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RWS dankt Jiří Anderle	(°14	september	1936,	Pavlíkov,	Rakovnicko,	Tjechië)	voor	het	gebruik	van	deze	ets.

Wat kan de symboliek zijn, die de kunstenaar wil vertolken? 

Wat zien wij erin?

Staat een échte pluim voor 'een licht maar eerlijk argument'  

dat voor Vrouwe Justitia opweegt tegenover 

'het bedisselde samenspel van twee handen'?

Het werk is in het bezit van een RWS-lid  -  ets op papier 7/70  -  website kunstenaar: anderle.cz
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Zeer gewaardeerde leden, vrienden

Als u dit kwartaalblad ontvangt en hopelijk 
leest,is de zomer in volle gang. Iedereen geniet 
van een langverdiende vakantie, voelt zich ver-
lost van stress en kan zich ontspannen.
Ook voor mezelf, mijn dierbare familie en vele 
vrienden is het een tijd van "verlossing".
Op 26 april laatstleden sprak justitie zich ein-
delijk na ruim drie en een half jaar uit over "de 
zaak De Moor".
Buitenvervolgingstelling was het oordeel van 
het Openbaar Ministerie, de raadkamer volgde 
met haar vonnis in dezelfde richting. Opluch-
ting en blijdschap na een al te lange periode 
waar het spreekwoordelijke zwaard boven je 
hoofd hangt.
En ja, er zijn dan mensen die toch vinden dat 
zij gelijk hebben en dat justitie moest vervol-
gen. Ze noemen mij dan "de man". Kunnen het 
zelfs niet over de lippen krijgen om te spreken 
over collega of arts, maar creëren een afstand 
alsof	we	elkaar	niet	kennen.	Pathetisch,	bijna	
karikaturaal als je weet dat de voorzitter van 
de Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
Euthanasie meer dan acht jaar deel uitmaakte 
van het RWS-bestuur.
Zogenaamd grote personen kunnen bijzonder 
kleine mensen zijn. Jammer toch.
We gaan dit debat niet op de straatstenen voe-
ren, we trappen niet na. 
Zo zijn WIJ NIET!

Maar genoeg hierover, we kijken vooruit. Te-
kortkomingen en aanpassingen van de hui-
dige wetgevingen blijven werkpunten. Aan 
de vijfjaarstermijnen voor de voorafgaande 
wilsverklaring wordt gesleuteld, er wordt actie 
gevoerd rond het belangrijke punt van eutha-
nasie en dementie.

Weerom jammer dat onze dochtervereniging 
Leif als "cavalier Seul"het initiatief nam deze 
lente opnieuw een petitie te organiseren. RWS 
heeft in de jaren 2005/2006 duizenden hand-
tekeningen verzameld en aan de toenmalige 
minister bezorgd.

Hoeveel krachtiger kon het zijn om dergelijk 
initiatief vanuit een breed maatschappelijk 
vlak te organiseren. Zo moeilijk kan het toch 
niet zijn om alle organisaties die strijden voor 
zelfbeschikking samen rond de tafel te bren-
gen en als één blok actie te ondernemen. Huis 
van de Mens, ADMD, Vonkel, RWS zijn allen het 
idee genegen en staan achter uitbreiding en 
aanpassing van de wetgeving. Ikzelf heb deze 
petitie uiteraard getekend, zowel als arts en 
als voorzitter van RWS. Maar ik blijf het spijtig 
vinden dat het alweer op deze manier georga-
niseerd wordt. Samen door één deur kunnen, 
lukt alleen als alle partijen dit ook effectief 
wensen.
Leif en hun boegbeeld wensen echter solo slim 
te spelen, jammer!

RWS 5

Nieuws in verband met de wetgeving EUTHANASIE
 
De	Kamercommissie	Justitie	deed	op	voorstel	van	enkele	commissieleden	van	CD&V,	Open	
Vld en N-VA het volgende amendement op de wet euthanasie.
De	voorafgaande	wilsverklaring	euthanasie	bij	wilsonbekwamen(coma)	zal	in	plaats	van	om	
de vijf jaar verlengd te worden, aangepast worden.
Geregistreerde	wilsverklaringen	bij	de	overheid	(geen	verplichting)	zullen	onbeperkt	geldig	
blijven tenzij de verzoeker deze herroept.
De overheid zal minstens drie maand voor de tien jaar bereikt zijn de declarant verwittigen. 
Indien men niet reageert, blijft de verklaring opnieuw voor tien jaar ok.
Het komt er in feite op neer dat de wilsverklaring dan onbeperkt geldig blijft.
In het geval de wilsverklaring niet bij de overheid geregistreerd is, zal de declarant ze elke 
tien jaar opnieuw moeten opstellen.
Het is de bedoeling dat dit amendement van kracht wordt op 1 januari 2020.
 
Marc Van Hoey
Let wel, dit is een amendement, nog GEEN wet !

Onze zevende dag van Waardig Sterven en Eu-
thanasie stond dit jaar meer in het teken van 
patiëntenrechten: zorgplanning in een woon-
zorgcentrum, wat neerkomt op het gebruik en 
de toepassing van de negatieve wilsverklaring 
patientenrechten. Sprekers met verschillende 
achtergrond benaderden dit punt vanuit hun 
eigen werkveld. Dank aan de sprekers en de 
moderator voor een boeiende middag met veel 
deelnemers.
Ik wil in dit voorwoord meteen dank zeggen 
aan de medewerkers die om diverse reden 
RWS vaarwel zegden.  Ludo, Gaby en Mieke, 
dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Maar 
ook meteen dank aan de nieuwe mensen die 
met enthousiasme hun energie steken in le-
denprogramma's, redactieraad, permanentie 
en telefoondiensten. Het bestuur en ikzelf zijn 
jullie allen dankbaar voor de zeer gewaardeer-
de hulp en steun bij het vele werk.

Aan u beste leden, sympathisanten en vrien-
den, wil ik tot besluit het volgende zeggen: 
veel boeiend leesplezier, dank voor de steun en 
vooral, geniet van uw vakantie en de rust. 
Het ga u allen goed.

Uw voorzitter, 
Marc Van Hoey

Woordje van de voorzitter
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Reacties op de rechtspraak en De afspraak

MARC CoSyNS

Zelfmoord, zelfdoding, suïcide, ... 

Even vooraf: wie vragen heeft over zelfdoding, 
kan terecht op het gratis nummer 1813 en 
www.zelfmoord1813.be (1). Op 30 april 1979 
bemande de eerste vrijwilliger de Zelfmoord-
lijn. Veertig jaar later is die lijn gratis en 24 uur 
op 24 bemenst. De telefoonlijn werd aange-
vuld met een chat- en e-maildienst en kreeg 
het verkort nummer 1813. Intussen voerden 
847 vrijwilligers ruim 267.000 gesprekken 
met mensen in een suïcidale crisis of mensen 
uit hun omgeving. Het belang van praten 
over zelfmoord met mensen die het moeilijk 
hebben kan niet genoeg benadrukt worden. 
Daarom wil men iedereen aanmoedigen om 
het gesprek niet uit de weg te gaan, een de-
vies dat des te meer geldt voor zorgverleners.

Zelfmoord, zelfdoding, suïcide, ... de woor-
den worden nog altijd door elkaar gebruikt 
in functie van eigen gevoelswaarde. In vele 
landen is aanzetten tot zelfmoord strafbaar. 
In Nederland is ook het behulpzaam zijn of het 
verschaffen van middelen bij zelfdoding straf-
baar	(WvS	art294	sinds	1886).	 In	België	staat	
noch het aanzetten tot, noch de hulp bij suï-
cide vermeld in het strafrecht. In de aanloop 
naar het strafwetboek van 1867 was suïcide 
een twistappel tussen liberalen en katholie-
ken. Individuele zelfbeschikking versus de wil 
van God. Een strijd die ook gevoerd werd aan 
het sterfbed met het weigeren van de 'heilige 
olie'. 

De burgerlijke begrafenis in 1862 van vrij-
metselaar	 Pierre-Théodore	 Verhaegen,	 ooit	
eerste burger van het land en stichter van de 
Université Libre de Bruxelles, groeide uit tot 
een liberaal-maçonnieke optocht, voor de 

Reflecties bij een juridische uitspraak die het 
leven raakt

katholieken een kaakslag en een schandaal. 
Het was het begin van niet-katholieke sociale 
gedragsregels. 

Het niet opnemen van 'zelfmoord' in het straf-
wetboek was een gevolg van de opkomst van 
een lekenmoraal in België onder invloed van 
het groeiende liberalisme en antiklerikalisme. 
In de aanloop naar de euthanasiewetgeving 
en ook nadien wilden sommige parlementsle-
den 'hulp bij zelfdoding-HBZ' onder dezelfde 
voorwaarden als euthanasie regelen, naar 
analogie van de Nederlandse wetgeving. De 
voorwaarde was dan wel dat HBZ als misdrijf 
gekwalificeerd werd, maar dat stootte op ver-
zet. 

Pittig	 detail:	 de	 zelfverklaarde	 vader	 van	 de	
euthanasiewet, wijlen Etienne Vermeersch 
was niet op de hoogte dat HBZ niet in de 
strafwet vermeld staat. Justitieminister Koen 
Geens	heeft	het	(gelukkig!)	niet	in	de	strafwet	
opgenomen. In zijn goedgekeurd wetsont-
werp staat 'aanzetting tot zelfdoding' wél als 
misdrijf	geboekt	(20	juli	2018).

Op	 26	 april	 2019	 werd	 ‘een	 Antwerpse	 arts’	
buiten vervolging gesteld in een euthana-
siedossier. De Federale Controle- en Evalua-
tiecommissie verwees hem in oktober 2015 
naar het gerecht. Bijna vier jaar leven met het 
zwaard van Damocles: correctionele of as-
sisen... Ik maakte het zelf mee in de periode 
2008 - 2010 (2) toen een zoon zich burgerlijke 
partij stelde bij de stervensbegeleiding en eu-
thanasie van zijn moeder. Hij begreep maar al 
te goed zijn moeder maar vond dat ze er geen 
recht	 op	 had	 omdat	 dan	 ‘alle	 rusthuisbewo-
ners er recht op zouden kunnen hebben’. 

Gelukkig mag een arts, in deze omstandig-
heden beticht van vergiftiging of moord, 
blijkbaar gaan en staan waar hij wil. 'De arts 
in kwestie handelde te goeder trouw en heeft 
op geen enkele manier persoonlijk of profes-
sioneel voordeel nagestreefd. Een strafrech-
telijke veroordeling wens je in die omstandig-
heden niemand toe,' schrijft Gert Huysmans, 
voorzitter	van	de	Federatie	Palliatieve	Zorg,	in	
De Standaard van 30 april (3) Waarom wenst 
de euthanasiecommissie dat wel? We komen 
het niet te weten in het TV-programma op 
één 'De Afspraak' (4) met Wim Distelmans, 
de voorzitter van die commissie. Hij kent "de 
man" wel, vermeldt ook een aantal gegevens 
die onder het commissiegeheim vallen, maar 
beklaagt zich vooral over de uitspraak van 
het Openbaar Ministerie en de rechter van de 
Raadkamer: "Hulp bij zelfdoding moet toch 
onder dezelfde voorwaarden als euthanasie. 
Ook de Orde der artsen heeft het in 2003 ge-
zegd!" De gerechtelijke uitspraak bevestigt 
wat juristen al lang wisten: HBZ is tot nader 
order geen misdrijf. "De rechters zijn niet op 
de stoel van de wetgever gaan zitten: de wet-
gever zit er nog zelf op maar negeert het pro-
bleem", mailt emeritus professor Herman Nys 
(KULeuven)	die	ik	om	advies	vraag.

Gelukkig is politica en fertiliteitsexperte 
Petra	De	 Sutter	 (UGent)	 ook	 op	De	Afspraak.	
Zij durft het probleem te erkennen en vraagt 
een dringende evaluatie, én van de wet, én 
van de werking van de commissie. Geen ta-
boes vooraf, ook niet over het ondraaglijk 
psychisch lijden. "Maar het zal tijd en discussie 
vragen	want	als	zelfs	Wim	Distelmans	(VUB),	
niet weet hoe het verder moet...". 



RWS 7157 - JULI 2019

Reacties op de rechtspraak en De afspraak

Mag ik even dwarsdenken (5) zoals 
Caroline	Pauwels,	 rector	van	de	VUB,	be-
pleit in een column in De Tijd, tegen het 
verzuilde hokjesdenken in?

Men zou 'hulp bij zelfdoding' eerst als mis-
drijf kunnen kwalificeren en vervolgens 
onder dezelfde voorwaarden toelaten als 
euthanasie. Voor mij is de uitweg veel 
eenvoudiger: in plaats van te blijven vast-
houden aan een euthanasiewet die artsen 
nog steeds als moordenaars beschouwt 
tenzij ze 'vrijgepleit' worden door een 
commissie, kan art. 2 van de patiënten-
rechtenwet alle levenseindebeslissingen 
en -handelingen juridisch gelijkwaardig 
maken	 in	 het	 kader	 van	 (medische)	 ster-
vensbegeleiding. Met zorgverleners en 
patiëntvertegenwoordigers die richtlijnen 
opstellen, gebaseerd op evidence-based 
practice en palliatieve zorgvuldigheid. In 
alle openheid en transparantie van hande-
len, met registratie, gericht wetenschap-
pelijk onderzoek en publieke evaluatie. Zo 
kan de controverse die nu ontstaan is rond 
'hulp bij zelfdoding' bijdragen tot een 'ars 
moriendi' een 'art of dying well' van de 21e 
eeuw.

(1) ‘De zelfmoordlijn viert haar veertig-
ste verjaardag’ in https://www.zelf-
moord1813.be/blog/danira-boukhriss-
leah-thys-james-cooke-en-hans-van-
alphen-ontdekken-de-kracht-van-
een-anoniem

(2) http://www.marccosyns.eu/docu-
menten/Huisarts%20Cosyns%20bui-
ten%20verdenking%20gesteld.pdf en

    http://www.marccosyns.eu/documen-
ten/WernerBuitenvervolgst.pdf

(3) Hoezo, ‘hulp bij zelfdoding’? opinie Gert 
Huysmans in http://www.standaard.
be/cnt/dmf20190429_04364502 30 
april 2019

(4) ‘Arts buiten vervolging gesteld in 
euthanasiedossier’- Dirk Leestmans  
in https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2019/04/26/arts-buiten-vervolging-
gesteld-in-euthanasiedossier/ met het 
fragment in ‘De Afspraak’ van 29 april 
2019

(5) ‘Een pakje dwarsheid’ column Caro-
line Pauwels in https://www.tijd.be/
opinie/column/Een-pakje-dwars-
heid/10081977 26 december 2018

Deze reflectie verscheen in een variante 
als column in de Artsenkrant van 6 mei 
2019
https://www.artsenkrant.com/actu-
eel/reflecties-bij-een-juridische-uit-
spraak-die-het-leven-raakt/article-co-
lumn-37977.html

FRANk DE kAEy

Brief verstuurd aan Gazet van Antwerpen, 
niet gepubliceerd noch beantwoord

Geachte,
Graag had ik willen reageren op uw artikel 
over de niet-invervolgstelling van dr. Marc 
Van Hoey, verschenen op maandag jongst-
leden. 

Ik was uitermate verbaasd over de belang-
rijkheid die U geeft aan de mening en de 
uitspraken van de heer W. Distelmans, die 
zichzelf duidelijk belangrijker acht dan 
onze Belgische rechtspraak. Dr. Van Hoey 
is overtuigend vrij van vervolging gesteld 
door het parket en het Openbaar Ministe-
rie met de motivatie dat geen enkele wet 
is overtreden en er dus geen grond tot ver-
volging bestaat. De heer Distelmans heeft 
dit in uw krant en via andere mediakana-
len in twijfel getrokken en stelt daarmee 
ons hele rechtssysteem in vraag. Dit vind ik 
een zeer gevaarlijke situatie en betreur ten 
zeerste dat U als redactie daar zoveel be-
lang aan hecht. Het is duidelijk dat de heer 
Distelmans niet kan verteren dat hijzelf in 
het ongelijk wordt gesteld door onze rech-
terlijke macht. Spijtig genoeg gebeurt dit 
door de integriteit van anderen in twijfel 
te trekken.

Ik hoop dat de hele mediaheisa rond deze 
zaak, die ik van nabij heb kunnen volgen 
in het rust- en verzorgingstehuis waar 
mevrouw De Moor woonde, nu eindelijk 
voorbij is.

Met beleefde groeten,
Frank De Kaey
Ronkaartweg 32
2980 Zoersel
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kritisch gedacht, “vrij” gesproken

Naar aanleiding van enkele persberichten 
die de afgelopen dagen verschenen zijn, via 
verschillende kanalen binnen het medialand-
schap, schrijf ik deze reactie.
Na ruim drie jaar is er een uitspraak gebeurd in 
een zaak die mij, mijn familie en naaste omge-
ving, heeft beziggehouden.
Het betreft mijn papa; dokter Marc Van Hoey 
en een euthanasiedossier. 
Mijn vader heeft ervoor gekozen om niet te re-
ageren in de pers, dus dan gaan de journalisten 
op zoek naar anderen die staan te springen om 
zich hierover te uiten? Uiteraard op een manier 
die Marc Van Hoey opnieuw in een slecht dag-
licht plaatst.
Wel, ik kies ervoor om als dochter van Marc, te-
vens lid van de raad van bestuur van Recht op 
Waardig Sterven, zelf publiekelijk te reageren. 
Op mijn manier.

Marc Van Hoey werd als arts buiten vervolging 
gesteld. Het dossier werd door de raadkamer 
afgesloten. De zaak is afgelopen. Eindelijk.
Of toch niet? Zo lijkt. Want jammer genoeg 
wordt de uitspraak van de raadkamer niet door 
iedereen aanvaard.

Vandaag, maandag 29 april 2019, verschijnt 
er een interview gegeven door dokter Wim 
Distelmans, in een artikel in de Gazet van 
Antwerpen. Dokter Distelmans is het dui-
delijk niet eens met de uitspraak van de 
raadkamer. Hij spreekt de uitspraak zelfs 
openlijk tegen; ‘Het	 gaat	 wel	 degelijk	 om	
euthanasie’ zegt Distelmans verwonderd 
over het dossier. (https://www.gva.be/cnt/
dmf20190428_04356877/antwerpse- dokter-
niet-vervolgd-want-patiente-85-dronk-zelf-
gifbeker).
Neen, meneer Distelmans; de wet zegt hier dat 
hulp bij zelfdoding niet strafbaar is voor art-
sen. Het Openbaar Ministerie wou niet vervol-
gen na een onderzoek dat drie jaar duurde. De 
raadkamer vervolgt niet, omdat er geen reden 
tot vervolging is.

Dokter Distelmans zei zelf, in januari 2019, in 
een	interview	in	de	krant	‘De	Morgen’	(https://
www.demorgen.be/nieuws/wim-distelmans-
als-ik-een-ding-geleerd-heb-is- het-wel-als-
je-iets-wilt-doen-doe-het-nu~ba83d2ca/)	
“Spreken is zilver, zwijgen is goud”. Wel me-
neer Distelmans, misschien moet u uw eigen 
advies opvolgen en stoppen met modder gooi-
en naar uw collega’s, die handelen naar eer en 
geweten. Stuk voor stuk artsen die eerlijkheid, 
integriteit en respect hoog in het vaandel dra-
gen.

Mensen mogen iets onjuist vinden, men mag 
zich verweren en zaken analyseren. In het da-
gelijks leven worden kritisch zijn en denken 
aangemoedigd. Ook ik tracht dat te doen bij 
mijn leerlingen in de lagere school.
Maar moreel oordelen over een individu en van 
uzelf vinden dat u objectief gelijk heeft?
Opvattingen over een persoon, in dit geval 
dokter Marc Van Hoey, als leidraad gebruiken, 
ik noem het misbruiken, binnen een maat-
schappelijk	 relevant	 thema	als	 ‘Waardig	 ster-
ven en euthanasie’?
Neen. Dat klopt ethisch gezien niet. De ideo-
logie van één is geen waarheid voor iedereen.

Ja, ik ben voorstander van vrije meningsuiting 
en persvrijheid, zij die mij persoonlijk kennen, 
weten dat goed. Dus ik uit mijn mening, ik be-
noem mijn standpunten en ervaringen.
Dan kan ik vervolgens ook openlijk stilstaan bij 
het feit wáárom, volgens mij, de leden van de 
euthanasiecommissie die in principe elk dos-
sier moeten controleren, unaniem oordeelden 
dat in dit dossier door de betrokken artsen niet 
volgens de wet werd gehandeld.

De naam Marc Van Hoey was duidelijk aan-
wezig in het desbetreffende dossier, een arts 
die	als	‘pionier’	in	het	verleden	vaak	werd	ge-
noemd	 als	 het	 ging	 over	 ‘euthanasie’.	 Tevens	
ook de voorzitter van Recht op Waardig Ster-
ven en huisarts in Antwerpen. Ook de arts die 

Reacties op de rechtspraak en De afspraak

een prominente rol had in de Australische do-
cumentaire over het levenseinde van Simona 
De Moor.

Naar mijn mening speelde de commissie het 
dossier door aan Justitie vanuit opportunisme 
en egocentrisch denken. Om een precedent te 
scheppen? Of zelfs vanuit rancune. Het is een 
ware klopjacht geworden naar het individu, 
Marc Van Hoey.

Het is nog niet voorbij, want waar blijft bij de 
leden van deze prestigieuze commissie het 
‘handelen naar eer en geweten’?
Redetwisten om uzelf te rechtvaardigen 
of uw fout toegeven.
Misschien zijn excuses op hun plaats. Of lijdt 
men dan gezichtsverlies?

Het gevoel van wantrouwen naar de media 
toe blijft bestaan, jammer genoeg. Maar mijn 
vertrouwen in de maatschappij, waarin het 
vrijzinnig humanisme met als fundamen-
tele bouwsteen het zelfbeschikkingsrecht een 
plaats heeft, is toegenomen. Een samenleving 
die voorts openstaat voor gerechtigheid. Ge-
lukkig.

Ik wil hierbij tot slot alle mensen bedanken die 
mijn papa, mezelf, mijn familie en alle betrok-
kenen zijn blijven steunen, doorheen een pro-
ces dat lang geduurd heeft.

Groet,
Lynn Van Hoey
Bestuurslid van de raad van bestuur van RWS
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MARINA BEENS

Op 26 april was ik zeer blij te vernemen dat dr. 
Marc Van Hoey buiten vervolging werd gesteld 
voor de aanklacht gedaan in 2015 door de 
euthanasiecommissie met als voorzitter prof. 
Distelmans. Eindelijk na vier jaar kan het nor-
male leven weer opgenomen worden en kan 
men weer verder.

Groot was mijn verwondering toen ik op 29 
april laatstleden in De afspraak bij Bart Schols, 
prof. Distelmans hoorde zeggen dat hij niet kan 
begrijpen waarom het Openbaar Ministerie 
niet vervolgt.

Het is één ding te menen dat er strafbare feiten 
gebeurd zijn, het is echter een ander ding hals-
starrig te blijven volharden in de boosheid. 

Als er van rechtswege geen aanleiding is om 
te vervolgen heeft dit een reden: er zijn geen 
strafbare feiten gepleegd en daar heeft ieder-
een zich bij neer te leggen, ook de professor. 
Om dan toch nog stevig te blijven natrappen 
(ik	kan	het	echt	niet	anders	noemen),	verbaast	
me ten zeerste. 

Ik had me in 2015 al afgevraagd wat er hier nu 
eigenlijk speelde. Als gepensioneerd verpleeg-
kundige heb ik het nodige lijden gezien, zeker 
in tijden vóór de euthanasiewetgeving. De pro-
fessor geeft ook toe dat het vrij uniek is dat er 
een officiële klacht komt omdat de geneesheer 
aan autocontrole doet en goed weet waar hij 
of zij mee bezig is. Het criterium waar niet aan 
voldaan werd is de psychiater die zijn fiat niet 
gegeven had. Blijft dan ook de vraag of deze 
de situatie naar werkelijkheid kan inschatten 
na één of enkele korte gesprekken met de pa-
tiënt die vastberaden is het op te geven. Ik kon 
me in 2015 al niet ontdoen van de gedachte 
dat er hier meer speelde dan men op het eerste 
gezicht liet blijken. Ik kan alleen maar zeggen 
dat dit gevoel toeneemt met al die commotie 
nu in kranten en op tv, temeer omdat de be-
trokkenen elkaar niet goed, maar zeer goed 

kennen, ze zaten jaren samen in de raad van 
bestuur van RWS.

Waarom doet men nu zoiets, zijn dit nu de 
kleine kantjes van de mens om het fijntjes te 
zeggen, herken ik hier enige rancune om een 
onbekende reden? 

Moet men de reputatie van een man blijven 
besmeuren als je je gelijk niet haalt bij het ge-
recht?	Puur	je	daar	nu	voldoening	uit?

Beter zou zijn dit positief te benaderen en de 
nodige stappen te nemen om het debat open 
te trekken, zowel politiek als maatschappelijk 
zoals dr. De Sutter al aanhaalde in het pro-
gramma.

Tot slot kan ik alleen maar zeggen eens goed 
na te denken wat dit allemaal doet met een 
mens. Het is voor de geneesheer ook geen 
snelle noch gemakkelijke beslissing om ie-
mand zomaar eventjes naar de andere kant te  
helpen. Het is iets waar goed over nagedacht 
wordt en indien nodig overlegd wordt met col-
lega’s. Men doet dit met een integriteit en naar 
eer en geweten. Iemand die denkt dat er snel 
snel wordt gehandeld vergist zich schromelijk.
En dan nog dit, dr. Marc Van Hoey, ik weet dat 
al jouw patiënten alsook de mensen die je ken-
nen weten dat je een integer, gewetensvol en 
fijn mens bent alsook een zeer goed genees-
heer. Dus al dat gedoe, laat het maar los, je 
hebt bewezen de betere mens te zijn. 

RWS 9

Reacties op de rechtspraak en De afspraak
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Reacties op de rechtspraak en De afspraak

STAF DE wIlDE

Enkele problemen bij de huidige euthanasiewet
 
De Belgische euthanasiewet wordt progressief genoemd maar is allesbehalve 
perfect.
Zo	is	er	nog	geen	oplossing	voor	dementerenden	(de	zogeheten	wilsverklaring	is	
nog	niet	afdwingbaar).
Er is geen doorwijsverplichting voor artsen en instellingen die op basis van hun 
eigen overtuiging tegen de ingreep gekant zijn.
Er is geen oplossing voor minderjarigen die vanwege hun ziekte vroeger rijp zijn.
Er is geen oplossing voor hulp bij zelfdoding vandaar de wanhoopsdaden van 
mensen die zich onder meer onder een trein gooien, niet bepaald een pijnloze of 
waardige manier van sterven.
Er is nog geen oplossing voor de voltooiden.
Samengevat: euthanasie lijkt vandaag meer op een gunst dan op een recht.
Mijn uitgangspunt is het zelfbeschikkingsrecht van elk menselijk individu. De uit-
eindelijke beslissing ligt bij de betrokkene zelf.

Nogmaals de euthanasiekwestie
 
In De Afspraak van 29 april ging het nogmaals over een bekend geval van eutha-
nasie. De scène is gefilmd: we zagen hoe gretig de dame in kwestie het dodelijke 
bekertje leegdronk. Kan er dan nog enige twijfel bestaan? Waarom zou men daar 
een psychiater moeten bij roepen: kan die tijdens een korte consultatie beter in-
schatten hoe een dergelijke patiënt of patiënte zich voelt?

Vroeger gebeurde het stiekem of vanzelfsprekend via een dodelijke dosis mor-
fine: mijn eigen vader is zo overleden tot grote opluchting van hemzelf en de 
hele familie.
Natuurlijk bestond er misbruik, vooral in verband met een mogelijke erfenis. 
Enige wetgeving bleek daarom op z’n plaats.

Maar het algemeen uitgangspunt zou moeten zijn dat de betrokkene zelf de 
keuze maakt of in het geval van een toenemende dementie deze keuze vooraf 
kan maken.

En dan hebben we nog het eeuwige probleem van de voltooiden. Weerom de-
zelfde vraag: wie kan over al dan niet voltooid zijn beter oordelen dan de persoon 
zelf?

Het gaat om mensen die op een gegeven ogenblik kunnen zeggen: voor mij is het 
genoeg geweest. Waarom kan men daar geen respect voor opbrengen?
Deze zaak is trouwens allesbehalve nieuw: de mogelijkheid bestond reeds in de 
klassieke oudheid. Waren dat dan barbaren?

staf de wilde, 
de haan
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Ik dans je een gedicht

Vederlicht

In vrije woorden

In zachte akkoorden

Ik dans je een gedicht

Vederlicht

Bewogen

En sterretjes in de ogen

Voor jou

Mieke Versées

Gedicht
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10 jaar Vonkel

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
Vonkel, vond op 22 en 23 maart in Liberas/Li-
beraal Archief te Gent en de Hogeschool Gent 
Karel Lodewijk, onder ruime belangstelling het 
symposium  'Als de euthanasiewet knelt' en de 
viering plaats.  

Tijdens	het	symposium	‘Als	de	euthanasiewet	
knelt’ leidde Lieve Thienpont, voorzitter en 
psychiater, het publiek vanuit de geschiedenis 
van Vonkel naar de moeilijke levenseindevra-
gen waarmee Vonkel geconfronteerd wordt, 
naar waar het schoentje knelt.

De gastspreker, Eugène Sutorius, gewezen 
advocaat, rechter, hoogleraar strafrechtwe-
tenschappen [U.Amsterdam] , nodigde het 
publiek uit om mee te reflecteren over de 
noodzaak van nieuw denken over euthanasie. 
Op een minzame maar gevatte manier con-
fronteerde hij de meer dan 140 toehoorders 
met de eigen verantwoordelijkheid van het 
eigen levenseinde.
 
Dat de spreker ook 16 Scen-artsen [steun en 
consultatie bij euthanasie in Nederland] mee-
bracht, maakte de discussies bijzonder inte-
ressant. Voornamelijk in de namiddag tijdens 

10 jaar Vonkel Gent

de parallelsessies: euthanasie bij dementie, 
hoge leeftijd en bij de psychiatrische patiënt. 
Ook vragen rond de mogelijkheid om samen 
te sterven, de laatste wil pil en vragen uit het 
buitenland kwamen aan bod.

‘Onze	viering	10	jaar	Vonkel’	was	op	de	eerste	
plaats een ode aan de vrijwilligers die 10 jaar 
Vonkel hebben mogelijk gemaakt.
 
Mikhail Bezverkni, vermaard violist, zette de 
toon voor een hartverwarmende en verrijken-
de ontmoeting. Met woord en zang zorgden 
onze vrijwilligers voor een innig herdenkings-
moment van alle mensen die Vonkel voorbij 
kwamen de laatste 10 jaar en inmiddels over-
leden zijn.
 
Na een gesprek tussen drie huisartsen over 
‘hoe	verder	met	de	levenseindevragen’	en	een	
woord van dank, was iedereen welkom op de 
receptie en op de nieuwe kunstententoon-
stelling	 in	Vonkel:	 ‘Kinderen	 tekenen	 rondom	
dood’.

Op https://www.vonkeleenluisterendhuis.be/
tienjaarvonkel.html vindt u een volledig ver-
slag van de lezingen.
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Contacten met RWS

Permanenties
Tijdens de permanenties zijn er één bestuurslid en een aantal 
goed opgeleide vrijwilligers van RWS aanwezig. Zij zijn graag 
bereid u algemene informatie te geven over RWS en de voor-
delen 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	(le-
venstestament/wilsverklaring).	U	kan	terecht	met	al	uw	vra-
gen 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.

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

Secretariaat
RWS is er voor iedereen, al 36 jaar! 
Aarzel niet om hulp of informatie te vragen

Persoonlijke	contacten	kunnen	enkel	tijdens	onze	permanenties!
Om de coördinator de kans te geven haar werk snel uit te voeren, zullen de tele-
foons 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	‘lid-

geld’,	’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-
schrij  ving voor elke soort bestelling of betalen van uw lidgeld. 
U hoeft uw documenten niet aangetekend te verzenden. U kunt die met een ge-
wone postzegel opsturen!
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Contacten met RWS

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	be-
antwoorden rond levenseinde of stervenshulp.
U	kan	er	documenten	krijgen	of	 inleveren	 (of	
met	onze	hulp	 invullen),	 info	over	euthanasie	
bekomen, uw lidmaatschap aanvragen of ver-
nieuwen, enz…

Permanentie/vraagmoment te Gent!
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7de Nationale dag van Waardig Sterven en Euthanasie

Dinsdag 28 mei 2019, de aula van de Artesis 
Plantijn	 Hogeschool,	 Antwerpen	 is	 volgelo-
pen: professionelen uit de zorgverlening en 
de woonzorgcentra kwamen luisteren naar 
“Vroegtijdige zorgplanning in een woonzorg-
centrum”,	 verder	 afgekort	 als	 VZP	 en	 WZC.	
Vroegtijdige zorgplanning is op voorhand de 
praktische kant van zijn levenseinde rege-
len… een onderwerp voor elk van ons.
 
Een opgeluchte en gelukkige RWS-voorzitter 
verwelkomde de deelnemers.  Bij verwijzing 
naar	 een	 langlopende	 (rechts)zaak	 kreeg	 hij	
een hartverwarmend en verdiend applaus.  
Dr. Marc Van Hoey legde een link tussen deze 
zevende dag en VRT-journalist Michaël Van 
Droogenbroeck, voor deze gelegenheid pre-
sentator en moderator.

Op de volgende pagina’s vindt u de bijdragen 
van dr. Gert Huysmans en David Lambrechts.  
De uiteenzettingen van Joni Gilissen en Rita 
Goeminne verschenen in ons vorig kwartaal-
blad nummer 156, vanaf bladzijde 13.  Uiter-
aard zijn die artikels ook te consulteren op onze 
website.  
Samen met Tine Berbé behandelde Rita Goe-
minne, beide van het Huis van de Mens, Brus-
sel, een pilootproject dat in het WZC Sint-Ro-
chus, Aarschot loopt.

Wat misschien het langst bleef nazinderen 
was het feit dat de paternalistische visie van 
de geneeskundige wereld in de toekomst zal 
vervangen worden door de autonome mens 
die zijn sterven bestuurt in overleg met fami-
lie, artsen en verpleegkundigen met andere 
woorden	de	“Planning	van	de	laatste	reis”.

Na de vijf sprekers volgde een rondetafelge-
sprek onder leiding van Michaël Van Droogen-
broeck.  De belangrijkste vragen en opmerkin-
gen:

*	 Het	 VZP-implementeren	 vergt	 communi-
catievaardigheden van de zorgverleners 
en dit kan alleen via een beleidsmatig ge-
organiseerde opleiding.

* “Wat als ik het niet meer kan?  Mijn part-
ner zal wel beslissen, die weet wat ik wil”.  
Blijkbaar is dát in de praktijk niet altijd het 
geval.  Conclusie: de familie moet méér be-
trokken worden.

* Er is een schromelijk tekort aan personeel 
in de WZC.  De tijdsdruk is zéér groot en 
dat staat in contrast met deze extra, zware 
taak.

*	 Bij	opname	in	een	WZC	moeten	deze	VZP-
gesprekken aangeboden worden en de 
zorgkundigen nemen regelmatig vijf mi-
nuten de tijd voor de patiënt/resident.  Die 
uitspraak werd op zenuwachtig gegniffel 
onthaald, waarmee nogmaals uiting werd 
gegeven aan de reeds genoemde tijds-
druk.

* Kan een zorgplanning geïmplementeerd 
worden als men thuisblijft?  Ook dat kan 
verder uitgewerkt worden met thuisver-
pleegkundigen.

Dr. Marc Van Hoey sloot de namiddag af met 
volgende slotbedenking:
“Ik hoop dat op het niveau van de Vlaamse 
Regering en de federale regering de norme-
ring voor personeelsbezetting eens wordt 
herschreven	(applaus).	Want	de	bezoekers	aan	
een woonzorgcentrum de dag van vandaag, 

de bewoners van die centra en de artsen die 
hun ogen openhouden, merken dat er een 
schromelijk tekort is aan personeel. Daardoor 
komt heel de invulling waarover het panel 
vandaag gesproken heeft: vroegtijdige zorg-
planning, het aanwezig zijn, tijd spenderen, 
in het gedrang. Bovendien zijn er de cijfers die 
aantonen dat mensen op veel hogere leeftijd 
en voor veel kortere tijd in deze centra terecht-
komen, waardoor de zorglast veel hoger is. Ik 
hoop dat er eindelijk eens een minister komt 
die zijn ogen daar niet voor sluit en die liefst 
geen dokter is.” 

De voorzitter eindigt met een uitnodiging voor 
de receptie en doet nog een warme oproep 
aan studenten bachelor/master die een thesis 
schrijven rond een waardig levenseinde, de 
maatschappelijke relevantie en de implemen-
tatie daarvan voor deelname met hun werk 
aan de prijs Léon Favyts Hugo Van Den Enden 
die door RWS wordt uitgereikt.
     

 Mick De Wachter en Mireille Fourneau
Redactieraad RWS
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Met een gemiddelde opnameduur van rond 
de 16 maand is het duidelijk dat mensen die 
in een woonzorgcentrum verblijven bij uitstek 
tot de doelgroep behoren om een gesprek rond 
zorgplanning aan te gaan. Ze beseffen meestal 
dat ze kwetsbaar geworden zijn, lijden vaak 
aan een veelheid van kwaaltjes of kwalen en 
ze weten dat de laatste levensfase is aange-
broken.

Vroegtijdige zorgplanning is in de eerste plaats 
een aanbod, een proces waarbij actief het ge-
sprek wordt aangegaan met de bewoner en 
zijn of haar familie. Dat betekent niet alleen 
dat het niet als een verplichting kan worden 
opgelegd, maar dat de bewoner uitgenodigd 
wordt zo gewenst de dialoog aan te gaan over 
toekomstige zorg. Het betekent ook dat het 
een dialoog is die nooit af is, die, zeker wan-
neer er zich belangrijke wijzigingen in de ge-
zondheidstoestand van de bewoner voordoen, 
moet hernomen worden waarbij afspraken 
eventueel bijgestuurd of geactualiseerd wor-
den. Doel is afspraken te documenteren over 
toekomstige zorg, de bewoner en zijn familie 
te betrekken bij zorgbeslissingen, en ze zo 
dicht mogelijk te laten aansluiten bij wat een 
bewoner al dan niet nog wenst. 

7de Nationale dag van Waardig Sterven en Euthanasie

De inhoud

In een gesprek over komen een aantal punten 
best aan bod. Wie vertegenwoordigt de bewo-
ner als hij zelf in een situatie van beslissings-
onbekwaamheid terecht zou komen? Wenst 
de bewoner een vertegenwoordiger aan te 
duiden of gaat hij akkoord met de door de wet 
voorziene vertegenwoordiging?

Welke zorgdoelen stelt de bewoner voorop? 
Komt de nadruk te liggen op comfortzorg of 
wil de bewoner nog alle medische mogelijkhe-
den uitputten?

Zijn er eventueel medische interventies die de 
bewoner absoluut niet wil of onder bepaalde 
omstandigheden niet meer wil? Wat met een 
eventuele ziekenhuisopname?

En ten slotte: wil de bewoner een eventuele 
wilsverklaring euthanasie documenteren en 
kent hij of zij het toepassingsgebied hiervan 
voldoende?

Hype of hulp

Vroegtijdige zorgplanning is dus niet in de eer-
ste plaats het invullen van papieren of wilsver-
klaringen. Het documenteren van zorgafspra-
ken in een wilsverklaring kan er wel eventueel 
het resultaat van zijn. Het is al evenmin het 
werktuigelijk invullen van afvinklijstjes met 
medische interventies. Als de bewoner niet 
op de eerste plaats betrokken wordt bij een 
dialoog, niet goed geïnformeerd en begeleid 
wordt of het vroegtijdige zorgplanningsge-
sprek te beperkt of eenmalig is, dan zullen de 
gedocumenteerde zorgafspraken en de even-
tuele wilsverklaringen weinig kwaliteitsvol, 
soms ronduit niet bruikbaar of moeilijk inter-
preteerbaar zijn. In de praktijk zijn ze dan veel-
eer bron van ontgoocheling of conflict.

Als een traject van vroegtijdige zorgplanning 
goed gevoerd wordt, zal het daarentegen de 
tevredenheid over geleverde zorg verbeten, 
het aantal medische interventies verminderen 
zonder invloed op de overleving en in het alge-
meen de ervaren levenskwaliteit in de laatste 
fase van het leven verbeteren.

www.delaatstereis.be
www.palliatief.be 
www.pallialine.be 

Gert Huysmans

Vroegtijdige zorgplanning in het woonzorgcentrum, 
hype of hulp?

RWS 15
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7de Nationale dag van Waardig Sterven en Euthanasie

Moest men mij in „2000”, het jaar waarin ik 
mijn opleiding verpleegkunde ben gestart, 
gevraagd hebben wat ‚vroegtijdige zorgplan-
ning’ voor mij betekent, had ik geen zinvol 
antwoord kunnen geven.  Ook tijdens de op-
leiding	moest	 ik	 vaststellen	dat	het	 item	VZP	
nauwelijks tot zelfs niet aan bod kwam.  Het 
is pas vanaf ik werkzaam werd in het Woon- 
Zorgcentrum, dat ik kennismaakte met Vroeg-
tijdige Zorgplanning.  Dertien jaar lang heb ik 
samen met dr. M. Van Hoey vele vroegtijdige 
zorgplanningen opgestart bij de residenten 
van het WZC.  Zijn kennis en expertise zorg-
den ervoor dat ik geprikkeld werd in het item 
‚menswaardig levenseinde’.  Ook nu, als zelf-
standig thuisverpleegkundige, maak ik hier 
nog dankbaar gebruik van om mijn ‚knowhow’ 
door te geven op het werkveld.

Wat heeft het plannen van een reis te maken 
met nadenken over de laatste levensperi-
ode? Wel, meer dan men denkt: met een goed 
voorbereide reis kan men misverstanden en 
vervelende situaties voorkomen.  Zo ook kan 
men met een goede voorbereiding veel meer 
kwaliteit geven aan de laatste periode van 
het leven.  Dit klinkt misschien nogal hard en 
minder aantrekkelijk in de oren, omdat we dan 
aan afscheid nemen, pijn en lijden denken.  Het 
maakt mensen bang en daarom wordt er over 
die periode van het leven vaak gezwegen.

Moeilijke keuzes overdenken en bespreken 
moet men doen wanneer het nog kan.  Regel-
matig zien we mensen om ons heen - vrienden, 
kennissen, schoolvrienden, ouders, buren, 
grootouders - in een zorgafhankelijke positie 
geraken of al dan niet plots sterven door ziekte 

Planning van de laatste reis
(vroegtijdige	zorgplanning)

of ongeval, ouderdom of zelfdoding.  Stilstaan 
bij het eigen levenseinde roept vragen op en 
maakt ons bang en onzeker!

Verbeterde leefomstandigheden, betere pre-
ventie en grote medische vooruitgang zorgen 
ervoor dat onze bevolking in de toekomst dras-
tisch zal toenemen.  Voortdurend wordt er on-
derzocht hoe men ernstige ziektes kan bestrij-
den.  Nieuwe geneesmiddelen en behandelin-
gen worden ontwikkeld.  En zo kan men steeds 
meer mensen volledig of gedeeltelijk genezen.  
Een mensenleven kan vaak worden verlengd: 
mensen kunnen gevoed worden via een maag-
sonde, vocht kan worden toegediend via bax-
ters.  Toch komt er vroeg of laat een einde aan 
ons leven.  Dat kan plots gebeuren, zonder dat 
iemand het had zien aankomen, bijvoorbeeld 
bij een ongeval of een hartstilstand.  MAAR het 
kan evengoed anders lopen.  Sommige men-
sen krijgen signalen vooraf: zoals iemand bij 
wie een ernstige, ongeneeslijke ziekte wordt 
vastgesteld.  Die komt dan met zijn of haar 
familie, vrienden, kennissen… voor moeilijke 
vragen te staan.

Veel mensen nemen door onmondigheid, 
angst of ontkenning hun autonomie niet op. 
Andere mensen stellen zich geen vragen of 
hebben voor de wijze waarop hun zorg ver-
loopt, vertrouwen in de deskundigheid van 
de zorgomgeving.  Een goed contact tussen 
patiënt, huisarts en/of behandelende arts is 
van essentieel belang.   Mondigheid ontmoet 
deskundigheid en omgekeerd.  De arts infor-
meert de patiënt.  De patiënt beslist met welke 
(palliatieve)	 zorg	hij	 of	 zij	 instemt.	 	 Een	wak-
kere burger bereidt zich voor op zijn of haar 

eventueel patiënt-zijn.  Bijvoorbeeld: wat als ik 
plots een beroerte krijg? In een onomkeerbaar 
coma terechtkom? Enorm afzie? Mijn lichaam 
verlamd raakt en enkel mijn brein nog werkt? 
Onze wetgeving uit 2002 biedt een goed uit-
gewerkt kader voor een waardig levenseinde.

Procedure vroegtijdige zorgplanning:

De patiënt/resident bepaalt wie aanwezig is.  
De huisarts en de patiënt/resident zijn ver-
plichte aanwezigen.  Indien meerdere hulpver-
leners betrokken zijn kan men een multidisci-
plinair overleg organiseren.  

Men	 legt	 het	 volgende	 vast	 in	 een	 VZP:	 het	
aanduiden van een vertegenwoordiger, een 
opname in een ziekenhuis of een woonzorg-
centrum, het gebruik van antibiotica of pijn-
medicatie, reanimatie, sondevoeding, eutha-
nasie, de voorkeur betreffende begrafenis  of 
crematie.

De huisarts noteert de afspraken, beknopt en 
in een duidelijke taal.  Het is belangrijk om 
de datum en handtekening van de patiënt/
resident, huisarts en vertegenwoordiger te 
noteren.  Alle betrokkenen lezen de notities 
na en er wordt nagevraagd of alles duidelijk 
is. Er mag geen ruimte zijn voor interpretatie.  
Nadien wordt door de huisarts nagegaan of de 
neergeschreven informatie is zoals de patiënt/
resident bedoelt.
Het document wordt bewaard in het dossier 
van de patiënt.  Indien de afspraken wijzigen, 
moet	 het	 document	 worden	 aangepast.	 	 Pa-
tiënt/resident kan op elk moment zijn wensen 
herzien.  Flexibiliteit is belangrijk!



RWS 17157 - JULI 2019

Bij	uitvoering	wordt	ALTIJD	(ook	in	acute	situa-
ties)	eerst	de	patiënt/resident	bevraagd.		Als	de	
patiënt/resident niet aanspreekbaar is, moet 
men	de	notities	volgen	van	het	VZP-gesprek.

De vertegenwoordiger

De	 ‚Wet	 op	de	Patiëntenrechten’	 voorziet	 dat	
men vooraf een vertegenwoordiger kan aan-
wijzen die later in naam van de patiënt kan 
spreken, wanneer hij of zij dat zelf niet meer 
kan.  Een familielid, een goede vriend of zelfs 
een hulpverlener: de patiënt kan de vertegen-
woordiger zelf benoemen.  Wanneer de pa-
tiënt zijn wil niet meer zou kunnen uitdrukken, 
spreekt deze persoon in naam van de patiënt.  
Heel belangrijk is dat artsen rekening moeten 
houden met wat een benoemde vertegen-
woordiger hun  zegt.  De vertegenwoordiger 
weet van de patiënt met welke behandelingen 
hij/zij zou hebben ingestemd en geeft deze 
keuze door aan de artsen.  Natuurlijk gaat dat 
niet vanzelf.  Wanneer de patiënt voor zichzelf 
heeft uitgemaakt hoe hij/zij de zorg in de laat-
ste periode van het leven ziet, is het goed om 
daarover te spreken.  De patiënt vertelt aan de 
vertegenwoordiger wat hij/zij zou willen, wat 
de patiënt belangrijk vindt, voor wanneer hij/
zij dat zelf niet meer duidelijk kan maken.  Het 
geeft als het ware de familie en de omgeving 
de tijd om te begrijpen en te aanvaarden wat 
voor hem/haar belangrijk is, wat de patiënt 
beslist.

Wanneer men weet wie de vertegenwoordiger 
is, wordt dit op papier gezet.  Men schrijft een 
verklaring waarin de naam van de patiënt ver-
meld wordt en die van de vertegenwoordiger, 
die men ook zo benoemt.  De vertegenwoor-
diger en de patiënt moeten die verklaring 
ondertekenen, anders heeft ze geen enkele 
waarde. Iemand die niet zelf kan tekenen, kan 
een beroep doen op de huisarts.  Die maakt 
een attest, waarin hij of zij verklaart dat zijn 

het VZP-gesprek

Procedure vroegtijdige zorgplanning:

7de Nationale dag van Waardig Sterven en Euthanasie
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of haar patiënt onmogelijk een handtekening 
kan plaatsen, en om welke reden.  Dat attest 
bewaart men samen met de verklaring.

Als de patiënt geen benoemde vertegen-
woordiger heeft, voorziet de wet wel dat hij/
zij vertegenwoordigd wordt, namelijk door de 
familie.  De wet bepaalt een volgorde wie de 
artsen zullen aanspreken.  In de eerste plaats is 
dat de partner.  Is die er niet, dan zijn de kinde-
ren vertegenwoordiger.  Zijn deze er ook niet, 
bespreken de artsen de situatie met een broer 
of zus.  Artsen zullen de keuze dus doornemen 
met de familie.  Maar: zuiver wettelijk gespro-
ken mogen zij de inbreng van de familie naast 
zich neerleggen, als ze denken dat dat beter is 
voor de patiënt.  Dat mogen ze niet, als de pa-
tiënt een benoemde vertegenwoordiger heeft 
(en	een	ondertekende	verklaring).

De negatieve wilsverklaring:

Wat ook kan, is de naam en handtekening 
van de vertegenwoordiger opnemen in een 
wilsverklaring.  Dit is een officieel document 
waarin men nog andere belangrijke beslis-
singen kan laten opnemen, voor als men ooit 
zijn/haar wil niet meer zou kunnen uitdrukken.  
Vragen die men in een wilsverklaring kan be-
antwoorden, zijn deze:
•	 welke	 behandeling	 wil	 je	 niet	 meer	 krij-

gen, ook als je dat niet meer kan zeggen of 
niet	meer	beseft?	(opname	in	het	zieken-
huis, reanimatie, kunstmatige voeding/
beademing,…)

•	 zou	 je	euthanasie	willen	als	 je	 je	bewust-
zijn onomkeerbaar zou verliezen?

Daarnaast staan in een wilsverklaring nog 
andere vragen: over hoe men de uitvaart ziet, 
of het lichaam mag afgestaan worden aan de 
wetenschap, of men zou weigeren om organen 
af te staan,…

David Lambrechts

7de Nationale dag van Waardig Sterven en Euthanasie
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Prikbord

HUIDIGE SITUATIE wERkEN VooR 
HET RwS-kANTooR.

Het voetpad is nu perfect en mooi betegeld. Maar om het 
kantoor op de Italiëlei te bereiken, neemt u nog best de 
Van Maerlantstraat , dan links  de Vondelstraat. Het kan-
toor is dan links op de Italiëlei goed te bereiken via het 
nieuwe	voetpad.	(zie	foto	achterflap)

lID woRDEN.  INSCHRIJVEN.  
HERNIEUwEN

Lid worden van RWS kan eenvoudig via de website.
In het menu links vult u onder "LID WORDEN" het formulier 
in en u klikt op VERZENDEN. 
Na betaling van uw lidgeld is uw lidmaatschap in orde. U 
ontvangt daarna uw lidkaart en de nodige documenten.

En voor al wie al lid was: heeft u eraan gedacht het lidgeld 
voor 2019 te vernieuwen door storting op de bankrekening 
van	RWS	(zie	elders	in	het	blad	)	!

Herinnering: vergeet niet bij hernieuwing van de “Wilsver-
klaring inzake euthanasie” RWS een exemplaar toe te zen-
den, zodat ook wij uw dossier volledig hebben.
Bij voorbaat dank.

wIST U DAT lEZINGEN kUNNEN 
AANGEVRAAGD woRDEN !

Iedereen die vragen heeft over wetgeving en praktijk kan 

via ons secretariaat vragen naar een deskundige van ons 

bestuur en medewerkers om daarover een uiteenzetting 

te houden. Verder in het blad vindt u een agenda met 

reeds vastgelegde lezingen. Raadpleeg ook onze website 

: www.rws.be of mail naar info@rws.be

MAAR … koUD oP kANTooR

De medewerkers op het secretariaat verschillen soms van 
mening over de temperatuur, maar vrijdag 3 mei waren we 
het allemaal eens: het was koud. 
Zelfs zaterdag tijdens de vergadering met zoveel mensen 
samen,  was het fris op kantoor.
De dinsdag daarna was het zelfs zo erg dat twee van de vier 
medewerkers hun jas aanhielden, één met een extra sjaal 
en	één	met	een	gebreid	jasje	dat	bij	RWS	blijft	voor	‘frisse’	
dagen.
Dus contact opgenomen met de huisbaas over de verwar-
ming, eerst gemaild, toch maar gebeld.
Hij wist van het probleem. Hij had stookolie besteld, maar 
toen die geleverd zou worden, bleek dat onmogelijk….. de 
toegang was bestraat, het deksel kon niet geopend wor-
den. Hij had al contact opgenomen met de stad want die 
moesten dat weer openbreken. Later die morgen hoorden 
we	kloppen	en	veel	kabaal	en	toen	lag	er	(weer)	een	houten	
plaat voor de deur waar we wel blij om waren. Nu hangt 
onze jas weer aan de kapstok binnen .  

lEZERSBRIEVEN !

Wilt u reageren op een artikel of op de actualiteit?  We 
ontvangen graag uw kritiek, mening, ideeën. Dat kan 
per brief, mail of via de website. 
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17 okToBER 2019

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

Locatie:	OC	De	Verre,	Pater	Vergauwenstraat	6b
9130 Verrebroek 

agenda  okToBER

20 RWS

Agenda RWS

DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!

Al  DE GUlDEN PASSER

Al MARNIX VAN SINT AlDEGoNDE 

AREoPAGUS AMICITIA ET PERSEVERANTIA 

FAMIlIE J.VAN lANDUyT-SoMERS

kAPITTEl IN EENDRACHT VolHARDEN

STICHTING ERNEST DE CRAENE

VZw SMIT

Al BRABo, ANTwERPEN

Dank voor de geleverde steun

29 NoVEMBER 2019

Beslissingen rond het 
levenseinde
Lezing Marc Vanrijckegem  – 14.00 u.

Locatie: DC De Bollaard, Koning Albert-I-laan 112, 
8370 Blankenberge

agenda NoVEMBER

157 - JULI 2019



RWS 21157 - JULI 2019
RWS 21RWS 21RWS 21

VollEDIG INGEVUlD EN oNDERTEkEND STUREN NAAR: RwS, ITAlIElEI 153, 2000 ANTwERPEN

Naam 1       Voornaam                  Geslacht

Naam 2       Voornaam                  Geslacht

Straat / nr

Postcode	 	 	 Woonplaats

Geboortedatum                 Tel + E-mail
                 

        
               Handtekening + datum

oP oVERSCHRIJVING VERMElDEN:
‘Nieuw lid’ +  naam + jaartal

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

IK WORD LID VAN RWS

Woordzoeker

WELKE SLOGAN ZIT IN 
DIT LETTERROOSTER 
VERBORGEN? 
Zoek volgende woorden in het 
rooster en schrap ze.

ACTIE – ARTS – AS – 
BESLISSEN – COMA – DIT – 
EMOTIE	–	 EMPATHIE	–	 ETEN	
– IDEEëN – IK – MAAL – NU 
–	NUT	–	OUD	–	PATHOLOGIE	
– RUST – STERVEN – WENS 
– WET 

w o o r d z o e k e r

De overblijvende letters vormen de slogan die je zoekt:  

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

I J

I J

Kwartaalblad RWS – juli 2019    Woordzoeker 
 

Woordzoeker  

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

Welke slogan zit in dit letterrooster verborgen? 
Zoek volgende woorden in het rooster en schrap ze. De overblijvende letters vormen de slogan die je 
zoekt:  

actie – arts – as – beslissen – coma – dit – emotie – empathie – eten – ideeën – ik – maal – nu – nut – 
oud – pathologie – rust – sterven – wens – wet  

 
De oplossing is: zelfbeschikkingsrecht een noodzaak 

 



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

Boekbespreking

Mijn moeder wilde dood

Annegreet van Bergen schreef dit persoonlijk 
verhaal over haar moeder.
Deze 85-jarige dame lijdt aan diverse kwalen 
en vraagt om euthanasie. Doordat ze de ernst 
van haar lijden en de impact niet duidelijk on-
der woorden kan brengen, weigert haar arts dit. 
Consult bij een tweede arts draait eveneens ne-
gatief uit. 

Op verzoek van haar moeder gaat schrijfster op 
zoek naar oplossingen om de dood te bespoe-
digen, bijvoorbeeld stoppen met medicatie. 
Stoppen met eten en drinken is een tweede al-
ternatief. 

Een eerste stap zet de moeder wanneer ze be-
sluit te stoppen met bloedtransfusies, waardoor 
haar levenskwaliteit zeer sterk achteruitgaat. 

Tenslotte besluit ze te stoppen met eten en 
drinken. Dit vraagt wel een intensieve bege-
leiding en thuiszorg wordt ingeschakeld. Elf 
dagen later overlijdt zij.

Na de dood van haar moeder start schrijfster 
onderzoek naar de praktijk van de zelfgekozen 
dood in Nederland. In dit boek zet ze vijf me-
thodes voor een humane dood op een rij. Zij 
wijdt een apart hoofdstuk aan een zelfgekozen 
dood bij dementie. Ze illustreert met cases aan 
de hand van waargebeurde verhalen, gesprek-
ken met nabestaanden. Interessant in het boek 
zijn	de	‘om	te	onthouden’	tips	na	elke	metho-
de. Van Bergen besluit dat met al de opgedane 
kennis, het stoppen van de bloedtransfusies er 
een nieuwe aanvraag voor euthanasie kon ge-
beuren met positief gevolg.

Een veelzijdig en overzichtelijk boek over het 
recht op een waardig levenseinde.

Uitgever: Atlas 
ISBN:9789045016948

 Mieke Versees
RWS-lid
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In het recente nummer 155 sprak RWS met mi-
nister van staat Miet Smet. Een lezenswaardig 
interview met een sterke vrouw. Nochtans trof 
ik een opmerkelijke tegenspraak aan.  
De titel van haar boek is “Ik kijk alleen vooruit” 
en ook in het interview benadrukt zij dat poli-
tiek vooruitkijken is. Dan verbaast het dat me-
vrouw Smet nog niet klaar is met euthanasie 
voor mensen met dementie.
Ernstiger vind ik de vaststelling dat “de maat-
schappelijke discussie over Voltooid Leven nog 
te vroeg is.”
Naar mijn mening had al enige tijd een ern-
stige start van deze discussie op gang moeten 
komen.

De Nederlandse rechtsgeleerde Huub Drion 
stelde al in 1991 een hypothetische pil voor 
waarmee iemand die “klaar is met het leven”, 
en	 hij	 bedoelde	 hiermee	 dan	 een	 (hoog-)be-
jaarde, op humane wijze een einde aan zijn of 
haar leven zou kunnen maken op een zelfge-
kozen tijdstip. 
RWS heeft hierover in haar tijdschriften gepu-
bliceerd, onder andere in oktober 2016.
In Nederland ontstond in februari 2010 de ini-
tiatiefgroep “Uit vrije wil”. Deze groep, waar 
ik mij destijds bij heb aangesloten, wil een 
einde maken aan de strafbaarheid van hulp bij 
zelfdoding en wil dat via een burgerinitiatief 
bereiken.
De groep bestond onder andere uit oud-po-
litici Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein en Jan 
Terlouw, en	 prominenten	 als	 Paul	 van	 Vliet,	
Mies Bouwman en hersenwetenschapper Dick 
Swaab. 
Ouderen die voor ouderen opkomen en zich 
verdienstelijk hebben gemaakt in de politiek, 
kunst en cultuur, de media, de gezondheids-
zorg en de wetenschap.
Het burgerinitiatief heeft in korte tijd veel los-
gemaakt. 116.871 personen onderschreven in 
zeer korte tijd de volgende doelstelling: “De le-

Voltooid leven
galisatie van stervenshulp aan ouderen die hun 
leven voltooid achten. Dit op hun nadrukkelijk 
verzoek en onder voorwaarden van zorgvul-
digheid en toetsbaarheid.”
Er werd een proeve van wet gemaakt en aan de 
Tweede Kamer aangeboden.
“Uit Vrije Wil” heeft zich in november 2013 
opgeheven. Ondanks veel resultaat werd het 
doel nog niet bereikt. De initiatiefgroep heeft 
haar gedachtegoed overgedragen aan de 
NVVE, de meest geëigende  organisatie om de 
strijd voort te zetten. De Nederlandse regering 
stelde in 2015 een Adviescommissie Voltooid 
Leven in.
Er werd gekozen voor een meer uitgebreide 
medische route, met een cruciale rol voor 
artsen in nog meer situaties dan al bij de Eu-
thanasiewet het geval is. Dit is volledig in te-
genspraak met de autonome route die Laatste 
Wil voor ogen stond: professionele hulpverle-
ning door verpleegkundigen, psychologen of 
geestelijk verzorgers die hiervoor opgeleid en 
gecertificeerd zijn. De hulpverlener ziet erop 
toe dat de oudere zelf de dodelijke middelen 
inneemt!

Mede door deze ontwikkelingen ontstond in 
Nederland de coöperatieve vereniging Laatste 
Wil, waarvan ik ook lid ben. Deze coöperatie 
staat ervoor om een doorbraak te realise-
ren ten aanzien van een humaan werkend 
laatste-wil-middel dat op een legale manier 
verkrijgbaar is, zodat iemand zijn eigen levens-
einde mag en kan regisseren, zonder toetsing 
voor- of achteraf door een arts, begeleider of 
consulent, onder het motto: BAAS OVER EIGEN 
STERVEN.
Er bleek een middel beschikbaar te zijn, maar 
omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is heeft 
de coöperatie de naam van het middel nooit 
bekend gemaakt, en ook de wijze waarop dit 
legaal verkrijgbaar zou kunnen komen niet 
kunnen uitwerken. De Nederlandse regering 

heeft het hard gespeeld, en dreigde Coöperatie 
Laatste Wil te bestempelen als een criminele 
organisatie.
De naam van het middel werd natuurlijk ach-
terhaald en er is al een geval van zelfdoding 
met het middel bekend. De geest is dus uit de 
fles, en het is hoogdringend dat er nu voor-
waarden van zorgvuldigheid en regelgeving 
worden gesteld. 
Wetgeving wordt vooral tegengehouden door 
Nederlandse christelijke politieke partijen, 
overigens een minderheid.
Des te opmerkelijker zijn de uitkomsten van 
een peiling door de van origine christelijke 
ouderenbond	KBO-PCOB	over	het	levenseinde.
De peiling levert de volgende inzichten op:
- Negen van de tien ouderen denken regelma-
tig na over het eigen levenseinde en driekwart 
praat er ook met anderen over.
- Meer dan acht van de tien ouderen hebben 
weleens nagedacht over een wilsverklaring en 
de helft daarvan heeft er ook een.
- Drie op de tien ouderen zouden graag een 
laatstewilmiddel in hun bezit hebben, daar-
boven twijfelen nog eens drie van de tien over 
zo’n middel.
Het is duidelijk dat de uitkomsten van de ver-
kiezingen in Nederland, en de regeringsvor-
ming, bepalend zullen zijn of het wetsontwerp 
van de politieke partij D66 op de politieke en 
maatschappelijke agenda komt.

Coöperatie Laatste Wil houdt verschillende re-
gionale bijeenkomsten, ook in Vlaanderen; op 
dit moment in Gent en Hasselt.
Ik ben van plan om een initiatiefgroep in het 
leven te roepen, bestaande uit ouderen die een 
vooraanstaande rol spelen in kunst en cultuur, 
media en wetenschap, en bekend zijn bij het 
grote publiek, zodat de ideeën ook bij ons tot 
een brede maatschappelijke discussie leiden, 
en op termijn tot wet- en regelgeving.

Lezersinzending



24 RWS 157 - JULI 2019

Lezersinzending

“Om aan een 
ellendige en 

moeilijke wereld 
te ontsnappen,

Is het wijzer 
vrijwillig 
het leven 

te verlaten dan 
erin te volharden.”

Ik kan niet begrijpen dat velen een humaan 
middel onbespreekbaar vinden, en de be-
staande realiteit van zelfdoding door van een 
gebouw te springen, de verdrinkingsdood, 
opknopen, gasoven, polsen doorsnijden, voor 
een trein springen laten voortduren. De zo-
genaamde preventie-maatregelen hebben, 
gezien de cijfers, kennelijk geen enkel effect.
Er is een andere ontwikkeling, die naar mijn 
mening onvoldoende belicht wordt.
Er is een generatie ouderen, ook wel de baby-
boomers genoemd, die de verzuiling achter 
zich hebben gelaten, die de leus “Ni Dieu ni 
maître” aanhangen en die in analogie met de 
abortus slogan “Baas in eigen buik” hebben 
gekozen voor “Baas over eigen sterven”.
In deze generatie zijn er tal van ouderen voor 
wie zelfdoding geen wanhoopsdaad is, maar 
een weloverwogen eigen keuze, om zeer uit-
eenlopende redenen.
Twee aspecten wil ik daarbij nog aan de orde 
stellen:
1. De medische wereld is fanatiek bezig om 

de levensverwachting alsmaar hoger te 
maken, met andere woorden: de dood als 
onvermijdelijk einde tot elke prijs uit te 
stellen. Ik stel vast dat de ouderen niet in 
alle opzichten vragende partij zijn, en ze-
ker niet: tot elke prijs!

2. Het aantal alleenstaanden is explosief 
toegenomen, zodat de rol die partners en 
kinderen traditioneel spelen bij de afwe-
gingen of het leven al dan niet als voltooid  
mag worden beschouwd, in een heel an-
der daglicht komen te staan. 

In geen enkel existentieel vraagstuk als het 
levenseinde moeten we zozeer onze eigen ge-
voelens kunnen volgen als juist hierin. Waarom 
zou ik niet, in mijn volle bewustzijn, niet on-
draaglijk lijdend, reeds daarvoor mijn eigen 
leven mogen beëindigen, zonder interventie 
van een arts of het medische circuit!

In 2016 werd het standpunt van RWS als volgt 
omschreven: Het ijveren voor de legalisering 
van een mogelijke “pil van Drion” kan een toe-
komstig werkpunt zijn voor onze vzw.

Welnu:	WAAR	WACHT	RWS	NOG	OP?	
Ik doe een dringend beroep op het bestuur om 
met de nodige partners initiatieven hierom-
trent te nemen.

Petitiecampagne leif: “geef mij het recht 
om te kiezen.”

Ik roep alle RWS-leden op om de petitie te on-
dertekenen. Mensen die lijden aan dementie 
en wilsonbekwaam zijn, moeten euthanasie 
kunnen krijgen. Al 15 jaar wordt hiervoor ge-
ijverd, helaas zonder het minste resultaat. Uit 
de Stemtest van VTM Nieuws en Het Laatste 
Nieuws blijkt dat er een indrukwekkende 
meerderheid	 (83%)	 voor	 een	wetsaanpassing	
bestaat. 
Onderteken de petitie via: https://www.leif.
be/petitie/ 

Zelfdoding of zelfmoord?

De Zelfmoordlijn bestaat 40 jaar. Een jubileum 
met dubbele gevoelens. Maar ook een uitge-
lezen moment om de naam van de lijn om te 
dopen in ZELFDODINGSLIJN.
Temeer daar de lijn wordt beheerd door het 
Centrum	ter	Preventie	van	Zelfdoding,	wat	wél	
een juiste benaming is.
De directeur heeft op mijn oproep geantwoord 
vast te willen houden aan Zelfmoordlijn. 
Het Centrum geeft op haar website de volgen-
de verklaring.
“Zelfmoord blijft in de volksmond de meest 
gebruikte term, ook door de mensen die con-
tact opnemen met de Zelfmoordlijn 1813.”
Een weinig overtuigend argument. Dat iets in 
de volksmond  het meest gebruikt is, kan juist 
een reden zijn om een betere term ingang te 
doen vinden.

Ter vergelijking:
In de volksmond worden homo’s regelmatig 
uitgescholden voor “janet”, hetgeen zij als 
kwetsend ervaren, en ieder weldenkend mens 
vermijdt dan ook deze benaming.
Zelfmoord roept associaties op met criminali-
teit, met iets dat verboden is en streng wordt 

gestraft. Het stigmatiseert de achterblijvers en 
is onnodig kwetsend.
Belangrijker is dat in de media bij gevoelige 
uitzendingen verwezen wordt naar de 
“Zelfmoordlijn”, waarmee de onjuiste bena-
ming in stand wordt gehouden en in feite be-
vestigd.
Terwijl diezelfde media in alle journalistieke 
uitingen consequent over “Zelfdoding” spre-
ken.

Ik doe een beroep op het bestuur van RWS 
en LEIF om in overleg met het Centrum ter 
Preventie	 van	 Zelfdoding	 aan	 te	 dringen	 op	
naamsverandering.
En natuurlijk kunnen alle RWS-leden ook zelf 
een oproep doen naar:
kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be

Ik wil mijn bijdrage eindigen met een citaat uit 
“Lof	der	zotheid”	van	Erasmus	(1469-1536):

Hans Focking
73 jaar, woont in Antwerpen, 

alleenstaand, 
werkzaam in de theatersector.



Boeken & documenten

levenstestament		&		wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

F. Bussche & w. Distelmans
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar 
‘controversiële’ euthanasiewet?
ASPnEditions	-	ISBN	9789054879909

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

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

Pol Goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN	9789490382742

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

Hugo Van den Enden
Ons levenseinde humaniseren. 
Over waardig sterven en euthanasie
VUBPress	2004	-	ISBN	90	5487	373	6	-	€	17,95

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

De levende dode
Jef Hermans
€ 18,00 per overschrijving op rek.nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS 
of cash tijdens permanenties
info@rws.be – 03 272 51 63

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

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

lieve Thienpont
Libera me
Over euthanasie en psychisch lijden. 
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz.

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

Patrick wyffels
De LEIFarts 
Uitgeverij	Houtekiet	-	ISBN	9789089241283

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

Philip Nitschke en Fiona Stewart
Handboek de Vredige Pil
Uitgeverij Exit International Haarlem
ISBN	9789090308012
Ook digitaal verkrijgbaar via deeinder.nl

Annegreet van Bergen
Mijn moeder wilde dood
Uitgeverij	Atlas	-	ISBN	9789045016948

Mieke Maerten
Ik moet nu gaan
Uitgeverij	Cyclus	-	ISBN	9789085750734

DVD te koop bij RWS

‘End credits’
een film van Marc Cosyns en Alexander Decommere
€ 10

Marc Cosyns & Julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
(boek	met	dvd)	€	10
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Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

Franky Bussche & Wim Distelmans
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar 
‘controversiële’ euthanasiewet?
ASPnEditions	-	ISBN	 9789054879909

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

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

Pol goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN 9789490382742

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

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

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

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

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

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

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

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

Patrick Wyffels
De LEIFarts
Uitgeverij Houtekiet - ISBN  
9789089241283

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

Marc Cosyns & julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
(boek met dvd) € 10
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OplOssing van de WOOrdzOeker is

zelfbeschikkingsrecht een noodzaak

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
welkom@vonkeleenluisterendhuis.be

Voor Artsen en Zorgverleners:
lEIF (levensEinde InformatieForum)
J.	Vander	Vekenstraat	158
1780	Wemmel
T	078	15	11	55
www.leif.be

Stichting levenseindeCounseling (SlC)
info@levenseindecounseling.com
www.levenseindecounseling.com

De Einder
Postbus	9,	NL-5050	AA	Goirle
begeleiding@deeinder.nl
www.deeinder.nl - info@deeinder.nl

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

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

AlS-liga
T	016	29	81	40
www.als-mnd.be

Humanitas
Psychologische	begeleiding
T	0497	644	003

Nuttige adressen

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