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Gedicht

herfst
Nu de dagen weer hun
schaduwen zullen tekenen,
en moegeleefd zijn in de zon
schreit de nacht
over het laatste groen van de zomer.
Stil vervagen de dingen
die ons in 't groen omringen.
De zomer heeft zijn glans verloren
nadat het land is kaal geschoren.
Na een warmte, waar ieder zo van houdt
worden de dagen weer kil en koud,
totdat wij eens weer zullen vinden
de seizoenen die wij zo beminden.
Jozef Vandromme

Woordje van de voorzitter

Gedicht

Beste lezer, gegroet.
De zomer zit erop, we staan voor de herfst en
minder lichte tijden.
Hopelijk deed de zogenaamde vakantie voor
iedereen deugd. Voor ons in elk geval wel.
Maar het werk bij RWS gaat verder. In volle
zomer vergaderde de redactieraad onder leiding van de kersverse coördinator. Met orde
en strenge hand leidt ze besprekingen. Met
de glimlach zet ze iedereen aan tot zijn toegezegde taken opdat alles keurig binnen het
tijdschema blijft. Als voorzitter van onze vzw
kan ik er nog wat van leren.
Et voilà, voor u ligt al het tweede nummer dat
onder haar leiding het licht ziet.
En het weze gezegd, het mag gezien en hopelijk gelezen worden.
RWS heeft uitgebreid opgeroepen tot inzendingen voor de prijs Léon Favyts en Hugo Van
den Enden. Jammer genoeg ontvingen we niet
het vereiste minimum van drie inzendingen,
waardoor de prijs 2019 niet zal worden toegekend.
Dank aan de juryleden die bereid waren om
deel te nemen.
RWS kende de voorbije jaren een terugval in
ledenaantal, maar we merken nu terug een
toename van nieuwe leden. Begrijpelijk uiteraard. Enerzijds is er de concurrentie, anderzijds

zijn er toch te veel mensen die denken dat alles
makkelijk gaat. De wetten bestaan immers 16
jaar, alles zit ingebouwd in ons systeem...denkt
men.
De werkelijkheid is anders: artsen hebben een
eigen visie over wat kan en mag; burgers denken dat lidmaatschap van RWS niet zinvol is.
Want waarom betaal je lidgeld van 20€ voor
iets wat je elders "gratis" krijgt, hoor je zeggen.
Welnu, documenten en info of raad krijg je bij
RWS ook gratis. Maar...waar worden wilsverklaringen digitaal opgeslagen, krijg je informatie over geldigheidsduur of ontvang je een
schitterend kwartaalblad? Wie organiseert
lezingen of dagen van Waardig Sterven en Euthanasie?
Indien alles zo vlotjes zou verlopen als velen
denken, ja dan zijn organisaties als RWS niet
meer nodig. Maar denkt u dat zoiets nu al aan
de orde is??
RWS blijft ijveren voor de uitbreiding naar
dementie, blijft toezien op uitholling van de
wetten en zal steeds blijven ijveren voor het
welzijn van zijn leden.
We doen dit in de geest van Hugo, Léon, Liva,
Mario en zovele anderen.

als
je van me houdt
laat
me dan gaan

herinner je
de mens
die ik was

niet
de plant
die ik ben

Veel leesplezier, het ga u allen goed.
Uw voorzitter,
Marc Van Hoey

dus..
als
je van me houdt
laat liefde spreken
en
laat me gaan
Mieke Versées
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Interview

Een gesprek met Jacqueline Simon,
"la grande dame" van Recht op Waardig Sterven
Berchem, 5 juni.
We hebben een afspraak met
Jacqueline Simon, weduwe van Léon
Favyts, de sterke vrouw náást de man
die Recht op Waardig Sterven (RWS)
36 jaar geleden oprichtte.
Jacqueline én een uit volle borst
zingende kanarie begroeten ons hartelijk.
Op het dressoir in de living prijkt een
foto van Léon en aan de muur hangen
herinneringen aan de verre reizen die
zij samen maakten.
Jacqueline haalt een dik fotoalbum
boven waarin met zorg hun vele reisfoto's met nauwkeurige aantekeningen erbij gekleefd zijn.
Onder een dampende kop koffie en
'Antwerpse handjes' laten we haar
vertellen over RWS, hoe het allemaal
begon.

Wat was de allereerste drijfveer om zo
een vereniging op te richten? Een persoonlijke ervaring misschien?
Jacqueline: Reeds vanaf onze studententijd,
toen we elkaar leerden kennen - we waren nog
maar achttien- spraken wij daar al over, over
een waardig levenseinde. Ik had mijn grootmoeder zien wegkwijnen en Léon zijn grootvader. Mijn moeder is overleden aan de gevolgen
van kanker en zat al verschillende jaren in een
rolstoel, maar het was een levenslustige vrouw
6 RWS

die hield van het leven. Toen ze terminaal was,
heb ik aan de huisarts die haar al jaren kende,
gevraagd om haar niet te laten lijden. Hij heeft
daar respect voor getoond en haar de nodige
medicatie gegeven zodat zij rustig kon inslapen.
Recht op Waardig Sterven bestaat dit jaar
36 jaar. Het is het levenswerk van wijlen
uw echtgenoot, Léon Favyts die in 2013
overleed.

Bestond er bij de oprichting nergens in
België een gelijkaardige vereniging?
In het Franstalige landsgedeelte bestond
"L’Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité" (ADMD) al. Léon was daar bestuurslid.
Wij waren beiden lid van ADMD, want wij waren tegen het nodeloos rekken van het leven,
tegen medische hardnekkigheid.
De eerste voorzitter van ADMD was dokter
Yvon Kenis, oncoloog bij de ULB (Université
Libre de Bruxelles) die later werd opgevolgd
158 - OKTOBER 2019
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door Jacqueline Herremans die tot op de dag
van vandaag nog altijd voorzitter is. Omdat
zoveel Nederlandstaligen zich aanmeldden als
lid werd aan Léon gevraagd om een Vlaamse
vereniging op te richten. Léon was zelf afkomstig van Enghien (Edingen), maar wij woonden
toen al in Antwerpen, in de Somersstraat waar
indertijd de 'Volksgazet' gevestigd was.
ADMD geeft financiële steun voor de oprichting
van RWS. Na deze schenking was er overeenstemming over de goede samenwerking tussen de raden van bestuur. Die samenwerking
is zo gebleven tot 2013 waarna ze bekoeld is.
Op 8 december 1983 werd RWS dan officieel
gesticht door Léon Favyts, ikzelf en dokter
Frank Janssens, allen uit de Antwerpse regio.
Die eerste actie gebeurde vanuit ons appartement in de Somersstraat.
RWS telde op dat moment al ongeveer tweehonderd leden uit heel Vlaanderen.
Léon stuurde in datzelfde jaar een kleine brochure aan achthonderdtwintig artsen in Antwerpen, Brussel en Gent en aan zeventig kranten. Hij nam ook deel aan de dag van NVVE
(Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde) die in dat jaar haar tienjarig bestaan vierde in Utrecht.
Er verschenen daaropvolgend artikels in onder
meer "Antwerpse Morgen" en Knack.
Aan de VUB (Vrijzinnige Universiteit Brussel)
gaf hij in november van datzelfde jaar een
uiteenzetting aan vrijzinnig humanistische
consulenten, dan volgden nog een interview
met de toenmalige BRT, een persconferentie in
het IPC te Brussel en een uiteenzetting aan de
Universiteit Antwerpen.
Een kwartaalblad bestond toen nog niet, maar
er werd een rapport van de activiteiten aan de
leden gestuurd. Naarmate RWS meer en meer
groeit, wordt er een kwartaalblad uitgegeven
dat door de jaren heen gegroeid is tot wat het
nu is.
Wie bedacht de naam Recht op Waardig
Sterven?
Dat was Léon. Het was gewoon een vertaling
vanuit het Frans, van "Association pour le Droit
de Mourir en Dignité."
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Wat voor een persoonlijkheid had Léon
Favyts?
Léon was iemand die tegen een zekere autoriteit was. De oorzaak daarvan is in zijn jeugd
te zoeken. Zijn moeder heeft hem zeer streng
opgevoed waardoor hij ging rebelleren.
De zestiger jaren van de vorige eeuw waren
ook een tijdperk van emancipatie, vrijheid en
protest.
Het favoriete chanson van Léon was dan ook
"Ni dieu, ni maître" van Léo Ferré.
Hij hield van de Franse chansonniers zoals
Brassens, Brel. Ze pasten bij hem.
Op het einde van zijn voorzitterschap was
Léon trots op het succes van RWS en blij om
het voorzitterschap te mogen doorgeven aan
dokter Marc Van Hoey. Hij overhandigde hem
daartoe symbolisch een grote sleutel.
Al vrijwel onmiddellijk na de oprichting
van de vereniging kreeg u de assistentie
van Hugo Van den Enden. Dat moet toch
een grote steun geweest zijn?
Inderdaad. Hugo werd vicevoorzitter en is dat
jarenlang heel actief gebleven.
Hugo Van den Enden, in Antwerpen geboren,
studeerde Germaanse filologie en Wijsbegeerte aan de UGent. Hij werd daar later hoogleraar
en was een tijdlang covoorzitter van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek.
In 1995 publiceerde Van den Enden het boek
Ons levenseinde humaniseren, waarin hij pleit
voor een legalisering van euthanasie.
In 1996 moest hij omwille van gezondheidsredenen aftreden en heeft Etienne Vermeersch
hem vervangen bij het Raadgevend Comité.
Een andere belangrijke figuur die ons in de beginjaren kwam versterken was E.H. Flor Fischer
(1936-1998). Flor was een Antwerps priester
die in het toenmalige armenkwartier, SintAndries, de vzw Home-Info oprichtte die zich
inzette voor de kansarmen in het huis De Steenhouwer, en het buurthuis De glattigen dorpel
waar mensen tegen een zeer democratische
prijs een warme maaltijd konden krijgen.
De Steenhouwer is tegenwoordig een CAW
(Centrum voor Algemeen Welzijnswerk).

In een zaaltje achterin is Huub Drion in de jaren tachtig nog zijn befaamde 'pil', de 'pil van
Drion' komen voorstellen.
Maakte u toen zelf ook deel uit van het
bestuur? Wat was uw beroep?
Ja, ik ben nu trouwens nog altijd bestuurslid. Ik
werkte toen als bediende bij het Ministerie van
Landbouw in Brussel.
Welke vooraanstaande figuren hebben in
de loop der jaren deel uitgemaakt van de
Raad van Bestuur?
Heel wat belangrijke personen: filosofen,
schrijvers, parlementsleden, artsen, leden van
ouderverenigingen, zelfs een priester... hebben in de loop der jaren deel uitgemaakt van
de Raad van Bestuur of ondersteunden het
streven naar een eerste vorm van een euthanasiewet.
Zo kregen we naast de reeds genoemde Hugo
Van den Enden en Flor Fischer, medewerking
van onder andere Johan Braeckman, Jozef
Cuyvers, Marijke Van Hemeldonck, Etienne
Vermeersch, Mario Verstraete , Marc Cosyns,
die trouwens nog steeds deel uitmaakt van het
bestuur.
Hoe ging dat in die eerste dagen, maanden, praktisch in zijn werk? Waar werd er
bijvoorbeeld vergaderd?
De eerste vergaderingen vonden plaats in het
appartement in de Somersstraat, later in een
klein zaaltje op het toenmalig adres van De
Steenhouwer en nog later in de Constitutiestraat.
Via berichten in de media deden we aan ledenwerving. Er bestond toen nog geen digitale
wereld, dus Léon gebruikte aanvankelijk een
gewone typmachine voor de administratie,
later werd dat een elektrische en tenslotte een
computer. Hij deed toen al het administratief
werk alleen.
Lidkaarten werden zelf ontworpen. Op vraag
van de leden in meerdere talen zelfs: Frans,
Duits, Spaans voor verblijf in het buitenland.
De lidkaart is verschillende keren verbeterd.
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Het ledenaantal steeg naar zeker zevenduizend
mede doordat het maatschappelijk draagvlak
voor een zelfgekozen levenseinde groter werd.
Hoe hebt u die eerste jaren zelf ervaren?
Was het soms hectisch? Stond u volledig
achter de keuze van uw echtgenoot? Luisterde hij naar uw advies?
Het antwoord daarop is volmondig "Ja".
Als er problemen waren, bespraken wij dat 's
avonds samen.
Ik lette er ook op dat de inwendige mens van
de vrijwilligers versterkt werd door hen 's middags een lunch aan te bieden en Léon zorgde
dan voor een 'roseetje' erbij. (lacht).

juristen, ethici, onder meer met Etienne
Vermeersch, Jacqueline Herremans, Léon
Favyts, Marc Cosyns, Mario Verstraete1 om er
maar enkele bij naam te noemen.
De Senaat keurt uiteindelijk het euthanasievoorstel goed waarna het naar de Kamer gaat.
De voltallige Kamer keurt op haar beurt het
wetsontwerp van Philippe Mahoux (PS),
Jeannine Leduc (PVV/VLD), Philippe Monfils
(MR), Myriam Vanlerberghe (SP), Marie Nagy
(Ecolo) en Jacinta De Roeck (Agalev) goed met
86 stemmen voor, 51 stemmen tegen en 10
onthoudingen op 16 mei en op 28 mei 2002
werd de wet door de koning bekrachtigd.

De stemming van de euthanasiewet in
2002 was ongetwijfeld het hoogtepunt
in de geschiedenis van de vereniging. Wie
contacteerde de politici?
Het initiatief daartoe werd samen met ADMD
en Het Humanistisch Verbond genomen.
In 1999 tijdens volle verkiezingsstrijd werd er
samen een petitie opgezet als eerste stap naar
een legalisering van euthanasie.

Welke evolutie ziet u na die 36 jaar?
Het ledenaantal is niet gestegen. Het administratieve werk verloopt mede door de komst
van de computer heel vlot.
Ik ben ook heel blij met de jongere generatie in
de Raad van Bestuur, maar het is moeilijk om
jonge mensen hiervoor warm te maken.
Het geven van lezingen in dienstencentra en zo
meer is heel belangrijk en daarvoor hebben we
meer jonge mensen nodig.

In de jaren ervoor timmerden velen reeds
aan de weg om euthanasie te legaliseren.
We noemen er hier slechts enkelen: Roger
Lallemand van de PS, Yvon Kenis, Wim Betz,
Franky Bussche, de toenmalige bestuursleden
van RWS Liva Thuet , Rita Geerts, Mario
Verstraete, Claude Buquenne, Chris Posson en
nog vele anderen.

Nu er al 17 jaar een euthanasiewet is,
waarvoor moet de vereniging zich verder
blijven inzetten volgens u?
Voor de afschaffing van de vijfjaarstermijn op
de Wilsverklaring die een verklaring 'voor het
leven' zou moeten zijn en dat mensen met dementie ook recht moeten krijgen op een waardig levenseinde.

1999 was een kanteljaar.
In datzelfde jaar zorgde de verkiezingsuitslag
ervoor dat de christen-democraten voor het
eerst sinds lang in de oppositie belandden.
De nieuwe regering had een paars-groene
meerderheid. Er werden door de senatoren
van die partijen wetsvoorstellen ingediend
die streefden naar een wettelijke regeling voor
euthanasie en uitgingen van het zelfbeschikkingsrecht. Men wilde samen met de oppositie tot een regeling komen. Daarop volgden
politieke debatten in de Senaat die ook het
debat in de maatschappij uitlokten. Bijgevolg
vonden verschillende hoorzittingen plaats met
talrijke artsen, psychiaters, verpleegkundigen,

In het huidige politieke klimaat is het ook belangrijk dat we blijven opkomen voor alles wat
RWS de afgelopen 36 jaar verwezenlijkt heeft,
want er bestaat gevaar dat die verwezenlijkingen wel eens teruggedraaid zouden kunnen
worden. Maar als ik vooruitkijk in de verre
toekomst, denk ik dat het met euthanasie dezelfde weg zal opgaan als met de abortuswet:
aanvankelijk was er verzet, maar nu is het recht
op abortus algemeen aanvaard.
Het is ook heel belangrijk dat er samenwerking
is tussen de verschillende verenigingen: RWS,
ADMD, Vonkel ...om resultaten te boeken op
politiek vlak, zoals bijvoorbeeld de vermelding
op de identiteitskaart van het bestaan van de
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Wilsverklaring en het Levenstestament (Negatieve wilsverklaring).
Als vereniging in je eentje een petitie organiseren heeft weinig zin, wat bereik je daarmee?
Ik vind het jammer dat “het ieder voor zich” te
veel gebeurt.
Hoe ziet u de toekomst van RWS?
De huidige voorzitter, dokter Marc Van Hoey
is een zeer goede opvolger van Léon om na te
denken over de verdere evolutie en toekomst
van RWS.
Wat wenst u voor uzelf? Wat is voor u een
waardig levenseinde?
Het is mijn wens om euthanasie te kunnen krijgen als dat mogelijk is en indien dat niet kan,
om mijn "levenstestament" (negatieve wilsverklaring) te respecteren.
We sluiten dit boeiende gesprek af met een
lekkere lunch in de brasserie rechtover waar
we nog wat napraten.
Noot van de redactie: Jacqueline, geboren op
2 juni 1942 in Namen is nog altijd erg betrokken bij de werking van RWS als bestuurslid
en volgt nauwgezet de actualiteit daarover.
Zij is ook altijd aanwezig op evenementen en
op de intervisies. Discretie en tact kenmerken
haar.
					
Mireille Fourneau en Elka Joris,
		
Redactieraad RWS

1

Mario Verstraete (1962-2002) was een activist voor menswaardig sterven en de eerste die
gebruik maakte van de Belgische euthanasiewetgeving. Hij leed aan multiple sclerose. Hij
was bestuurslid bij RWS.
De film Tot Altijd is op zijn levensverhaal gebaseerd.
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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!

158 - OKTOBER 2019

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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Buitenland

Vincent Lambert, Kroniek van zijn Lijdensweg
Dit artikel, geschreven door Mevrouw Jacqueline Herremans, voorzitster van ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité), verscheen in het ADMD-bulletin nr. 151 en werd voor RWS vertaald door Lucien Van Acker, vrijwilliger bij onze
Franstalige zustervereniging.

Je moet een verhaal kunnen afsluiten, zeker als
het een slecht verhaal is.
Dit is het verhaal van de jonge Fransman
Vincent Lambert (geboren 1976), die gebroken
had met zijn diepgelovige ouders en willens
nillens hun “marionet” werd. Na de Raad van
State, het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens, de Administratieve Rechtbank van
Châlons-en-Champagne en na verschillende
expertises, bleven de ouders Vivianne Lambert
en haar echtgenoot voet bij stuk houden. Ik
kan ze nauwelijks ouders noemen. Ik walg van
hen en spreek me niet over de liefde van een
moeder. Ik kan die woorden niet meer horen.
Vincent Lambert, een jonge verpleger in
de psychiatrie, werd op 29 september 2008
slachtoffer van een tragisch motorongeluk. Die
dag stopte het leven van de 32-jarige. Vijf jaar
lang zat zijn echtgenote Rachel trouw naast
zijn bed in de hoop dat hij terug onder de levenden zou komen. In 2011 had het centrum
10 RWS

van de Universiteit van Luik, "Coma Science
Group" onder leiding van Stefan Laureys, de
diagnose gesteld van een chronische neurovegetatieve toestand, gekwalificeerd als minimaal bewustzijn . Terug in Reims ontving
Vincent Lambert dagelijkse fysiotherapiesessies, en van maart tot oktober 2012 zevenentachtig sessies spraaktherapie. Er werden ook
verschillende pogingen gedaan om hem weer
rechtop te laten zitten. Alles een puur (tijd)
verlies.
Het door de Raad van State gevraagde deskundigenrapport van 26 mei 2016 besluit de
achteruitgang van zijn fysieke toestand. Hij
leefde in een vegetatieve toestand zonder
enig teken van een minimaal bewustzijn, met
andere woorden een staat van niet-reagerend
ontwaken. Deskundigen meldden ook een zeer
ernstige motorische beperking van de vier ledematen met een significante peesontsteking.
Op een van de foto's gepubliceerd in de pers,
kon je de ingetrokken armen van Vincent zien.

Toen er in 2013 op initiatief van dr. Kariger
sprake was van het opstarten van het levenseindeproces, zijn de ouders (her)verschenen
en hebben zij sindsdien hun inspanningen
opgedreven om te verhinderen dat hun zoon,
inmiddels al vijf jaar gestopt met leven, eindelijk zou kunnen sterven. Vivianne Lambert
staat dicht bij de Priesterbroederschap Sint
Pius X en zijn vader, een gynaecoloog, is een
sterke tegenstander van abortus. Hun advocaten komen uit fundamentalistische katholieke
kringen. Tijdens de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, was
naast hen, Grégory Puppinck, ook bekend voor
zijn oppositie tegen abortus, homohuwelijk,
euthanasie en embryo-onderzoek aanwezig.
Zoals reeds vermeld: Vincent Lambert had definitief gebroken met deze tak van de familie.
Dr. Vincent Sanchez kondigde op 22 september
2017 aan dat hij een end-of-life protocol wou
starten, waarna de “hel” over hem is losgebarsten. De ouders van Vincent Lambert en hun
entourage gebruikten dezelfde wapens als
die ingezet tegen de voorgangers van doker
Sanchez, namelijk de artsen Kariger en Simon
die druk uitoefenden door te dreigen met criminele klachten voor poging tot moord. "De
ouders legden ook beslag op de bevoegde autoriteiten en rechtbanken met een tuchtklacht.
Hun doel was de uitsluiting van dr. Sanchez en
strafrechtelijke procedures tegen hem", aldus
een verklaring van de advocaten Jean Paillot
en Jérôme Triomphe. En de ouders gingen over
tot actie. Hun ideologie verblindt hen.
Vivianne Lambert en haar echtgenoot begonnen een waanzinnige race van rechtsmiddelen:
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de administratieve rechtbank van Châlons-enChampagne, de Raad van State, het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens. Hun laatste
vondst: de VN-conventie inzake rechten van
personen met een handicap.
Er waren ongepaste scènes van vreugde bij de
aankondiging van de verrassende beslissing
van het Hof van Beroep van Parijs van 20 mei
2019, waarin het Hof beveelt " de Franse staat
in de persoon van de rechterlijke ambtenaar
van de staat, alle stappen te laten nemen om
de voorlopige maatregelen te respecteren, gevraagd door het Internationale Comité voor de
rechten van personen met een handicap op 3
mei 2019, om de sondevoeding en hydratatie
van de heer Vincent Lambert te handhaven,
tot het besluit om in te grijpen.” Meester Jean
Paillot schreeuwde van vreugde: "Het is de remontada (de heropstanding)," zijn beroep van
advocaat verwarrend met dat van een sportjournalist, die een voetbalwedstrijd becommentarieert.

Diezelfde dag, in de ochtend, was het team
van dr. Sanchez gestart met het end-of-lifeprotocol door de voeding en hydratatie van
Vincent Lambert te beëindigen, tegelijk met
de stopzetting van de behandeling om elke
hypothetische pijn te bestrijden. We kunnen
inderdaad de mogelijkheid niet uitsluiten dat
Vincent Lambert, die zich in een staat van nietreagerend ontwaken bevindt, niet gevoelig
kan zijn voor pijn. Wat heeft deze beslissing
van het Hof van Beroep binnen dit medisch
team opgeroepen? Welke vrees voor de toekomst!
Inmiddels heeft de Franse staat een cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van 20
mei 2019 van het Hof van Beroep te Parijs. Een
nieuwe procedure, zeker noodzakelijk.
Geen zorgen voor mevrouw Viviane Lambert
en haar man (het is moeilijk voor mij om ze
'ouders van Vincent Lambert' te noemen):
de juridische kosten en de honoraria van hun

Christenen tijdens een actie in Parijs naar aanleiding van de discussie rondom Vincent Lambert.
Foto Ian Langsdon/EPA

advocaten, van wie er één de belangen van
Civitas verdedigt, zijn overgenomen door de
Fondation Jérôme Lejeune.
Geconfronteerd met deze situatie verenigden
vrienden van Vincent Lambert zich en begonnen geld in te zamelen om de nodige fondsen
bijeen te brengen teneinde de juridische kosten te dekken, inclusief de honoraria van advocaten, waarmee echtgenote Rachel Lambert
geconfronteerd is.
Deze nieuwe ontwikkelingen in de Lambertaffaire leidden tot talrijke artikelen in de
Franse pers … en de Belgische. Naast deze artikelen waren er ook misleidende verklaringen
in de televisiemedia over België. Dit was met
name het geval in de uitzending op France 5 "C
dans l’air" van 21 mei 2019, met leugenachtige
opmerkingen van de filosoof Damien Le Guay
en de hoofdredactrice van de krant La Croix,
Isabelle de Gaulmyn.
En Vincent Lambert wiens leven stopte op 29
september 2008, is veroordeeld om een gevangene van zijn lichaam te blijven, een lichaam
dat zich als een cocon om hem sluit.
4 juni 2019
Jacqueline Herremans

Nota van de RWS-redactie : Op 8 juli was er het
bericht dat de ouders van Vincent Lambert berusten en geen beroep aantekenen tegen een
uitspraak van het Hof van Cassatie die de stopzetting van voeding en hydratatie toelaat. De
ouders willen hun zoon nu niet langer in leven
houden, zijn dood beschouwen ze nu als “onvermijdelijk”. Maar de klacht tegen dokter Sanchez
blijft bestaan.
Vincent Lambert overleed op 11 juli 2019, hij
werd het symbool van het debat over het levenseinde in Frankrijk.
158 - OKTOBER 2019
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Reflecties over ‘coma’
naar aanleiding van het sterven van Vincent Lambert

Sommige ‘comapatiënten’ komen in het
nieuws omdat ze beroemd zijn, zoals Ariel
Sharon die in 2006 een zware hersenbloeding
had gekregen en tot zijn dood in 2014 in een
voortdurende vegetatieve status bleef met de
nodige media-aandacht. Michaël Schumacher
kwam na een ski-ongeval in 2013 in een coma
terecht en keerde na een jaar terug naar zijn
Zwitserse huis met een minimale vorm van bewustzijn waarvan we tot op heden niet weten
hoe dit evolueert omdat men de media buiten
schot wil houden.
Er zijn comapatiënten die soms herrijzen zoals
Rom Houben die na 23 jaar coma opnieuw zou
kunnen schrijven in 2009. ‘Mijn woorden stromen uit mijn vingers’ zou het boek heten, met
dank aan dokter Steven Laureys, de beroemde
comadokter. Het boek is nog niet verschenen…
En dan zijn er de comapatiënten die in het
nieuws komen omdat er ruzie is bij de familieleden of zorgverleners waarvan de enen
hen willen ‘laten sterven’, de anderen spreken
over ‘vermoorden’ en beiden een beroep doen
op ‘rechtspraak’. Wie herinnert zich nog Terri
Shiavo (15 jaar in ‘coma’-2005), Eluana Englaro
(17 jaar in ‘coma’- 2009) en heden dus Vincent
Lambert.
Er bestaat nogal wat verwarring over coma en
de mogelijke verwikkelingen die eruit voortvloeien. Wanneer én coma én euthanasie samen besproken worden, is de mogelijkheid tot
verwarring des te groter. Nochtans is correcte
begrijpbare informatie belangrijk, zowel voor
de patiënten, hun naaste betrokkenen, als de
lezer, want het bepaalt hoe men ermee kan
omgaan en hoe men het kan verwerken.
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Coma wordt internationaal gedefinieerd als
'unarousable unresponsiveness' (niet wakker,
niet bij bewustzijn). Een coma duurt normaal
maar enkele dagen tot weken. Afhankelijk van
de oorzaak, de duur, de diepte, de onmiddellijke zorg,… kan de patiënt ontwaken en al
dan niet weer bij bewustzijn komen. Voorspellingen zijn moeilijk en daarom zijn informatie,
opvang en zorg voor de naaste betrokkenen zo
belangrijk.

legaliseren en begeleiden) geen meerderheid.
Op 26 november blogde Europees parlements
lid Philippe Juvin (UMP) over Rom Houben:
'Als deze patient een euthanasievraag, zoals
beschreven in het wetsvoorstel, had ondertekend, was hij nu per vergissing geëuthanaseerd. De familie, die hem zou hebben opgegeven, zou zich daar niet tegen hebben verzet.
Willen wij een samenleving die zo weinig
waarde hecht aan het leven?'

De gevolgen van een coma die niet tot hersendood en overlijden leiden, kunnen zijn:
- blijvende vegetatieve status PVS (wakker,
niet bij bewustzijn),
- minimale vorm van bewustzijn MRS (wakker, progressieve of momentane bewustwording),
- locked-in syndroom LIS (wakker, bij bewustzijn, maar verlamd)
- 'wakker en bewust’, maar met onherstelbare fysieke en/of psychische gevolgen
- ‘wakker en bewust’ met volledig herstel
(tot 65% , gelukkig!)

De Franse wet-Leonetti (UMP, 2005) bepaalt
dat stopzetten van de behandeling en het
'laten sterven' van de patiënt mag. Actieve
levensbeëindiging na de stopzetting is er wettelijk niet toegelaten tenzij door palliatieve
sedatie. De (Italiaanse) katholieke kerk stelt
dat het stopzetten van een ondersteunende
behandeling bij patiënten met comaverwikkelingen niet mag. Dat is consequent met de
katholieke visie dat het leven een geschenk en
een opgave is van God en dat de individuele
mens daarin niet mag interveniëren.

Er zijn nog altijd wetenschappelijke discussies
over sommige diagnostische criteria en behandelingsmethoden, maar een patiënt die 'na 23
jaar coma’ herrijst zoals men pretendeerde bij
Rom Houben, kan dus niet, dat moest zelfs ‘comadokter’ Steven Laureys toegeven achteraf.
Op 24 november 2009 kreeg in de Franse Assemblée een wetsvoorstel inzake 'une assistance médicale pour mourir dans la dignité ,
légalisant et encadrant l'euthanasie' (n.v.d.r.:
medische hulp bij waardig sterven en euthanasie

In België kan sinds 2002 na het stopzetten van
de behandeling zowel het 'laten sterven' als het
'actief beëindigen' van het leven, weliswaar
met verschillende juridische voorwaarden en
procedures, afhankelijk of men gebruik maakt
van de patiëntenrechtenwet of de euthanasiewet. De begripsverwarring daaromtrent moet
dringend opgehelderd worden om zo de fundamentele discussie niet te vertroebelen. De
hamvraag bij patiënten met verwikkelingen na
een coma is niet 'euthanasie' in de strikte betekenis van 'actieve levensbeëindiging', maar het
al dan niet stopzetten van de ondersteunende
behandelingen. Stopzetting of weigering van
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LEZERSBRIEF ERIKA WAUTERS
Geachte(n)

behandeling gebeurt op verzoek van de patiënt, zijn benoemde of wettelijke vertegenwoordiger. Patiënten en burgers moeten ook
op voorhand weten wat de richtlijnen zijn in
een ziekenhuis wanneer zij opgenomen worden met een comasyndroom. In België is het
bijvoorbeeld zo dat men na één jaar 'de machines' doorgaans 'afkoppelt' bij een vegetatieve status. Door middel van 'vroegtijdige of
voorafgaande zorgplanning' kunnen patiënten
hun wensen te kennen geven via wilsverklaringen, zodat zij zelf of hun vertegenwoordiger
daaromtrent in overleg beslissingen kunnen
nemen als het geval zich voordoet. Ik pleit ervoor en handel dienaangaande dat alle handelingen na het stopzetten juridisch gelijkgesteld
zijn, binnen het kader van wetenschappelijk
onderbouwde palliatieve zorg als stervensbegeleiding, als een patiëntenrecht!

Hierbij zou ik graag mijn mening geven over
euthanasie.
Een tijd terug kwam de zaak van de heer
Vincent Lambert uit Frankrijk in de media.
Wat mij vooral shockeerde was de radicale
weigering van zijn ouders om hem af te
koppelen van de toestellen die hem kunstmatig in leven hielden.

Het is stuitend, op zijn zachtst gezegd, dat
de moeder bleef volharden, want kunstmatig aan machines laten leven, dat is toch
onnatuurlijk.
En is dat voor de fanatieke gelovigen onder
ons aanvaardbaar?
Waar ligt de grens van humanitair handelen?
Graag zou ik mijn mening laten publiceren
in het tijdschrift van RWS.
RWS-leden Dillen-Wauters

Humoristisch bericht van een lezer
Geachte,
Al is de levenseindewetgeving in Frankrijk tamelijk erbarmelijk, toch hebben
ze daar al een passend bier om op een waardig einde te klinken.
Vriendelijke groet,
Bernard Boone, Leuven

Welke levensbeschouwing men ook aanhangt,
het belangrijkste is dat men naar waarheid
communiceert met patiënten, zodat zij in
overleg met de naaste betrokkenen het leven
en sterven kunnen 'kiezen' dat past bij hun
levenstraject, ook na een coma als zij daarin
terechtkomen. Wie 'tot het einde in jarenlange
vegetatieve of verminderde wakker/waakstatus’ aan zijn lijden en pijn een zin wil geven,
verdient evenveel respect en ondersteuning
als iemand die beslist dat hij in die bepaalde
vorm van postcomateuze afhankelijkheid niet
verder kan en wil.
15 oogst 2019
Marc Cosyns
Huisarts, academisch consulent UGent,
bestuurslid RWS
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La Trobonix est une bière brassée (brasserie Terracomtix) à Mamirolle dans le
Doubs (Franche Comté).
Varianten : Blanche, Blonde, Brune, Ambrée, Triple
De Triple is de zogenaamde “L’euthanasix"
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Boekvoorstelling

“Ik moet nu gaan. Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw.”
Auteur : Mieke Maerten

Over het boek: Een innerlijke dialoog tussen
Mieke en haar 36-jarige zoon Pieter maakt de
lezer tot getuige van de aftakeling door ziekte,
de organisatie van de zorg, het onontkoombare van de ultieme vraag, de euthanasie van
Pieter, en haar rouw.
Hugo, acteur en broer van de auteur, zet de
boekvoorstelling op een ontspannen manier
in en vertelt over de positieve feedback die hij
van Yvonne Keuls kreeg nadat zij het boek las.
Hij vond immers dat zijn zus een goed boek
geschreven had maar wou dat bevestigd zien
door iemand met ervaring. De eerste passage die hij leest, is echter niet van de hand
van de auteur maar van Pieter zelf en kan als
zijn levenstestament beschouwd worden: “DE
WERELD DRAAIT OM KUNST & Kunst is Alles
Waar Liefde in Zit”. Zo is de toon gezet. Hugo
wil graag wat meer vernemen over Pieter als
persoon maar Mieke   en Pieters jongste zus,
beantwoorden deze vraag slechts gedeeltelijk.
Mieke laat verstaan dat het nooit de bedoeling
was een biografie over Pieter te schrijven ook
al wil ze met het boek natuurlijk graag de herinnering aan Pieter levend houden.
Ingaande op de vragen die haar broer stelt, vertelt Mieke dat er bij haar nood was om de juiste
woorden bij de juiste momenten te plaatsen.
Er was ook een behoefte om dingen in het reine te trekken, een werkelijkheid te tonen die
niet steeds zichtbaar is. Er waren enkele emotioneel moeilijke gesprekken tussen moeder
en zoon.  Onder meer wanneer Pieter meteen
over euthanasie spreekt als hij zijn moeder van
zijn ziekte en de onomkeerbaarheid ervan, op
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de hoogte brengt. Ook de moeilijke situatie dat Pieter, op het
ogenblik van zijn diagnose en zijn
plotse en onverwachte bedlegerigheid, geen huisarts heeft. Had
zij bij hem moeten aandringen
om sneller palliatieve zorg in te
schakelen? Maar dat kan slechts
gebeuren via een huisarts. Moeilijk was ook de incompatibiliteit
die scheen te ontstaan tussen
haar zorgfunctie en haar functie
als Pieters vertrouwenspersoon.
De afhankelijkheidspositie die zijn
ziekte veroorzaakte, was zo moeilijk voor Pieter dat de moeder, in
haar zorg voor haar zoon, zich zo
onzichtbaar mogelijk trachtte te
maken.
Waarom besluit ze een het boek te schrijven
NA de dood van Pieter?
- Onvrede en verzet tegen bestaande wetenschappelijke literatuur over rouw die
haar niet geholpen had.
- Onvrede bij het lezen van verschillende
persartikels verschenen naar aanleiding
van het vijftienjarig bestaan van de euthanasiewet (2017). De ervaring van de
‘lijdende’ mens moest al te dikwijls plaats
ruimen voor hoofdzakelijk theoretische
benaderingen en tegenstellingen.

Sinds de ziekte en dood van Pieter stelt ze zich
ook de vraag hoe mensen zich zonder hulp van
familie, huisarts, ziekenfonds, doorheen zulk
gebeuren moeten slaan?
Want als iedereen recht heeft op een goed leven dan heeft iedereen ook recht op een goede
dood !
Met medewerking van Mieke Maerten
Elka Joris
Redactieraad RWS

In haar leven -na de dood van Pieter- is er toch
opnieuw plaats voor ‘de lichtheid’ van het
bestaan. Rouwen benoemt ze verder als ‘een
sluier binnen in ons’.
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de stille onbekende
tijd geen verdrijf.
niet iets wat moeiteloos, oppervlakkig
verplaatst kan worden. wat je met een klein,
voorzichtig duwtje ouderwets knus comfortabel verzetten
kan: zo gaat-ie wel goed.
nee.
tijd is ernstig, is geschiedenis.
is oude steen, vermolmd hout,
vervuilde verf, vergruisd cement,
de weeë geur van door iedereen
vergeten, net niet tot stof vergane
boeken die je opnieuw ontdekt. tijd is
een doodgezwegen wapen. tijd is
wreed, van gisteren hedendaags.
zijn wij van alle dagen
wel voldoende thuis?
Rudy Witse
Uit “Père Lachaise – Schoonselhof”
Foto Michel Wuyts

Prikbord

Vonkel Gent

BUS 17 terug op
eigen traject!
Nu de werken aan de Italiëlei aan het
RWS-kantoor beëindigd zijn, kan bus
17 haar oorspronkelijke haltes in de
Vondelstraat weer bedienen. En dit
zowel voor de heen- als de terugrit!

Handtekeningen

!

Voor u documenten
naar het kantoor
stuurt, kijkt u best
goed na of alle
nodige handtekeni
ngen op voor- en
achterkant aanwez
ig zijn. Dat bespaart u én ons ko
sten om ze een
tweede maal te vers
turen.

Fotograaf gezocht!
Verwijderbare
adreslabels
venHet kwartaalblad valt in de brie
, dat
bus en u scheurt het adreslabel
het blad dichthoudt.
oi is
Tenminste, zo doen wij het. Mo
Miset.
het niet dat gerafelde etik
voorschien vindt u een adres op de
tje
bee
zijde van het blad ook een
storend...
geRWS heeft aan alles gedacht en
Haal
bruikt nu verwijderbare klevers.
.
ze er rustig af en lees verder
Stuur
Leest u ons blad liever digitaal?
e met
dan een e-mail naar info@rws.b
liever
d
de vermelding “kwartaalbla
digitaal."

Belangrijke gebeurtenissen bij RWS
zoals een voordracht met interessante
personen, een intervisie met de medewerkers, de jaarvergadering, een gezamenlijke uitstap, de permanenties of
onthaalmomenten in en buiten Antwerpen… worden in “verslagen” verwerkt.
Dat zijn maar “lettertjes”. Foto’s kunnen
soms meer vertellen! Maar dan moet
er wel iemand met een fototoestel ter
beschikking zijn en dat lukt niet altijd.
Daarom zijn we op zoek naar iemand die
zich op vrijwillige basis ter beschikking
stelt. Dat hoeft daarom niet telkens dezelfde persoon te zijn.
Heeft u interesse ? Stuur dan een mail
naar redactieraad@rws.be.

RWS is bereikbaar per e-mail
rond uw dossier?
Heef t u een vraag rond de werking van RWS of
e-mail heel wat
Wij zijn er om u te helpen. In deze tijden is een
onisch bereiksneller dan een brief. We zijn natuurlijk ook telef
baar, maar wat als de lijn bezet is? Geef t u dan op?
es info@rws.be.
Voor al uw vragen kan u terecht op ons e-mailadr
n, mailt u uiEen bericht dat u in ons kwartaalblad wil publicere
teraard naar redactieraad@rws.be.
(eerste kwartaal
De uiterste datum voor het volgende nummer
2020) is 22 november 2019.
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VZW VONKEL
jaarverslag 2018
De voorbije jaren ziet men een verschuiving van
louter psychiatrie naar dementerenden, ouderen,
buitenlanders en "samen gaan”. Bij RWS zien we
eveneens dezelfde items op permanentie of mails.
Vonkel heeft een aantal buddy’s, vrijwilligers, die
mensen met een vraag naar euthanasie begeleiden
omdat ze eenzaam zijn. Sommige buddymaatjes
kozen voor euthanasie, anderen zijn nog zoekende.
Het multidisciplinair team bestaat uit twee psychiaters, twee huisartsen, twee psychologen en een
jurist. Ze telden 437 patiëntendossiers.
Vonkel heeft een website(www.vonkeleenluisterendhuis.be) en ze publiceren een nieuwsbrief.
RWS heeft maandelijks een permanentie in Vonkel,
vooral gericht op mensen uit de regio Gent. Medewerkers van RWS zijn dan ter plaatse.
Vonkel hield in 2018 ook tentoonstellingen van enkele kunstenaars en ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan een expositie met werken van leerlingen uit
het vijfde en zesde leerjaar rond het thema "dood."
Over hun werking geven we volgende cijfers:
- Onthaal: 218
- Telefoons: 427
- Huisbezoeken: 12
In verband met euthanasie-adviezen gaf Vonkel bij
149 patiënten een positief advies. Hiervan kreeg 51%
effectief euthanasie. Van dit totaal aantal positieve
adviezen waren er 93 psychiatrisch, 29 somatisch en
27 geriatrisch (gemiddelde leeftijd 86 jaar).
Meer informatie en gegevens kan u vinden op de
reeds vermelde website.
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS
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Contacten met RWS, Gent

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…

158 - OKTOBER 2019

RWS 17

Gedicht

het verzet der godvrezenden
nogmaals die krompraat vanwege zendelingen
die geloven in een hogere macht:
een slaperige vader die over alles zou beslissen
het recht van de mens die zelf bepaalt
wordt vanuit die hoogte ontkend
alsof achter de wolken
een beter weten schuilt
de dood is het enige wat zeker is,
laten we ogen in vrede sluiten
in een barmhartig teken
lijden is geen heilige plicht:
we zijn geen Sebastiaan
die zich met pijlen laat doorboren
zoals eeuwenlang werd verkondigd
vandaag liggen de wegen open:
elk kruispunt is een keuze
en de uiteindelijke tweesprong is vrij
Staf de Wilde
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Federale Controle-en Evaluatiecommissie
Euthanasie

Informatie uit het achtste verslag
van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Jaren
2016-2017
De commissie moet een tweejaarlijks verslag afleveren aan de wetgevende kamers.
Hieruit geven we u enkele belangrijke feiten.
				
			
In 2016 werden 2.028 dossiers ingediend
en 2.309 in 2017 wat het totaal brengt op
4.337 aangegeven euthanasiedossiers in
België. Hiervan zijn 3.385 Nederlandstalige en 952 Franstalige dossiers.
De verhouding mannen-vrouwen is 50,9
tegenover 49,1 wat een gelijke verdeling
geeft over beide geslachten.
In de leeftijdsverdeling zien we een ruime
meerderheid van 75,9 % in de leeftijdsgroep 60 tot 89 jaar. Opmerkelijk feit is
dat sinds de uitbreiding van de wet op de
euthanasie naar minderjarigen slechts 0,1
% minder dan 18 jaar is, wat feitelijk betekent drie dossiers op twee jaar. Een ander
opmerkelijk feit is dat de we in de totale
groep van 0 tot en met 49 jaar slechts 4,5
% of totaal 192 dossiers voor deze grote
groep noteren.
De tendens om euthanasie niet uit te voeren in een ziekenhuis blijft duidelijk aanwezig. 45% gebeurt thuis en 13,9 % in een
woonzorgcentrum hetgeen een thuisvervangende woonsituatie is. Dit brengt het
geheel op ruim 58,9 % tegenover 38,9 %
in ziekenhuizen.

In 2016 en 2017 werd geen enkel dossier
aan het parket overgemaakt.
Voor alle duidelijkheid: deze commissie
bestaat uit zestien effectieve en zestien
plaatsvervangende leden. Acht leden zijn
arts, vier zijn jurist of docent en vier komen uit kringen belast met de problematiek van ongeneeslijk zieken.
Opmerkelijk feit in dit jaarverslag is een
besluit dat de commissie voorstelt (pagina
22).
In het geval van polypathologie heeft
de commissie huisartsen, op grond van
hun ervaring, gelijkgesteld aan specialisten voor het verstrekken van advies als
tweede arts bij een patiënt waarvan het
overlijden niet binnen korte termijn zal
optreden.
Opmerking van de auteur:
hier geeft de commissie feitelijk aan dat
huisartsen minstens even geschikt, zoniet beter geschikt zijn om de graad van
ondraaglijk lijden bij polypathologie in te
schatten. Tegelijk geven ze wel aan dat bij
psychisch lijden of een component in deze
richting wel beroep moet gedaan worden
op een geriater of psychiater.
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS

In de weergave van de gebruikte middelen maakt het verslag onderscheid in
intraveneuze toediening of oraal gebruik.
Bij de IV-middelen heeft men een onderscheid tussen vier manieren en dit geeft
een totaal van 99,2 % terwijl slechts 0,5 %
een drankje gebruikt.
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Dank voor de geleverde steun

Agenda RWS

agenda OKTOBER
22 OKTOBER 2019

Beslissingen rond het
levenseinde
Lezing Dr. Marc Van Hoey – 19.30 u.

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

DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!
AL DE GULDEN PASSER
AL MARNIX VAN SINT ALDEGONDE

agenda NOVEMBER

AREOPAGUS AMICITIA ET PERSEVERANTIA
FAMILIE J.VAN LANDUYT-SOMERS
KAPITTEL IN EENDRACHT VOLHARDEN
STICHTING ERNEST DE CRAENE
VZW SMIT
AL BRABO, ANTWERPEN
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29 november 2019

Beslissingen rond het
levenseinde
Lezing Marc Vanrijckegem – 14.00 u.

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

Belangrijker dan een hond
Tijdens de voorbije maanden werd de Antwerpse huisarts Marc Van Hoey, voorzitter
van Recht op Waardig Sterven, vrijgesproken
van vergiftiging omdat hij aan een patiënte
die levensmoe was, een dodelijk product had
bezorgd. Van Hoey had eerder de euthanasiecommissie gecontacteerd om een levensbeëindiging om psychische redenen te vragen.
Maar dat werd geweigerd. Van Hoey gaf zijn
patiënte dan maar zelf een drankje waarvan
ze rustig en snel zou sterven als ze het consumeerde. Hij legde zich zelfs naast haar op
bed om haar psychisch te ondersteunen in die
moeilijke beslissing. De euthanasiecommissie
stond op haar achterste poten en ging over tot
vervolging, maar het Antwerpse gerecht stelde
Van Hoey buiten vervolging omdat hij geen actieve daad had gesteld bij de vergiftiging van
de dame. Dokter Van Hoey is een moedig man,
hij is een held.
STRAFWETBOEK
Ondertussen keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers net niét het nieuwe strafwetboek goed. In dat nieuwe strafwetboek wordt
hulp bij zelfdoding strafbaar gesteld, maar
zelfdoding niet. Een bizarre redenering. Het
wetboek kon net niet worden goedgekeurd
door de val van de regering en dat is een goede
zaak. Want hulp bij zelfdoding strafbaar maken
is wreed: een zieke of uitgeleefde hond wordt
momenteel al beter behandeld dan een mens.
Dat zou nog verergeren als hulp bij zelfdoding
uitdrukkelijk strafbaar zou worden. Daarom is
het zeer belangrijk om zoveel mogelijk brieven
en mails te sturen naar de leden van de Kamercommissie Justitie om de dreigende strafbaarstelling te verhinderen. Wie zijn mening wil
kenbaar maken, kan dat op dit adres: Kamer
van Volksvertegenwoordigers, t.a.v. Kamercommissie Justitie, Natieplein, 1008 Brussel.
Of via deze mail: info@dekamer.be. Vermeld
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bij mails telkens dat de mail bestemd is voor
de leden van de Kamercommissie Justitie en
voor de Kamervoorzitter. Vermeld uitdrukkelijk dat hulp aan zelfdoding niet strafbaar mag
worden gesteld omdat dit strijdig is met de
mensenrechten (zie hieronder). Op deze adressen kunnen ook hoorzittingen worden aangevraagd door representatieve organisaties.

medische stand moeten zich niet in de plaats
stellen van de burger, het is niet hùn leven.
Dit recht op zelfbeschikking zit trouwens al in
de wet op de rechten van de patiënt, die allerlei
therapieën kan weigeren. Alleen is dit recht op
zelfbeschikking niet voldoende doorgetrokken
in zijn ultieme consequentie. Het geldt nl. ook
voor de beslissing om je leven te beëindigen.

PIL VAN DRION
Hulp bij zelfdoding strafbaar maken druist immers in tegen de mensenrechten.

Maar artikel 8 is een "relatief" artikel, zo leerden wij op de unief. Het moet altijd afgewogen worden tegen andere mensenrechten.
Het heeft in zijn tweede paragraaf een reeks
beperkingen.

In plaats van hulp bij zelfdoding strafbaar te
stellen zou het beleid net andersom moeten
zijn. De overheid zou de zogenaamde "pil van
Drion" (een fictieve naam om een middel aan
te duiden dat zelfdoding pijnloos en snel mogelijk maakt, n.v.d.r.) vrij ter beschikking moeten stellen van iedere volwassene die daarom
vraagt. Zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden en zonder medische of psychologische betutteling.
Mijns inziens schendt België minstens drie
artikelen van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM) door de "pil van
Drion" niet vrij ter beschikking te stellen: artikel 8 (recht op privacy en zelfbeschikking),
artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (verbod
op foltering, vernederende en mensonterende
behandeling). Als het parlement verstek geeft,
kan men zich een rechtszaak tegen de Belgische staat indenken, waarbij men zich op deze
drie artikelen beroept, om vrije zelfdoding in
comfortabele omstandigheden mogelijk te
maken.
PRIVACY
Artikel 8 EVRM garandeert iedereen privacy
en geen inmenging in het gezinsleven. Niets is
meer privé dan je eigen leven. De staat of de

Dat geldt niet voor de artikelen 2 en 3. Zij zijn
"absolute" artikels. De staat moet niet alleen
die rechten garanderen, maar ook preventieve
maatregelen nemen om de rechten uit die artikels zo goed mogelijk te realiseren.
EEUWIG LEVEN
Neem nu artikel 2, het recht op leven. Dat recht
is - zoals alle rechten uit het EVRM - een individueel recht, geen collectief recht. Ieder individu kan dus beslissen hoe hij zijn leven invult,
een ideologie, geloof of gemeenschap kunnen
niet boven dat recht staan en hun rechten
moeten er ook niet tegen afgewogen worden.
Is het niet wat bizar om een rechtszaak die
terbeschikkingstelling van de "pil van Drion"
mogelijk wil maken te steunen op het recht
op leven? Welnee. Je kan er wat lacherig over
doen of de schouders ophalen, maar niemand
kan ontkennen dat het einde van het leven en
het stervensproces per definitie deel uitmaken
van het leven zelf. Anders beweren zou betekenen dat iedereen eeuwig zou leven. Als een
rechtbank of het Europees Mensenrechtenhof
zou menen dat het levenseinde niét tot het
leven behoort, dan zouden ze een religieus
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standpunt innemen en dat kan de magistratuur niet doen.
WREED
Omdat het stervensproces en het levenseinde
behoren tot het leven, heeft de overheid de
plicht om dat levenseinde zo waardig mogelijk
te laten verlopen. Dat laatste gebeurt momenteel allerminst. Nu moeten mensen die een
einde aan hun leven willen maken in schimmige cafés revolvers gaan kopen, onder treinen of
van hoge gebouwen springen, zich ophangen
of zich pijnlijk vergiftigen. Dat is wreed en het
zadelt de nabestaanden soms op met peperdure rekeningen. Volgens artikel 2 moet de
overheid mijns inziens zelf de nodige middelen
ter beschikking te stellen om het leven op een
waardige en pijnloze manier te beëindigen.
PLURALISME
Deze visie sluit het bestaan van organisaties
die zelfdoding bestrijden niet uit, het sluit zelfs
hun subsidiëring niet uit. Maar het betekent
wél dat een identiek bestaans- en subsidiëringsrecht moet worden toegekend aan organisaties die zelfdoding waardig én makkelijk
mogelijk maken. En het betekent vooral dat
de overheid de pil van Drion zonder enig voorbehoud ter beschikking moet stellen aan elke
volwassene die daarom vraagt.
Beide opties (zelfmoord voorkomen en zelfmoord waardig mogelijk maken) moeten gelijk behandeld worden. Omdat ieder individu
het recht heeft om zijn levenseinde in te vullen zoals hij dat wenst en omdat de overheid
neutraal moet zijn in levensbeschouwelijke
geschillen.
De staat moet daarin het pluralisme handhaven, hij kan geen aanhangsel worden van een
levensbeschouwing of van het corporatisme
van een bepaalde bevolkingsgroep.
In geen geval kan een beperkte minderheid
- want de mensen die tegen een pijnloos levenseinde naar eigen keuze zijn vormen een
beperkte minderheid - haar visie opdringen
aan de meerderheid. Net zo min als dit ging bij
abortus of euthanasie.
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Momenteel schendt België dus artikel 2 EVRM.
RUSTHUIZEN
Daarnaast heb je ook nog artikel 3 EVRM.
Door de manier waarop België momenteel senioren in rusthuizen (en dan vooral demente
senioren) behandelt, schendt ons land ook artikel 3 EVRM. Dat is eveneens een absoluut artikel en het verbiedt foltering, mensonterende
en vernederende behandeling.
De feiten zijn genoeg bekend. Slechts enkele
voorbeelden.
In de Vlaamse rusthuizen is ten gevolge van
de commercialisering nog maar 4 euro per dag
beschikbaar voor voeding van bejaarden en
alle koks zijn het er over eens dat dit te weinig
is.
Bovendien wordt - door de te lage uitbatingsnormen van rusthuizen - het aantal pampers
voor incontinente bejaarden beperkt, met als
gevolg dat in sommige rusthuizen bejaarden
tussen vijf uur 's avonds en acht uur 's morgens
- als tot 45% (!) van hen aan hun bed gebonden worden - niet ververst worden; in andere
woorden ze niet ververst zolang de pamper
niet helemaal "vol" is.
Door de commercialisering van de rusthuizen
(waarbij de bedrijven die de sector wilden
uitbaten van de overheid uitbatingsnormen
hebben geëist die een jaarlijkse "tweecijferige
winst" mogelijk maken), is het personeelsbestand soms maar de helft van in de overheidsrusthuizen. In ieder geval is er veel te
weinig personeel, het wordt vaak schrijnend
onderbetaald (volgens een studie verdient een
beginnend cipier tot 400 euro netto meer dan
een beginnende zorgkundige in een rusthuis).
Soms zijn er slechts twee personeelsleden
voor 68 al dan niet demente bejaarden. Soms
zijn dat werkonwilligen die door het OCMW
gestuurd zijn op grond van artikel 60 of buitenlanders die de taal van de senioren amper
begrijpen of spreken.
Dit zijn schendingen van artikel 3, dat vernederende en mensonterende behandeling
verbiedt. Wie de Straatsburgse invulling van
artikel 3 bekijkt, (en dat kan vooral aan de

hand van arresten tegen illegale vreemdelingen) ziet dat die heel ver gaat en dat de huidige
Belgische toestanden daar zeker onder vallen.
Maar slechts weinigen zijn hierin geïnteresseerd.
PAPIEREN CONTROLE
Daarbij komt nog dat er geen daadwerkelijke
controle is op de praktijken in de rusthuizen.
Er is een papieren controle en heel uitzonderlijk een aangekondigde controle na herhaalde
klachten. Er zijn momenteel geen advocaten of
mensenrechtenorganisaties die zich om deze
situaties bekommeren, in het parlement is er
amper drukte hierover. Ook dit zijn schendingen van artikel 3.
Wat heeft dit er nu mee te maken?
Door de schendingen van artikel 3 EVRM wordt
de schending van artikel 2 - tenminste in het
geval van senioren - zwaarwichtiger. Aan de
ene kant is de overheid niet bereid om voldoende hulpverleningsmiddelen ter beschikking te stellen van (demente) senioren (te weinig personeel, te weinig werkingsmiddelen) en
levert zij deze groep over aan de winsthonger
van commerciële sector, maar aan de andere
kant verhindert ze dan weer met alle middelen dat deze bejaarden zelf op een waardige
manier uit het leven stappen. Dat kan dus niet.
De kans dat deze rechtszaken succes zullen
hebben, lijkt mij voorlopig niet zo groot. Om
een rechtszaak te winnen moet je natuurlijk
een belang hebben. Je zal dus senioren moeten vinden die in de betrokken situatie zitten
en die zullen wellicht al overleden zijn op het
moment dat de zaak bij het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens in Straatsburg wordt
besproken. Om dat laatste mogelijk te maken,
moeten immers eerst alle Belgische rechtsmogelijkheden worden gebruikt en dat duurt
jaren.
Maar het is ook mogelijk om als mensenrechtenorganisatie, die de belangen van het
waardig sterven behartigt, zo'n rechtszaak op
te starten. De organisaties "Recht op Waardig
Sterven", "Laatste Wil", de "Liga voor Mensen-
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rechten" of zelfs de mutualiteiten zouden
dit dus kunnen doen.
LIEFDESVERDRIET
Er worden nogal wat drogredenen aangehaald om de pil van Drion niét zomaar
ter beschikking te stellen. Eén van die
redenen is: stel je voor dat iemand met
liefdesverdriet op een impulsieve wijze de
pil slikt en zo een onherroepelijke beslissing neemt. Inderdaad, dat kan gebeuren,
maar het is geen reden om de pil niet ter
beschikking te stellen. Want dan moet je
ook revolvers, touwen, hoge gebouwen,
treinen en allerlei andere middelen gaan
verbieden. Daarmee kan ook "in een impulsieve bui" het leven worden beëindigd.
En zo vaak zal dit nu ook weer niet gebeuren, mensen zijn doorgaans erg gehecht
aan het leven.
INQUISITIE
We moeten ons geen illusies maken. De pil
van Drion zal nog niet zo gauw ter beschikking gesteld worden. Naast de klassieke
lobbying uit religieuze hoek is er in dit geval ook een lobbying uit beroepsgroepen
(de artsen én de rusthuisuitbaters) omdat

Gedicht
hun machtspositie en hun belangen worden aangetast door die pil van Drion.
Cynisch genoeg zal die pil wel beschikbaar
worden wanneer de kosten van de rusthuizen dermate uit de pan swingen dat ze
onbetaalbaar zijn. De pil zal er komen om
financiële redenen, niet om menswaardige morele redenen. En dat is volkomen
verkeerd. Ze moet er komen omdat ieder
mens het recht heeft om over zijn leven te
beslissen.
Nu wordt een hond die zwaar ziek of levensmoe is, waardiger behandeld dan een
mens. Ik hoop dat er steeds meer dokters
en psychologen komen die inzien dat het
niet hun taak is om het lijden van zwaar
zieke en levensmoeë mensen te verlengen
met babbels, controles en commissies. Artsen en psychologen moeten niet uitgroeien
tot de moderne inquisitie, ze moeten iedereen die dat wil waardig laten sterven. Omdat een mensenleven zeker zo belangrijk is
dan het leven van een hond.
John De Wit
Justitiejournalist

Angst
De angst voor de dood
verdwijnt stilaan
druppel per druppel
want het besef groeit
dat het vertrekken is
uit de ondraaglijke
liefdeloze
onverschillige
schouderophalende
of moordende wereld
alleen maar belust
op macht
en bezit.
En dit alles
in naam
van een land
van een leider
van een kleur
van een aard
of een opperwezen
met wisselende benaming.
Een vertrek uit de dwaasheid.
Paul Van Camp
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Boekbespreking

Doodgelukkig
Een verhaal voor kinderen over euthanasie
Door Eline Tijtgat

Hoe het toeval ons bij dit boekje bracht.
In onze redactie houdt men wel eens van woordspelletjes en zo kwam bij een cartoon van Paulo
het woord “doodgelukkig” op tafel. Dat woord
leek zo voor de hand liggend, maar is dat wel
Nederlands ? Het is toch dolgelukkig en doodongelukkig. Wat zegt de zoekmachine daarover?
Resultaat: “Doodgelukkig” is de titel van een
boekje waarin de jonge Eline Tijtgat euthanasie
aan kinderen uitlegt. Het boekje werd besteld,
geleverd, betaald en gelezen.
Wat vinden wij ervan ?
“Doodgelukkg”
Het ziet eruit als een lief kinderboekje met
schattige illustraties van Thijs De Rijcke. Op
het kaft een tekening van opa in bed, een glas
champagne in de hand. Hij is omringd door
kleindochter Sara, haar ouders en hond Zappa.
Eline Tijtgat opent met een gedachte van mentaliteitshistoricus  Philippe Ariès (1914 - 1984):
kinderen de waarheid vertellen. Met de ooievaar heeft men al lang afgedaan, maar de dood
wordt verdoezeld, verbloemd.
Het verhaal heeft twee hoofdpersonages.
Enerzijds de jonge kleindochter Sara en anderzijds haar oude en ongeneesbaar zieke grootvader. Het hele gebeuren speelt zich in zijn huis
af, waar hij omringd wordt door veel helpende
handen. Niets kan opa nog gelukkig maken, hij
kan het leven niet meer aan, hij kan niet meer
genieten zoals vroeger, de pijn is hem te veel
en hij wil sterven.
Sara wordt op de hoogte gehouden van de gesprekken met de dokter, ook als er een datum
gekozen wordt voor opa’s levenseinde. Bij het

158 - OKTOBER 2019

afscheid spreekt hij zijn kleindochter moed in
met “Als de zon schijnt dan is elke zonnestraal
een knuffel van mij voor jou. Als het bewolkt is
dan speel ik verstoppertje. En als het regent…,
dan ben ik naast het toilet aan het plassen!”. Ik
moet glimlachen want dit zijn woorden, ervaringen van een oudere man en geen zelfgevonden ideeën van een twintigjarige. Ik beslis voor
mezelf: dit is Eline Tijtgats ware verhaal over
het afscheid van haar grootvader.
Het is een vlot geschreven, eenvoudig boekje
voor jong en oud. Slechts 25 bladzijdes, met
zes prettige tekeningen zoals in een sprookjesboek. Het kopen en klaarleggen tegen dat
het ooit zover is, is misschien ook vroegtijdige
planning.

ISBN-nummer: 97890903066971
Doelgroep 9 – 11 jaar
Alle praktische informatie is te vinden
op de website “doodgelukkig.be”.
Bestellen kan via die website of
via de Standaard Boekhandel.
Ook in verschillende bibliotheken
verkrijgbaar.

Proficiat met dit warme heldere werkje!
					
		
Mick De wachter
		
Redactieraad RWS
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BLIJF ER NIET
MEE ZITTEN
Voor je vragen over levenseinde en
euthanasie kan je terecht tijdens de

RWS-PERMANENTIE
ANTWERPEN
Italiëlei 153, Antwerpen

elke eerste en derde donderdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 u.

TURNHOUT
Het Huis van de Mens, Begijnenstraat 53, Turnhout

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

MECHELEN
Vrijzinnig Centrum DESCHAKEL 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

T: 03 272 51 63
info@rws.be

www.rws.be

GENT
Vonkel, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent

elke derde woensdag van de maand (niet op feestdagen)
van 14.00 tot 16.00 u.

Woordzoeker

Woordzoeker

Kwartaalblad
RWS
– juli
2019
Kwartaalblad
RWS
– juli
2019
Woordzoeker
Woordzoeker

D Z R W A E AN DS OE CC W
O

B L IJ F U B LU OE GB
E E NM GO E T MI EE
DM IJ A T I EK EIKJ RS
A P E A V T RH OO UL
NA S L RS
K T WE AA
I H I N GS

MS EU
EH ND
NI SN

EM TA
EC W
C
TI ET

RG
W
O GG WI
TR RE SI EC EH ED
L R I T TS EE W
I
TE
NIU
J GN SS DO SO TE
US WT EE RR IV IE

EI
EI

Welk woord zit in
dit letterrooster
verborgen?
Zoek volgende woorden,
schrap ze door en vind het
puzzelwoord :

DT
RT

aleer – bedanking – bij –
dij – eed – ex – gemeente 
AD
– gerust – is – kwaliteit
N I I K EZ
SN
– log – nieuwer – raad
G E E A N E NT SE XN TA EK GN N
– sta – twee - vragen
U
– vrouw – wens – wet wettig
Welk
woord
zit in
verborgen?
Welke
slogan
zitdit
in letterrooster
dit letterrooster
verborgen?
De overblijvende letters vormen de slogan die je zoekt:
Zoek
woorden,
het puzzelwoo
Zoekvolgende
volgende woorden
in hetschrap
rooster ze
en door
schrapen
ze. vind
De overblijvende
letters
. . . zoekt:
.....................................................................................

aleerde–oplossing
bedanking
– blad!
bij – dij – eed – ex – gemeente – gerust – i
Ontdek
elders in dit
actie – arts – as – beslissen – coma – dit – emotie – empathie – eten – ideeë
oud– –nieuwer
pathologie––raad
rust ––sterven
– wens‐–vragen
wet
log
sta – twee
– vrouw – wens – w

IK WORD LID VAN RWS
De oplossing is: zelfbeschikkingsrecht een noodzaak
Het puzzelwoord is : documentenregistreringsdiensten

VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND STUREN NAAR: RWS, ITALIELEI 153, 2000 ANTWERPEN
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
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

RWS 25

Filmbespreking

Miele
Deze Italiaanse film uit 2013 vertelt het verhaal de man weigert. Zij wil zijn dood niet op haar
van Miele (Italiaans voor honing). Haar echte geweten en houdt contact met hem.
naam is Irene.
Er ontstaat een band tussen beiden.
Voor haar vader en vrienden studeert zij aan de
universiteit. In werkelijkheid helpt zij op vraag Door deze ervaring beslist ze later met dit
en tegen betaling, terminaal zieke mensen thuis ‘werk’ te stoppen.
waardig te sterven. Zij legt de procedure uit en
geeft aanwijzingen over het toedienen van de Persoonlijk vind ik het een serene en geloofmedicatie. Miele zorgt voor muziek of vervult waardige verfilming over het onderwerp eueen laatste wens van de zieke. Dan trekt zij zich thanasie. Het sterke personage van de actrice
terug en wacht tot het overlijden. Het illegale die Miele vertolkt, speelt daarbij een grote rol. Verkrijgbaar in de bibliotheek
product, Lamputal, koopt ze in Mexico.
Een film de moeite waard om te zien.
Nederlands ondertiteld
Muziek van vooral Bach en Talking Heads
Op een dag levert ze het dodelijk middel af bij
Muziek bij aftiteling: Georges Brassens.
een ingenieur. Deze blijkt kerngezond maar ziet
de zin van het leven niet meer. Miele probeert op
Mieke Versées
allerlei manieren het flesje terug te krijgen maar
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

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering
zaterdag 7 december 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 30 november 2019 via onderstaande antwoordstrook

De Buitengewone 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
zijnopopdedeBuitengewone
Buitengewonealgemene
algemeneVergadering
Vergaderingvan
van77december
december2019
2019met
met

bijkomende
bijkomendepersonen
personen

Handtekening
Handtekening

In overeenstemming met de recente wetswijziging
in verband met de vzw heeft RWS haar statuten
aangepast.
U vindt de aangepaste statuten op de website
www.RWS.be
Onze vereniging moet dienaangaande een
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING houden.
Deze vergadering heeft plaats op
ZATERDAG 7 december 2019 om 11.30 u. op de zetel,
Italiëlei 153 in Antwerpen.
Alle leden van RWS zijn hierbij uitgenodigd.
Mogen wij U vragen uw deelname met de antwoordstrook te willen bevestigen en deze te versturen naar
het secretariaat voor 30 november 2019.
Met vriendelijke achtingsvolle groeten
Dr. Marc Van Hoey, voorzitter RWS

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

&

Volmacht
Volmachttussen
tusseneffectieve
effectieveleden
leden
Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 2019
Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 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
van77december
december2019
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

Herfst

de nachten stelen daglicht
zonnestralen worden koeler

soms rilt de ochtend
slokt mist de wereld op

herfst neemt de macht over
met stille trom vertrekt de zomer

Mieke Versées

Boeken & documenten

Boeken & documenten
Bij RWS
Bij RWS
Levenstestament & Wilsverklaring inzake euthanasie
Levenstestament
Het levenseinde
Wilsverklaring
inzakeomtrent
euthanasie
Vragen en antwoorden
de wettelijke bepalingen in België
Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

In de boekhandel of op internet

De levende dode
De
Jeflevende
Hermans dode
Jef
Hermans
€ 18,00
per overschrijving op rek.nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS
€of18cash tijdens permanenties
per
overschrijving
info@rws.be
– 03op
272rek.nr.
51 63BE19 3200 2641 7012 van RWS
of cash tijdens permanenties
info@rws.be – 03 272 51 63

de boekhandel
F.In
Bussche
& W. Distelmansof op internet Marc Cosyns
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar
Amelie Van Esbeen
‘controversiële’ euthanasiewet?
de 93 – jarige die nú wou sterven.
Franky
Bussche
& Wim
Distelmans
Marc
Cosyns
ASPnEditions
- ISBN
9789054879909
Uitgeverij
UGA - ISBN 9789089771544
Een goede dood - 2002-2012: tien jaar
Amelie Van Esbeen,
‘controversiële’
de 93 – jarige die nú wou sterven.
Marc Cosyns euthanasiewet?
& Julien Vandevelde
ASPnEditions
ISBN
9789054879909
Uitgeverij UGA - ISBN 9789089771544
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
Uitgeverij Vrijdag 2009 - ISBN 978 94 6001 049 1
Marc Cosyns & julien Vandevelde
Bevroren
Zorg voor
de laatste
levensfase
Johannabeeld.
Vlaminck
& Marc
Cosyns
Uitgeverij
Vrijdag
2009
Zoals ik het wil. Gesprekken over euthanasie
ISBN
978 94
60012004
049 1
Roularta
Books
johanna
Vlaminck & Marc Cosyns
Pol Goossen
Zoals
ik
het
wil. Gesprekken over euthanasie
Koningswens
Roularta
2004Uitgevers
UitgeverijBooks
Witsand

Lieve Thienpont
Marc
LiberaCosyns
me
Verhalen
voor hetensterven
gaanlijden.
(E-book)
Over euthanasie
psychisch
Uitgeverij
Vrijdag
ISBN:
9789460012464
Uitgeverij Witsand
ISBN: 9789492011138 – 240 blz.
Lieve thienpont
Libera
Marc me
Desmet
(over
euthanasie
en psychisch
Euthanasie: Waarom
niet? lijden)
Uitgeverij
UitgeverijWitsand
Lannoo - ISBN 9789401426664
ISBN: 9789492011138 – 240 blz

ISBN 9789490382742
Pol goossen
Koningswens
Als het zover is (verhalen van euthanasie)
Uitgeverij
Witsand Uitgevers
door het supportteam
van het ZNA
ISBN
9789490382742
Campus Middelheim

Patrick Wyffels
Marc
Desmet
De LEIFarts
Euthanasie:
Waarom niet?
Uitgeverij Houtekiet
- ISBN 9789089241283
Uitgeverij Lannoo - ISBN 9789401426664

EPO 2006 - ISBN 90 6445 404 3
Als het zover is (verhalen van euthanasie)
door
hetVan
supportteam
van het ZNA
Hugo
den Enden
Campus
Middelheim
Ons levenseinde humaniseren.
EPO
- ISBN
90 6445
404 3
Over2006
waardig
sterven
en euthanasie

Marc Cosyns
Patrick
Wyffels
MORE eutopia
later
De
LEIFarts Vrijdag - ISBN 9789460015076
Uitgeverij
Uitgeverij Houtekiet - ISBN
9789089241283
Els van Wijngaarden

VUBPress 2004 - ISBN 90 5487 373 6 - € 17,95
Hugo Van den Enden
Ons
levenseinde
Marc
Cosyns humaniseren.
Over
waardig
en euthanasie
Verhalen
voorsterven
het sterven
gaan (E-book)
VUBPress
2004
ISBN
90
5487
373 6
Uitgeverij Vrijdag - ISBN: 9789460012464

Voltooid leven
Marc
Cosyns
Uitgever:
Atlas Contact, 2016
MORE
eutopia
later
ISBN: 9789045033044
Uitgeverij
Vrijdagals
- ISBN
9789460015076
Ook verkrijgbaar
e-book
ISBN: 9789045033136

Ann Callebert
Herstel
als antwoord op euthanasie?
Els
van Wijngaarden
Uitgeverij
Acco, 2017 - ISBN 9789462925502
Voltooid leven
Uitgever:
Ton VinkAtlas Contact, 2016
ISBN:
9789045033044
EEN GOEDE
DOOD
Ook
verkrijgbaar
Euthanasie
gewiktalsene-book
gewogen
ISBN:
9789045033136
Uitgeverij Klement Utrecht, 2017
ISBN: 9789086872244
Ann
Ook Callebert
verkrijgbaar als e-book Herstel
ISBN: 9789086872251
als antwoord op euthanasie?
Uitgeverij
Acco, 2017
ISBN 9789462925502
Philip Nitschke
en-Fiona
Stewart
Handboek de Vredige Pil
ton
Vink Exit International Haarlem
Uitgeverij
EEN
GOEDE
DOOD
ISBN 9789090308012
Euthanasie
en gewogen
Ook digitaalgewikt
verkrijgbaar
via deeinder.nl
Uitgeverij Klement Utrecht, 2017
ISBN: 9789086872244
Ook
verkrijgbaar
e-book Annegreet
vanals
Bergen
ISBN:
9789086872251
Mijn moeder
wilde dood
Uitgeverij Atlas - ISBN 9789045016948
Mieke Maerten
Ik moet nu gaan
Uitgeverij Cyclus - ISBN 9789085750734
Eline Tijtgat
Doodgelukkig
ISBN 97890903066971

DVD
DVD te
te koop
koop bij
bij RWS
RWS
‘End
‘Endcredits’
credits’
een
eenfilm
filmvan
vanMarc
MarcCosyns
CosynsenenAlexander
AlexanderDecommere
Decommere
€€1010
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Marc
MarcCosyns
Cosyns&&julien
JulienVandevelde
Vandevelde
Bevroren
Bevrorenbeeld.
beeld.Zorg
Zorgvoor
voordedelaatste
laatstelevensfase
levensfase
(boek
met
dvd)
€
10
(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
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

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

Oplossing van de
Woordzoeker is
documenten 
registreringsdiensten

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

30 RWS
World
Federation of Right to Die Societies en andere, niet aangesloten verenigingen:
adressen via het secretariaat van RWS
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RWS-medewerkers op vorming in Lier

In memoriam
Tuur Van Wallendael
je moet een laatste keer spreken
je richten tot het volk, nu het weefsel
breekt, de vele draden van verbinding
een laatste keer wil je feesten,
het vieren dat je hier bent geweest,
met vel en vezel verbonden: vrienden
die een diepe bewondering deelden
en een briesende verontwaardiging
een laatste keer neem je het woord
je leent het van een grote dichter:
‘but I am not content’
het had beter gekund zoals wij
allemaal een paper inleveren
de kladversie van een meesterwerk
meer zijn we immers niet
dan een proeve van broederschap
we omhelzen de wereld
met veel te korte armen
je wil het laten tuiten in de oren
van wie klaar staat met een oordeel
de dragers van mijter en kromstaf
je klopt op je trotse borst:
ik beslis, beslis al van tevoren
een laatste keer moet je het volk
toespreken, zeggen dat het kan:
waardig de drieste sneden dragen
van het afscheid en dan de vrede van voltooiing
al is die volheid altijd voorlopig
je getuigt als een waarachtige vent
die oog heeft voor het mogelijke:
er was nog meer en beter te doen
I am sad and not content

Tien jaar na het overlijden van Tuur Van Wallendael
(29-9-1938 – 18-11-2009)
herneemt RWS het gedicht van schrijver-dichter Staf de Wilde.

