetenschappelijke wereld. In maart was er in
Gent de 3de internationale conferentie over
levenseindewetgeving, ethiek, praktijk en
handelingen waar ikzelf een bijdrage leverde
over Recht op Waardig Sterven: geschiedenis
en toekomst.

Geluk,

In dezelfde maand verleenden we onze medewerking aan het tienjarig bestaan van Vonkel
in Gent. In het volgende kwartaalblad krijgt u
uitgebreide verslaggeving.

een speelse vlinder

Ondertussen werken onze medewerkers met
een nieuw ledenprogramma waarin ook het
systeem is ingewerkt om tijdig de leden te
verwittigen van de vervaldatums van de documenten. De verwerking van de betaalde leden
en het versturen van jaar- en lidkaarten is bijzonder vlot verlopen door een perfect draaiende organisatie op onze zetel. Een pluim voor
de coördinator en de vrijwilligers!!!

Geluk,

En mocht u lid zijn van een organisatie die interesse heeft in een lezing, aarzel niet en contacteer ons. Wij zijn graag bereid langs te komen.

een glinsterende regendrop
een warme zonnestraal
Geluk,
een ontluikende bloem

een vriendelijk gebaar
een lach,
een vrolijk lied
Geluk,
zit in kleine dingen
Mieke Versées

Veel leesplezier met dit boeiend blad.
Op zaterdag 15 juni volgt dan ons verplicht
nummertje met de Algemene Vergadering.
Administratief verplicht.
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Uw voorzitter,
Marc Van Hoey
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Contacten met RWS

Permanenties

Secretariaat
RWS is er voor iedereen, al 36 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!
6 RWS

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
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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Contacten met RWS

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…

Prikbord

Oproep
nieuwe medewerkers
Redactieraad!
De Redactieraad wenst uit te breiden en is dringend op
zoek naar nieuwe medewerkers, onder wie een coördinator, om het huidige team te versterken. Mensen met
een vlotte pen en affiniteit met de problematiek rond het
levenseinde kunnen reageren via het e-mail adres redactieraad@rws.be.
Het takenpakket van de coördinator – die bij voorkeur een
administratieve achtergrond heeft en vlot met word en
excel overweg kan - omvat onder meer volgende aspecten:
•

•

Organisatie redactievergaderingen, verzamelen agendapunten, opmaken agenda, verslaggeving en opvolging actiepunten
Contactpersoon tussen de redactieraad en de Raad
van Bestuur

Vanzelfsprekend bieden wij u de nodige ondersteuning en
opleiding.
Een kleine vrijwilligersvergoeding kan voorzien worden.
Wij kijken ernaar uit u in ons team te mogen verwelkomen!

Lidgeld 2019
Wij deden een oproep om het lidgeld vóór einde maart
2019 te betalen. De vele vrijwilligers die hier in het kantoor hard werken om de jaarkaarten te verzenden, bedanken jullie omdat de betalingen zo vlot zijn binnengelopen! Is de hernieuwing van uw lidmaatschap tóch aan
uw aandacht ontsnapt? Breng dat dan zo snel mogelijk
weer in orde.
Dit kan door overschrijving op rekening BE19 3200 2641
7012 van vzw RWS met vermelding van ‘Lidmaatschap
2019’ gevolgd door de namen en lidnummers van alle
personen waarvoor het lidgeld betaald wordt (€ 20 voor
één RWS-lid, € 40 voor twee leden op hetzelfde adres en
€ 50 voor drie leden of meer op hetzelfde adres).
Wij danken u.

RWS en VONKEL
Wist u dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen RWS
en Vonkel, een luisterend huis in Gent?
Elke derde woensdagnamiddag van de maand houden wij
daar een onthaalmoment (permanentie) voor RWS.
Dit jaar bestaat Vonkel tien jaar en dat werd gevierd op 22
en 23 maart met een symposium. Het verslag van deze happening vindt u in ons volgend kwartaalblad.

Bereikbaarheid RWS
is het momenDoor de grootse werken aan de Italiëlei
iken. Kom NIET
teel erg lastig om de deur van RWS te bere
Maerlantstraat en
langs de Italiëlei zelf maar via de Van
het Centraal Stade Vondelstraat of neem bus 17 van aan
tion tot aan het Sint-Jans-plein.
t om de deur van
Zorg ook voor gesloten schoenen wan
der aan te pas,
ons kantoor te bereiken komt er veel mod
en.
vooral als het regent zoals de laatste dag
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Afscheid van Etienne Vermeersch

Bij het afscheid van Etienne Vermeersch (1934-2019)
interviews die hij gaf. Hij beklemtoonde voortdurend het belang van het rationele denken,
zowel in strikt wetenschappelijke als in ethische kwesties.
Hoewel hij zeer gespecialiseerde filosofische
en andere kennis bezat (bijvoorbeeld over Spinoza, over het ontstaan van het christendom,
over de oud-Griekse en twintigste-eeuwse
filosofie) was hij het tegendeel van een ivorentoren academicus.
Hij kwam vaak in de media en werd door de
media ook zeer gezocht, voornamelijk omwille
van de helderheid en authenticiteit waarmee
hij communiceerde en kennis overbracht.

Er is veel gezegd en geschreven over Etienne
Vermeersch, in de eerste dagen na de bekendmaking van zijn overlijden. Veel informatie
over zijn leven en werk is ook beschikbaar via
zijn eigen website, facebookpagina en Wikipedia.
Ook sommige boeken, in het bijzonder het
interviewboek door Dirk Verhofstadt, bieden
veel biografische informatie.
In Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch (Houtekiet) kan men ook de mening
van Vlaanderens invloedrijkste filosoof van de
voorbije decennia vinden over tal van wijsgerige, wetenschappelijke en ethische kwesties.
Zijn invloed is moeilijk te overschatten. Hij gaf
les aan ongeveer veertigduizend studenten
(wijsbegeerte, geschiedenis van de wetenschappen, geschiedenis van het christendom,
wijsgerige antropologie, logica en enkele andere vakken).
Het aantal opiniestukken dat hij schreef is niet
te tellen, evenmin als de talloze lezingen en
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Hij publiceerde strikt academische artikelen in
vakbladen, maar vond het ook van bijzonder
belang om teksten te schrijven die voor het
zogenaamde “brede publiek” toegankelijk
waren.
Daarnaast engageerde hij zich ook op bestuurlijk vlak, onder meer als voorzitter van de
vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, als decaan van
de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, en als
Vice-Rector. Alsof dat niet genoeg was, nam
hij ook een tijd het voorzitterschap op zich van
het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en
van de zogenaamde “commissie Vermeersch”
(die voorstellen formuleerde over een humaan
migratiebeleid). Bovendien was hij ook lid van
de Gravensteengroep, een denktank bestaande uit Vlaamse intellectuelen en kunstenaars
die voorstellen formuleren over de verdere
Belgische staatshervorming en Vlaamse autonomie.
Ik leerde hem kennen toen ik student was, in
de eerste helft van de jaren tachtig. Ik heb de
stellige indruk dat ik in de vele honderden gesprekken die ik sedertdien met hem voerde tel-

kens iets bijleerde, of dat hij minstens iets zei
wat me inspireerde of me tot denken aanzette.
Hij was vertrouwd met de kennis van meerdere disciplines: zowel de cultuur- als natuurwetenschappen boeiden hem in grote mate,
evenals de ontwikkelingen in de medische
wetenschappen en de informatica en robotica.
Zijn algemene ontwikkeling en belangstelling
was verbazend breed: hij kon zeer goed geïnformeerde uiteenzettingen geven over zowel
de relativiteitstheorie als de klassieke oudheid;
over het werk van Shakespeare of de thermodynamica.

"Ik sterf
dankzij mijn
levenswerk"
Hij aarzelde niet om standpunten te formuleren die hem impopulair maakten en in sommige kringen zelfs vijanden opleverden. Telkens
bracht hij die opinie naar voren die hem het
meest redelijk en verantwoord leek. Het was
over het algemeen een bijzonder genoegen
om tijd met hem door te brengen, ook al kwam
hij soms over als iemand die wist dat hij meestal gelijk had en dat graag ook erkend zag. Hij
was geleerd, zeer erudiet en intelligent, maar
evenzeer ook humaan en humoristisch. Er zijn
bijzonder veel mensen die hem, zelfs na korte
ontmoetingen, op die manier zullen beschrijven.
Het is niet eenvoudig, en misschien nog te
vroeg, om aan te geven wat zijn grootste intellectuele verdienste is. Niettemin denk ik dat
zijn inspanningen om euthanasie bespreekbaar te maken en er een ethisch en juridisch
kader voor te scheppen, wellicht het langst
zullen nazinderen.
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Gedicht

Afscheid van Etienne Vermeersch

Mijn doden

vervolg pagina 9

Ze schuifelen door mijn
alledaagse leven
Zij schuilen
in een woord
een lied
een gebaar
een recept
Ze toveren een glimlach op
mijn gezicht
Soms trilt er een traan in
mijn oog
Ik vind het fijn dat ze
langskomen
Samen duiken we in onze
herinneringen
Mijn doden,
Met velen zijn ze
ondertussen
maar
zij wonen voor altijd in
mijn hart
Mieke Versées
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Hij is zelf door euthanasie overleden, en schreef
kort ervoor het volgende (mondelinge communicatie was lastig geworden): “Ik sterf dankzij
mijn levenswerk.” Hij was fier te beseffen dat
zijn bijdrage in het euthanasiedebat substantieel was. Het is natuurlijk onmogelijk om in te
schatten hoe de mentaliteitswijziging hierover
in België zou gebeurd zijn zonder de inbreng
van Etienne Vermeersch, en of er überhaupt in
2002 een euthanasiewet zou gepubliceerd zijn
in het Staatsblad, of onder welke vorm. Maar
het is niet onredelijk om er op zijn minst van
uit te gaan dat zonder de bijdragen van Vermeersch – in debatten, lezingen, opiniestukken, populariserende en academische bijdragen, brieven aan en gesprekken met politici,
deelname aan sessies binnen het raadgevend
comité voor bio-ethiek, enzovoort, enzovoort
– de geschiedenis van het euthanasiedebat
anders was verlopen.

Tijdens de jaren zeventig en tachtig was België,
in het bijzonder Vlaanderen, nog overwegend
katholiek en conservatief op ethisch vlak. Vele
artsen beschouwden euthanasie als een soort
“tegennatuurlijke” vorm van medisch handelen. De dood was eerder de grootste vijand van
de geneeskunde. De gedachte dat de dood ook
verlossing kon brengen en in specifieke omstandigheden de ethisch meest aangewezen
keuze kan inhouden, was verre van evident.
Ik denk dat eenieder die er blij om is dat het
zelfbeschikkingsrecht met betrekking tot het
levenseinde in België een sterke morele en
juridische positie heeft verworven, Etienne
Vermeersch dankbaar is voor zijn constructieve, wellicht zelfs doorslaggevende rol in dit
proces.
Johan Braeckman
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent

Samen met enkele andere ethici, politici, medici en juristen heeft Vermeersch vanaf de
jaren zeventig de vele aspecten die onderdeel
zijn van de euthanasieproblematiek tot in alle
details onderzocht en uiteengezet. Denk aan
de noodzaak die er was om het morele belang
van pijn en lijden te verduidelijken; of aan het
vinden van een goede omschrijving van het
begrip zelfbeschikkingsrecht; of aan de lastige
omschrijving van begrippen zoals “uitbehandeld”, “levenskwaliteit”, “ondraaglijk fysiek of
psychisch lijden”, enzovoort. Dit alles is intellectueel bijzonder lastig.
Bovendien was er nationaal en internationaal
niet zoveel literatuur en opgebouwde ervaring
om op terug te vallen (vooral het voorbeeld
van Nederland was hier van belang), en was
er bijzonder veel tegenkanting tegen datgene
wat Vermeersch en medestanders wilden realiseren.
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Uitnodiging Algemene Vergadering
zaterdag 15 juni 2019 van 11.30 tot 13.00 u.
op de maatschappelijke zetel van RWS, Italiëlei 153 te 2000 Antwerpen
Inschrijven is verplicht en dit vóór 31 mei 2019 via onderstaande antwoordstrook

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

Antwoordstrook
Antwoordstrook
Ondergetekende,
Ondergetekende,
Naam
Naam

Voornaam
Voornaam

Straat
Straat/ /nrnr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

zal
zalaanwezig
aanwezigzijn
zijnopopdedealgemene
algemeneVergadering
Vergaderingvan
van1515juni
juni2019
2019 met
met(desgevallend)
(desgevallend)

Locatie

Handtekening
Handtekening

Opsturen
Opsturennaar:
naar:RWS,
RWS,Italiëlei
Italiëlei153,
153,2000
2000Antwerpen
Antwerpen

&

Italiëlei 153, Antwerpen

Programma
1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		
6.
7.
8.

welkomstwoord van de voorzitter
verslag over de activiteiten in 2018
verslag van de penningmeester over de 		
boekhoudkundige cijfers boekjaar 2018
verslag van de commissaris-revisor met 		
betrekking tot de boekhouding cijfers 2018
stemming van de boekhoudcijfers 2018
voor goed- of afkeuring
kwijting voor de bestuurders,
penningmeester inclusief
kwijting voor de bestuurders,
penningmeester inclusief
varia zo nodig

bijkomende
bijkomendepersonen
personen

Volmacht
Volmachttussen
tusseneffectieve
effectieveleden
leden
Algemene Vergadering van 15 juni 2019
Algemene Vergadering van 15 juni 2019
Ondergetekende,
Ondergetekende,
Naam
Naam

Voornaam
Voornaam

Straat
Straat/ /nrnr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

effectief
effectieflidlidvan
vanRWS
RWSvzw
vzwvoor
voor2019,
2019,verleent
verleentvolmacht
volmachtaan
aaneffectief
effectieflidlidOpsturen
Opsturennaar:
naar:RWS,
RWS,Constitutiestraat
Constitutiestraat33,
33,2060
2060
Naam
Antwerpen
- -fax:
Naam
Antwerpen
fax:0303235
23526267373- -mail:
mail:info@rws.be
info@rws.be

Voornaam
Voornaam

Straat
Straat/ /nrnr
Postcode
Postcode

Woonplaats
Woonplaats

om
omalle
allebeslissingen
beslissingentetenemen
nemenininzijn/haar
zijn/haarnaam
naamtertergelegenheid
gelegenheidvan
vandedeAVAVvan
vanRWS
RWSvzw
vzwopopdatum
datumvan
van1515juni
juni2019
2019
Datum
Datum

Handtekening
Handtekening

Opsturen
Opsturennaar:
naar:RWS,
RWS,Italiëlei
Italiëlei153,
153,2000
2000Antwerpen
Antwerpen
ofofoverhandigen
bij
de
opening
overhandigen bij de openingder
derzitting
zitting

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
Guldenstraat 27, 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
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)
156 - APRIL 2019
van 14.00 tot 16.00 u.
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Dag van Waardig Sterven

Evaluatiestudie van het VZP+ implementatieprogramma
in 14 WZC in Vlaanderen
Veel woonzorgcentra (WZC) hebben intussen
wel een eerste beleid omtrent vroegtijdige of
voorafgaande zorgplanning (VZP) en proberen reeds kort na opname een gesprek aan te
knopen met de bewoner zelf en/of zijn naaste.
Alleen tonen recente cijfers (Paque, 2018) dat
VZP nog steeds bij 38% VZP nooit geïnitieerd
wordt gedurende hun tweejarig verblijf in het
WZC. Daarnaast toont recent onderzoek dat
dergelijk VZP-gesprek vaak eenmalig of beperkt blijft tot het invullen van documenten,
terwijl VZP pas echt vorm kan krijgen als het
regelmatig besproken kan worden en als het
gesprek kan gaan over wat mensen belangrijk
vinden in het plannen van hun zorg, inclusief
maar niet beperkt tot levenseindezorg en medische beslissingen (Van den Block, 2018).
Om de implementatie van VZP in WZC te verbeteren, voerde ik, o.l.v. de Onderzoeksgroep
Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent)
start, in samenwerking met KULeuven en met
ondersteuning van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), een evaluatiestudie uit.
Via dit VZP+ project evalueren we de implementatie van VZP in de dagelijkse zorg in 14
WZC. Het project werd gestructureerd volgens
de richtlijnen voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de Medical
Research Council (MRC) en is opgedeeld in drie
fasen:
In een eerste fase verrichtten we onderzoek
naar wat de (rand)voorwaarden zijn om VZP
succesvol te kunnen implementeren in de
woonzorgsector. Dit deed ik aan de hand van
een systematische literatuurstudie (Gilissen,
2018), de ontwikkeling van een theoretisch
model op basis van verschillende stakeholderpanels met beleidsmakers, zorgverleners,
experten dementie, managers van woonzorgcentra, vrijwilligers en onderzoekers. Daar-
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naast gaf een cross-sectionele vragenlijstenstudie in de Vlaamse WZC ons verder inzicht
in welke mate de kennis, attitude, zelfvertrouwen en praktijk betreffende VZP verschilt tussen verschillende disciplines in het WZC.
In een tweede fase werd de interventie, of het
VZP+ programma, ontwikkeld en in 5 WZC aan
de hand van semigestructureerde interviews
en focusgroepen getest. Het VZP+ programma
beoogt VZP in de dagelijkse zorg van de WZC
te integreren via een gestructureerd kader (of
‘stappen of implementatieplan’) en allerhande
ondersteunende materialen (o.a. informatiefolders voor bewoners en familie, gespreksgids, documenten om wensen/voorkeuren te
noteren, trainingsmaterialen). De algemene
visie binnen dit programma is dat het praktisch
inzetten van VZP in een WZC van veel meer
afhankelijk is dan enkel een training aan het
zorgpersoneel en het voorzien van een gestandaardiseerd document of een ‘zorgcode’. Het
vereist niet alleen een fundamentele verandering in de attitude van personeel én bewoners
en hun naasten om het levenseinde te bespreken, maar ook de betrokkenheid van leidinggevenden om hun personeel hierin te ondersteunen en hen daarvoor de juiste structuur te
bieden. Cruciaal binnen het VZP+ programma
is een top-down ondersteuning van leidinggevenden en ‘VZP Referentiepersonen’, naast een
bottom-up verantwoordelijkheid van alle personeelsleden en vrijwilligers. Het spreken over
de zorg, wensen, noden en behoeften van de
bewoner is niet de verantwoordelijkheid van
één persoon in het WZC.
De nadruk binnen het VZP+ programma ligt
dus bij cultuurverandering, die door iedereen
gedragen wordt; de betrokken huisartsen,
verpleegkundigen, zorgkundigen, sociaal werkers, pastor of moreel consulenten, kinesisten,
ergotherapeuten, logopedisten, maar ook de

mensen van het onderhoud, administratie
en logistiek moeten – in overeenstemming
met hun eigen wensen en competenties – op
de hoogte zijn van VZP en betrokken worden
in het verhaal. Binnen de organisatie, is het
belangrijk dat VZP onderdeel wordt van de
bredere visie en het beleid van de organisatie, en dat het hiertoe niet beperkt blijft. Een
duidelijke visie op VZP en een ondersteunend
organisatiebeleid helpen zorgverleners om
VZP te initiëren en VZP te zien als essentieel
onderdeel van de zorg en waarbij VZP niet
beperkt blijft tot formele gesprekken maar
onderdeel wordt van spontane communicatie
in het WZC. Daarom dient VZP ook ingebed
te zijn/worden als deel van de organisatiecultuur; zo zijn een open attitude ten opzichte van
communicatie over zorg, dood en sterven een
belangrijke waarde om na te streven binnen de
organisatie.
In een derde fase werd gedurende 2018, het
volledige VZP+ programma geëvalueerd in
een cluster gerandomiseerde gecontroleerde
studie. De helft van de 14 deelnemende woonzorgcentra (uit alle Vlaamse provincies) werden gedurende een tijdspanne van 8 maanden
begeleid door twee gespecialiseerde trainers
van het onderzoeksteam bij de implementatie van VZP in hun dagelijkse zorg en werking.
Deze studie liep in februari 2018 ten einde.
Gedurende deze gerandomiseerde studie evalueren we wat mogelijks de effecten zijn van
het programma op betrokken zorgverleners,
stafleden die niet in de dagelijkse directe patiëntenzorg staan (denk hierbij aan o.a. onderhoud en logistiek), betrokken huisartsen,
vrijwilligers en management.
We kijken hierbij vooral naar veranderingen in:
1) ‘Kennis’, ‘attitude’ en ‘zelfvertrouwen in
eigen kunnen’ met betrekking tot VZP;
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2) De mate waarin zij ‘in aanraking komen
of ervaring hebben met VZP’ (bijv. het
initiëren van VZP-gesprekken met bewoners en/of familie, het documenteren van
wensen van bewoners, het verzorgen van
bewoners met een wilsverklaring, etc.), en
3) Het team functioneren (bijv. is er regelmatig gestructureerd overleg) en het ethisch/
organisatorisch klimaat (bijv. op mijn
werkplek hebben collega’s begrip voor
mijn gevoelens rond moeilijke levenseindebeslissingen).
Daarnaast kijken we in een diepgaande proces
evaluatie ook naar hoe VZP geïmplementeerd
werd, wat er goed ging, wat helpt en wat hierbij hindernissen zijn, zowel op niveau van de
bewoner/familie, de zorgverleners als op orga-
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nisatorisch vlak. Op basis van deze data hopen
we in de toekomst enkele gerichte aanbevelingen te kunnen doen voor beleid en praktijk.
Preliminaire resultaten van de bovenstaande
effectmeting en de procesevaluatie kunnen
reeds meegedeeld worden tijdens de Dag van
Waardig Sterven 2019.

Referenties:
Paque, K., I. Ivanova, M. Elseviers. Initiation of Advance
Care Planning in Newly Admitted Nursing Home Residents in Flanders, Belgium: A Prospective Cohort Study.
Ger Gerontology Inter, 2018.
Van den Block, L., G. Albers, S.M. Pereira, B. OnwuteakaPhilipsen, R. Pasman, L. Deliens. Palliative Care for Older
People. A Public Health Perspective. Oxford University
Press, 2015.

Joni Gilissen
Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde
(VUB-UGent)
Interfacultair Centrum Biomedische Ethiek en
Recht (KULeuven)

Gilissen, J., L. Pivodic, C. Gastmans, R. Vander Stichele, L.
Deliens, E. Breuer, L. Van den Block. How to Achieve the
Desired Outcomes of Advance Care Planning in Nursing
Homes: A Theory of Change. BMC Geriatrics, 2018.
Gilissen, J., L. Pivodic, T. Smets, C. Gastmans, R. Vander
Stichele, L. Deliens, L. Van den Block. Preconditions for

Een kort overzicht van het VZP+ project vindt
u hier: http://endoflifecare.be/sites/default/
files/vzp_project-compressed.pdf

Successful Advance Care Planning in Nursing Homes: A
Systematic Review. International Journ of Nursing Studies 66, 2017.
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Vroegtijdige / Voorafgaande Zorgplanning en geestelijke zorg
28 mei 2019 is voor RWS de Dag van Waardig
Sterven.
Traditioneel organiseert RWS op die dag een
symposium. Het thema dit jaar is “Voorafgaande Zorgplanning.”
Vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning is
een proces van onafgebroken overleg tussen
zorgvragers – (toekomstige) patiënten, residenten van een Woonzorgcentrum - enerzijds
en zorgverleners anderzijds. De planning met
betrekking tot het overleg is gericht op het
uitklaren van iemands wensen ten aanzien van
zijn of haar levenseinde.
Kortom, nu nadenken en beslissen over de zorg
die je wilt, mocht je ziek worden.
Voorafgaande zorgplanning doet men liefst
in samenspraak met een deskundige zorgverlener. Dat kan een arts zijn, een verpleegkundige of een zorgkundige. Het is een dynamisch
proces waarbij inzichten en keuzes steeds voor
verandering mogelijk moeten zijn.
Het zijn keuzes met betrekking tot het levenseinde die velen vastleggen of al vastgelegd
hebben in een document dat men een negatieve wilsverklaring noemt.
In verband met het maken van keuzes, en de
mogelijkheden tot beslissen die iemand heeft,
peilden we ook naar de rol van de geestelijk
zorgverleners die hun patiënten en cliënten
kunnen bijstaan bij voorafgaande zorgplanning. Geestelijk zorgverleners werken in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in centra
voor morele dienstverlening. De laatste tijd
wordt in Woon- en Zorgcentra ook aandacht
besteed aan de wensen die bewoners hebben
over hun levenseinde en deze wensen worden
in een elektronisch dossier bijgehouden.
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In welke zin werkt een vrijzinnig humanistisch
moreel consulent als geestelijk verzorger rond
voorafgaande zorgplanning met “zijn” cliënt of
patiënt?
Het is een belangrijk gegeven dat een moreel
consulent stilstaat bij wat voor een cliënt van
belang is, wat het leven kleurt of wat er gebeurt wanneer de kwaliteit van dat leven bedreigd wordt.
Tijdens gesprekken tussen een moreel consulent en een cliënt komt het thema lijden
uiteraard aan bod. Welke betekenis wordt aan
lijden gegeven? Wat betekent lijden specifiek
voor mij? Uit gesprekken komt veelal naar
voor dat lijden als zinloos wordt bekeken. Dat
laatste is een aanzet om aan te stippen dat een
cliënt de mogelijkheid heeft met zijn of haar
arts hierover te spreken zodat de zorgverstrekker weet wat de wensen zijn van zijn patiënt
aangaande diens levenseinde. Op die manier
kan lijden zoveel als mogelijk beperkt of uitgesloten worden.
Samen met een cliënt de wilsbeschikking euthanasie en de negatieve wilsbeschikking te
duiden en in te vullen, is eveneens een taak
weggelegd voor de geestelijk verzorger. Meteen een uitgelezen moment om de cliënt aan
te moedigen de arts of verpleegkundige aan
te spreken over het invullen van de voorlopige
zorgplanning in het e-dossier.
In het Woonzorgcentrum wordt soms een
gesprek rond voortijdige zorgplanning aangekondigd wat al wel eens tot zenuwachtigheid
bij de bewoners kan leiden. Wat voor een gesprek is dat, wie zal daaraan deelnemen, moet
mijn familie daar niet bij aanwezig zijn…?

den dat het goed is om hierover van gedachten
te wisselen met ieder die hen omringt, zowel
familie als verzorgenden.
Moreel consulenten worden soms aangesproken door de arts of een verpleegkundige om
te polsen bij een bepaalde patiënt of resident
van een Woonzorgcentrum of er al werd nagedacht over een voortijdige zorgplanning omdat
de cliënt snel achteruitgaat bijvoorbeeld. In dat
geval zal de moreel consulent dit delicate onderwerp ter sprake brengen en ruimte trachten te maken voor het gesprek tussen arts/
verzorgende en de patiënt of resident over de
wensen aangaande het levenseinde.
We somden een aantal situaties op waarbij een
geestelijk zorgverlener een rol kan spelen in de
beslissingsprocessen van iemand met betrekking tot zijn/haar levenseinde.
Zoals hierboven reeds aangehaald is voortijdige of vroegtijdige zorgplanning een dynamisch proces.
Wederzijds vertrouwen tussen zorgverlener
en zorgvrager speelt hierbij een grote rol. Een
moreel consulent heeft meestal een (h)echte
vertrouwensband opgebouwd met zijn cliënt
zodat hun relatie een voldoende veilig kader
kan bieden om de toekomstige zorg te bespreken. Vertrouwen dat opgebouwd wordt door
wederzijds respect, openheid, betrokkenheid
en deskundigheid.
Rita Goeminne
Ondervoorzitter RWS

Geestelijk zorgverleners kunnen hierbij een
belangrijke rustgevende factor zijn door te dui-
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Agenda RWS

Dank voor de geleverde steun

agenda mei
28 mei 2019

Dag van Waardig Sterven en
Euthanasie
Locatie: AP Hogeschool, Antwerpen
Programma en inschrijving:
zie achterzijde van dit kwartaalblad

agenda NOVEMBER
29 november 2019

Beslissingen rond het
levenseinde

Lezing Marc Vanryckeghem – 14.00 u.
Locatie: DC De Bollaard, Koning Albert-I-laan 112,
8370 Blankenberge

16 RWS

DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!
“De Keukenprinsessen” van het
HUIS VAN DE MENS ANTWERPEN
AL DE GULDEN PASSER ANTWERPEN
AL BENTO D’ESPINOSA OOSTENDE

156 - APRIL 2019

Woordzoeker

Woordzoeker
Kwartaalblad RWS – april 2019
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Zoek de hiernavolgende
woorden en doorstreep ze:
verpleging  – arts –  rust 
– bed  – tuin  – zingen  –
dans  – spelletjes – sfeer 
– residentie – bezoek –
respect – rollator – lift 
– hulp – TV – stoel  – bad 
– kine – WC

de hiernavolgende
woorden
ze:
ZetZoek
de overblijvende
letters op een rijtje
en u vindten
hetdoorstreep
verborgen woord:

Zet de overblijvende letters op een rijtje en je vindt het verborgen woord
Ontdek de oplossing elders in dit blad!
verpleging – arts – rust – bed – tuin – zingen – dans – spelletjes – sfeer –
respect – rollator – lift – hulp – TV – stoel – bad – kine – WC
……………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................

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

OPLOSSING
VANRWS,
DE ITALIELEI 153, 2000 ANTWERPEN
VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND
STUREN NAAR:
WOORDZOEKER:
Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stort op bankrekening: BE19 3200 2641 7012 van RWS € 20 (per persoon),
het sleutelwoord
is op de overschrijving duidelijk ‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
€ 40 (2 personen op hetzelfde adres) € 50 (vanaf 3 personen op hetzelfde
adres) en vermeld
zorgplanning
Naam 1							

Voornaam				

		

Geslacht

Naam 2							

Voornaam		

				

Geslacht

Straat / nr
Postcode
Geboortedatum
		

Woonplaats
              Tel + E-mail
		

								
        Handtekening + datum
op overschrijving vermelden:
‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
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Lezersinzending

“Handboek de Vredige Pil” gelezen
Een hele bedoening om het besteld te krijgen.
Een verhelderend boek dat mij tot inzicht bracht
dat een humane dood in eigen beheer voor een
gewone burger eigenlijk onmogelijk is in eigen
beheer(*).
Dus een leerrijk handboek.
(*) Dat had ik al kunnen weten door het artikel in het
tijdschrift van RWS nr. 150 “RWS sprak met de Einder.”
Maar ik was te benieuwd naar het handboek.
Guy Convents
RWS-lid

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

Internationale Conferentie

Internationale Conferentie, Gent

3rd International Conference on end of life law, ethics, policy, and practice
End-of-Life Care Research Group UGent & VUB
Deze conferentie vond plaats van 7 tot en met 9 maart 2019.
RWS had een stand en Dr Marc Van Hoey schetste in zijn toespraak de geschiedenis, strijdpunten en toekomst van Recht op
Waardig Sterven.

Right to die societies in Belgium, history
and future.

•
•

History before 2002
• Association de droit de Mourir, ADMD
founded in 1982 in Wallonia
• Recht op Waardig Sterven, RWS founded in
1983 in Flanders
• Most important action: self-decision right
of end of life
• Only income: members contribution fee
• Between 1983 and 2002 public awareness
• Active role in development of Belgian
"Health"laws.
• Founder president Leon Favyts and Mario
Verstraete

Local and telephone permanence are
maintained for all citizens
RWS is member of rtdWorld society and
rtdEurope

Actual
• In 2017 actions towards community
• A letter to all town and village authorities
for acceptance of documents
• A second letter was sent to all political
leading persons in Belgium,Regional and
National. In that letter RWS asked that
political steps should be taken to place
declarations on patient rights and declaration on euthanasie on the Belgian identity
card. Nearly all politicians welcome the
initiative and support the idea

•

•
•
•
•

RWS keeps on fighting for euthanasia in
case of dementia , no date limits for the
declaration in advance
End of life decisions for psychic disorders
End of life decisions for "completed life"
Assisted dying without medical help
All actual laws should be  brought together
in 1 so called Health or end of life law

The struggle goes on for a dignified life and a
dignified death.
Marc Van Hoey Ph.D. and G.P
President Right to Die flanders , RWS

Recent 2002-2013
• Patient organization and action group
• Over 6000 members
• Actions on Euthanasia legislation for minors, dementia and 5 years period declaration in advance
• 2003: Leif starting as education program.
360.000€ between 2003 and 2011
• Since 2013 (30 years jubilee)   yearly Belgian Day of Right to Die and Euthanasia on
May 28.
• Meeting of senators and public, Psychic
illness and euthanasia, completed life and
evaluation after 15 years were amongst
the subjects
• Lectures for health workers as well as general public are given all over Flanders
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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
per overschrijving op rek.nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS
of cash tijdens permanenties
info@rws.be – 03 272 51 63

In de boekhandel of op internet
Franky Bussche & Wim Distelmans
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar
‘controversiële’ euthanasiewet?
ASPnEditions - ISBN 9789054879909

Marc Cosyns
Amelie Van Esbeen,
de 93 – jarige die nú wou sterven.
Uitgeverij UGA - ISBN 9789089771544

Marc Cosyns & julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
Uitgeverij Vrijdag 2009
ISBN 978 94 6001 049 1

Marc Cosyns
Verhalen voor het sterven gaan (E-book)
Uitgeverij Vrijdag - ISBN: 9789460012464

johanna Vlaminck & Marc Cosyns
Zoals ik het wil. Gesprekken over euthanasie
Roularta Books 2004

Lieve thienpont
Libera me
(over euthanasie en psychisch lijden)
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz

Pol goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN 9789490382742

Marc Desmet
Euthanasie: Waarom niet?
Uitgeverij Lannoo - ISBN 9789401426664

Als het zover is (verhalen van euthanasie)
door het supportteam van het ZNA
Campus Middelheim
EPO 2006 - ISBN 90 6445 404 3

Patrick Wyffels
De LEIFarts
Uitgeverij Houtekiet - ISBN
9789089241283

Hugo Van den Enden
Ons levenseinde humaniseren.
Over waardig sterven en euthanasie
VUBPress 2004 - ISBN 90 5487 373 6

Marc Cosyns
MORE eutopia later
Uitgeverij Vrijdag - ISBN 9789460015076

Els van Wijngaarden
Voltooid leven
Uitgever: Atlas Contact, 2016
ISBN: 9789045033044
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN: 9789045033136
Ann Callebert
Herstel
als antwoord op euthanasie?
Uitgeverij Acco, 2017 - ISBN 9789462925502
ton Vink
EEN GOEDE DOOD
Euthanasie gewikt en gewogen
Uitgeverij Klement Utrecht, 2017
ISBN: 9789086872244
Ook verkrijgbaar als e-book ISBN: 9789086872251

DVD te koop bij RWS
‘End credits’
een film van Marc Cosyns en Alexander Decommere
€ 10
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Marc Cosyns & julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
(boek met dvd) € 10
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Nuttige adressen
ADMD
Av. Eugène Plasky 144 Bte 3
1030 Schaerbeek
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

zorgplanning
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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

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
President Building, 5de verdieping
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 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
Zwijnaardsesteenweg 41-43
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

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

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

Humanitas
Psychologische begeleiding
T 0497 644 003

De Einder
Postbus 9, NL-5050 AA Goirle
begeleiding@deeinder.nl
www.deeinder.nl - info@deeinder.nl
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World Federation of Right to Die Societies en andere, niet aangesloten RWS
verenigingen:
adressen via het secretariaat van RWS

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

Mijn paleis
Mijn paleis
kleurt groen en blauw
De hemel is mijn dak
de bomen mijn bewakers
Op een grastapijt lig ik languit te dromen
De zon danst over mijn lijf.
Ik dobber naar jou
op witte wattenwolken,
luister naar de stilte,
de ruismuziek van populierenbladeren
Een merel fluit zijn hooglied en
meesjes twitteren lustig mee
In dit paradijs drijf ik weg
van dagelijkse waanzin,
het jachten, het jagen
Het brengt me dichter bij jou
en…
ik voel je ook al ben je er niet
Mieke Versées

Dinsdag 28 mei 2019
7de Nationale Dag van
Waardig Sterven en Euthanasie
AP (Artesis Plantijn) Hogeschool, Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Thema: Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra, Uw keuze!
Programma:
13.30 u. Ontvangst en registratie
14.00 u. Welkomstwoord dr. Marc Van Hoey, voorzitter RWS
14.05 u. Dr. Gert Huysmans, huisarts, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen:
“Vroegtijdige zorgplanning in een WZC: hype of hulp?”
14.35 u. David Lambrechts, Bachelor Geriatrisch Verpleegkundige, bestuurder RWS:
“Planning van de laatste reis”
15.05 u. Joni Gilissen, Joint Doctoral Researcher End-of-Life Care VUB & KUL:
“Evaluatiestudie van het VZP+ implementatieprogramma in 14 WZC in Vlaanderen”
15.35 u. Tine Berbé, lic. Soc. en Culturele Agogiek, vrijz. hum. consulent Huis van de Mens Brussel en
Rita Goeminne, lic. Moraalwetenschappen, ondervoorzitter RWS:
“VZP in de praktijk: een pleidooi voor autonomie, zingeving en persoonsgerichte zorg in het
WZC”
16.05 u. Rondetafelgesprek en discussie onder leiding van Michaël Van Droogenbroeck,
journalist VRT
17.00 u. Afsluitend dankwoord
17.05 u. Receptie
18.00 u. Einde

Inschrijven vóór 20 mei 2019 via e-mail op symposium@rws.be of telefonisch op het nr.
03 272 51 63 en storting van 20 euro per persoon (10 euro voor RWS-leden) op rekening
nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van uw naam (lidnummer voor leden) én
‘deelname 28 mei 2019’. Gelieve ook op te geven of u aan de receptie wil deelnemen.
(Vormingsuren voor zorgverstrekkers en accreditering voor artsen)

