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Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven, internationaal befaamd om 
haar onderzoek naar de ziekte van Alzheimer én meter van RWS, 
ontving op 18 november 2019 in het Paleis der Academiën te Brussel 
de prestigieuze Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie.
Ze is hiermee de allereerste vrouw die deze prijs in ontvangst mag 
nemen. 

De Stuurgroep Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Aca-
demie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Jonge Aca-
demie, onder voorzitterschap van prof. Elisabeth Monard en prof. 
Damya Laoui was onder de indruk van de inspanningen van Prof. Dr. 
Christine Van Broeckhoven en heeft beslist de Loopbaanprijs We-
tenschapscommunicatie 2019 aan haar toe te kennen. Ze wenst de 
volgende laudatio aan de Loopbaanprijs te hechten:

Christine Van Broeckhoven krijgt de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie 
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en Jonge Academie

Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven wordt onderscheiden met de 
Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie voor haar jarenlange inzet 
als mondiale topexpert die via contact met patiënten, mantelzorgers, 
burgers en politici een weg gevonden heeft om (haar) onderzoek te 
verbeteren en te wegen op het beleid. De jury waardeert haar door-
gedreven inspanning om Alzheimer en dementie uit de taboesfeer te 
halen, waarbij zij zich zowel inzet om het belang van wetenschappelijk 
onderzoek te benadrukken maar ook de maatschappelijk en ethische 
consequenties in beeld brengt. Dit alles maakt haar tot een rolmodel 
in Vlaanderen.

Het bestuursorgaan en alle medewerkers van RWS feliciteren meter 
Christine van harte met deze welverdiende prijs.
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Tussen 2 werelden in.
Niet helemaal tot de ene,
maar ook niet helemaal tot de andere behorend.
Ergens tussenin...
Zoals ons denken,
Genuanceerd,
Niet zwart, niet wit, niet zwart-wit,
maar ergens tussenin...

Jyoti Van Acker

Dit kunstwerk “ Between 2 worlds” (een transparant van 59,4 x 42,0 cm) werd door RWS aangekocht.

Website van de jonge kunstenares: www.jyoti-art.be

Between 2 worlds
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Hallo iedereen, 

Alweer een prachtig kwartaalblad boordevol 
informatie, bedenkingen en schrijfsels aller-
hande. Onze leden leveren een zeer gewaar-
deerde en kritische bijdrage. Dank hiervoor. Zo 
weten lezers, lid of niet, wat er bij de burger 
leeft en dat apprecieert iedereen.

Thema’s die RWS na aan het hart liggen, kwa-
men uitgebreid en herhaaldelijk in de actuali-
teit: voltooid leven, euthanasie en dementie, 
de termijn voor de wilsverklaring.

Eindelijk durft de politiek stappen te zetten, 
proficiat! Heeft het niet al te lang geduurd 
alvorens zij opnieuw willen praten over de 
onderwerpen die in onze maatschappij leven? 
Dames en heren politici, RWS is graag bereid 
mee na te denken, pistes uit te denken en ini-
tiatieven uit te werken. Al in het eerste decen-
nium van de 21ste eeuw hield onze vereniging 
een petitie rond dementie, in 2015 deden we 
opnieuw een digitale rondvraag. Dit jaar werd 
opnieuw een dergelijk initiatief genomen 
door een bevriende organisatie. Met vereende 
krachten hadden we nog zoveel meer kunnen 
doen. Gedane zaken... maar laat ons positief 
kijken naar de toekomst en deze onderwerpen 
sereen maar ernstig behandelen en een goede 
oplossing zoeken.

Nog voor deze genoemde onderwerpen zo in 
de media kwamen, hadden wij al "dementie" 
gekozen als thema voor de dag van Waardig 
Sterven en Euthanasie op 28 mei 2020.

Het belooft andermaal een boeiende middag 
te worden.

Maar eerst plannen we samen met Artesis 
Plantijn Hogeschool een vertoning van de in-
dringende documentaire "End Credits" op vrij-
dag 31 januari 2020. U vindt de uitnodiging in 
dit blad. Snel inschrijven is de boodschap, 300 
gratis plaatsen zijn beschikbaar.

Voor professionelen zijn er andermaal vor-
mingsuren en accreditering aangevraagd.

In 2019 hebben we spijtig genoeg geen laure-
aat voor de Prijs Léon Favyts en Hugo Van den 
Enden gehad omdat er niet voldoende inzen-
dingen waren. Volgend jaar hopen we zeker 
opnieuw een student te kunnen belonen voor 
het geleverde werk.

Geachte lezer, vrienden, ik wil jullie allen een 
heel gelukkig 2020 wensen. Ik doe dit uit naam 
van alle medewerkers en bestuurders van 
RWS. Voor iedereen een dikke zoen!

Uw voorzitter, 
Marc Van Hoey

RWS 5

Woordje van de voorzitter

2020
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Mieke Versées

Gedicht

RWS 5
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Boekvoorstelling

“Etienne Vermeersch, 
nagelaten geschriften”

Uitgeverij Houtekiet
ISBN-nummer: 9789089247520
Bladzijden: 488

Gent, 7 oktober. 

Het grootste auditorium van UGent is gere-
serveerd voor de boekvoorstelling “Etienne 
Vermeersch,  Nagelaten Geschriften” en dat 
blijkt geen overbodige luxe.
Op 18 januari van dit jaar overleed Etienne 
Vermeersch. In het laatste interview, in dit 
boek opgenomen,  stelde de interviewer hem 
de vraag hoe hij na zijn dood herinnerd wilde 
worden. Hij antwoordde dat hij hoopte dat zijn 
teksten mensen na zijn dood zouden blijven 
inspireren, dat zijn ideeën en inzichten hem 
zouden overleven. 

De “Nagelaten Geschriften” zijn opgedeeld 
in drie delen. In het eerste deel: Essays, lezin-
gen en artikelen,  komt een breed gamma aan 
bod waar de interesse van Vermeersch naar 
uitging. Het tweede deel omvat een aantal 
opiniestukken, want Vermeersch mengde zich 
geregeld in het publieke debat rond morele 
vraagstukken die Vlaanderen beroerden. 
Hij leverde ook een belangrijke bijdrage tot de 
wetgeving rond euthanasie en abortus en hij 
liet ons decennia geleden al nadenken over het 
lot van onze planeet en het evenwicht tussen 
mens en natuur. 
Hij was ook een bekende figuur die naar buiten 
trad met een missie. Vandaar dat hij ook veel 
interviews gaf, waarvan er een aantal opgeno-
men zijn in het derde deel van het boek.

Het boek werd samengesteld door Johan 
Braeckman en Dirk Verhofstadt, intieme vrien-
den van Vermeersch,  die hem tot het einde 
nabij waren. Met toestemming van Josiane, 
de weduwe van Etienne, hebben zij een keuze 
gemaakt uit de duizenden teksten die zes de-
cennia overspannen.

Na de inleiding door uitgeverij Houtekiet, 
neemt professor Mieke Van Herreweghe, vice-
rector UGent,  het woord. Zij heeft het onder 
meer over de invloed die Vermeersch op haar 
gehad heeft bij haar studiekeuze. Zij is van 
opleiding germaniste, maar begon haar stu-
dies als wiskundige. In die opleiding werd de 
cursus wetenschapsfilosofie door Etienne ge-
geven. Dat bracht haar tot nadenken over haar 
studiekeuze waardoor ze uiteindelijk toch voor 
de alfawetenschappen koos. In die zin heeft 
Etienne Vermeersch dus een grote invloed op 
haar leven gehad.
Zij deed ook een klein empirisch onderzoek om 
na te gaan hoe mensen Etienne percipiëren. 
Daaruit komt hij naar voren als een erudiet 
man met een scherpe geest die feilloos uit het 
geheugen Latijnse teksten en citaten kon cite-
ren. Hij was ook een boeiend spreker die zijn 
standpunten helder kon verwoorden, maar 
ook bij een gewone conversatie tijdens een 
lunch bijvoorbeeld,  hing je aan zijn lippen. Hij 
kon met iedereen praten en achtte niemand te 
min voor een goed gesprek. Hij hield niet star 

vast aan zijn mening, maar kon die herzien. 
Eén voorbeeld: hij evolueerde van gelovige tot 
niet-gelovige. 
Daarnaast was hij ook een groot liefhebber 
van de muziek van Bach.

In haar toespraak verwijst professor Gita 
Deneckere, decaan van de Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte,  onder meer naar een voor 
haar memorabel interview dat zij in 2016 had 
met de maître ā penser zoals zij hem noemt, 
aan zijn ondertussen legendarisch geworden 
wanordelijk bureau vol stapels boeken en kar-
tonnen dozen met knipsels waarin alleen hij 
de weg vond.
Verder schetst zij zijn studietijd aan de univer-
siteit waar hij les krijgt van Leo Apostel en Jaap 
Kruithof die als atheïsten met hun ideeën voor 
vernieuwing zorgden in het toen katholieke 
Vlaanderen. Zij hebben een grote invloed op 
hem.
In 1961 schrijft hij al een eerste tekst over eu-
thanasie.
In 1967 wordt hij hoogleraar aan de Blandijn.
In “ Nagelaten Geschriften” zijn het de tek-
sten over ecofilosofie en milieuscepticisme 
waar haar aandacht naar uitgaat.
In De ogen van de panda — een milieufiloso-
fisch essay, in 1988 voor het eerst gedrukt, 
schrijft Vermeersch al over de milieuproble-
matiek die vandaag zo actueel is.
Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt schrij-
ven in de inleiding : “ De avond van donderdag 
17 januari, de dag voor zijn overlijden, keken 
we samen naar het journaal in de ziekenhuis-
kamer. Men bracht een verslag uit over de 
optocht van meer dan twaalfduizend klimaat-
kinderen in het centrum van Brussel. Etienne 
Vermeersch stak, liggend op zijn ziekbed, zijn 
duim omhoog en glunderde.”

Tinneke Beeckman, filosofe,  gaat vervolgens 
in gesprek met Johan Braeckman en Dirk Ver-
hofstadt.  Zij vraagt hoe zij te werk gegaan zijn 
om dit boek samen te stellen en een keuze te 
maken uit de duizenden teksten. Zij vraagt ook 
of er een tekst was die hen verrast heeft.
Johan Braeckman repliceert op die laatste 
vraag met te verwijzen naar een televisiede-
bat uit 1978 waarin Vermeersch de omslag 
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Buitengewone jaarvergadering

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wet-
boek van Vennootschappen en Verenigingen 
goedgekeurd. Dit werk telt maar liefst acht-
tien boeken. Het gros van de regelgeving 
handelt over vennootschappen maar ook 
vzw’s krijgen een aantal nieuwe spelregels. 
Voor nieuwe vzw’s gaat de wetgeving van 
kracht op 1 mei 2019. Dus moet een vzw zich 
aanpassen aan de nieuwe spelregels maar 
daarvoor moeten de bestaande statuten nog 
niet aangepast worden.
Voor bestaande vzw’s gaat de wetgeving van 
kracht op 1 januari 2020, voor wat betreft de 
regels van dwingend recht. Elke bestaande 
vzw moet haar statuten uiterlijk op 1 januari 
2024 aanpassen. 
Bestaande vzw’s mogen zich vanaf 1 mei 
2019 vrijwillig aan de wet aanpassen. Op het 
moment dat je je statuten wijzigt, moeten 
deze meteen voldoen aan de nieuwe wet-
geving.

Dankzij zijn deskundige kennis heeft Mter. 
Jean Vroman onze statuten aangepast aan 
de nieuwe wetgeving. Deze werden binnen 
de raad van bestuur of beter gezegd het 
bestuursorgaan besproken. Daar de regels 
van dwingend recht van kracht zijn op 1 ja-
nuari 2020 en de aangepaste statuten klaar 
zijn, werd besloten om een buitengewone 
algemene vergadering bijeen te roepen om 
deze ter bespreking en stemming aan onze 
leden voor te leggen. RWS gaat afwachten 
tot 2023 hoe juist de statuten dienen aan-
gepast te worden.

Welke wijzigingen zijn er voor vzw’s? 
(in grote lijnen en dus onvolledig over-
zicht)
 

Statuten RWS: aanpassing 
aan het nieuw Wetboek van 
Vennootschappen

•	 Oprichting	vzw:	het	kan	met	z'n	tweetjes
 °  vroeger: minimum drie personen om  

 een vzw op te richten
 °  nu: minimum twee personen om een  

 vzw op te richten 
 Net zoals vroeger zijn er minimaal drie 

bestuurders nodig, natuurlijke of rechts-
personen, tenzij er uiteraard slechts twee 
leden zijn. In dat geval verliest de voorzit-
ter de doorslaggevende stem en zal er dus 
in consensus moeten beslist worden. 

•	 Commerciële	activiteit:
 °  vroeger: vzw’s konden enkel bijkomstige 

commerciële activiteiten doen
 °  nu: vzw’s mogen onbeperkt 
  commerciële activiteiten uitvoeren

 Opgelet: de fiscus gaat nog altijd uit van 
enkel bijkomstig commerciële activitei-
ten, de activiteiten moeten in principe 
financieel belangeloos zijn. Een voorbeeld 
is dat een vzw eigenares is van een on-
roerend goed om een zetel te hebben, en 
een deel van dat goed verhuurd wordt. De 
opbrengst moet aan de vzw toekomen om 
overeenkomstig de statuten en het doel 
gebruikt worden. De vzw kent geen aan-
deelhouders en de leden kunnen geen 
dividenden ontvangen.

•	 Quotiteiten	voor	het	stemmen	in	de	alge-
mene	vergaderingen:
algemeen principe blijft 50% plus 1 of de 
gewone meerderheid,
bijzondere meerderheden zijn voor statu-
tenwijziging 2/3, wijziging van het belange-
loos doel 4/5, uitsluiting lid 2/3, ontbinding 
vzw 4/5.

van de mentaliteit in Vlaanderen schetst 
van een Jenseits naar een Diesseits den-
ken. Jenseits: het hiernamaals, Diesseits: 
geluk vinden in dit leven. Vermeersch 
distilleert daaruit onder andere het recht 
op zelfbeschikking, zoals geen verbod op 
abortus, de patiëntenrechten en het recht 
op euthanasie. Hij voorspelt dus in 1978 al 
welke wetten er moesten komen.
Wat euthanasie betreft, verdedigt hij dit 
in de vroege jaren 70 al in televisiede-
batten op de toenmalige BRT met onder 
andere zuster Léontine en Hugo Van den 
Enden. In deze laatste had hij een bond-
genoot.
Andere opmerkelijke tekst gaat over de 
ontstaansgeschiedenis van het christen-
dom. Vermeersch was namelijk een groot 
kenner van de historische figuur van Je-
zus.

In het boek zijn ook een paar hoofdstuk-
ken opgenomen gewijd aan euthanasie 
en wordt de vereniging Recht op Waardig 
Sterven vernoemd.

Ter ere van Etienne wordt aan de UGent 
een leerstoel Etienne Vermeersch opge-
richt.

De boekvoorstelling wordt afgesloten 
met een ontroerend moment als Josiane, 
de weduwe van Etienne een dankwoord 
tot het publiek richt en ook iedereen 
dankt die bijgedragen heeft tot de ver-
wezenlijking van dit boek : “ Ik mis hem 
enorm. Ik mis zijn warmte, ik mis zijn hu-
mor. Ik mis zijn encyclopedische kennis. Ik 
mis zoveel. Hij is er fysiek niet meer, maar 
dit boek, en jullie massale aanwezigheid 
hier... het is hartverwarmend.”

Een warm applaus volgt.
    
  Verslaggeving 

Mireille Fourneau 
RWS-redactie

    
   

Boekvoorstelling
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Boekvoorstelling

8 RWS

1 november 2019, een grijsgrauwe dag, men 
noemt dat novemberweer.
In Antwerp Expo loopt dan de boekenbeurs 
met als slogan “Wereldhaven voor boeken” en 
in hal 1 is een gezellige en intieme hoek met 
de poëtische naam “Woordenhoek”.  Daar is 
die dag de gedachtewisseling “Euthanasie	
bij	 leven	en	bij	wet”. Een zeer toepasselijke 
titel want enerzijds belicht Mieke Maerten 
haar persoonlijke belevenissen en anderzijds 
bespreekt Ivo Uyttendaele het wettelijke as-
pect. De “zithoek” bood plaats aan circa 60 
personen en in de gang bleven nieuwsgierige 
passanten stilstaan en meeluisteren. Op de 
achtergrond gonsde het geroezemoes van de 
talrijke bezoekers.

Eerst nam Mieke	 Maerten, master in de 
wijsbegeerte en moraalwetenschappen én 
auteur van “Ik	 moet	 nu	 gaan” het woord. 

Euthanasie 
bij leven en 
bij wet  

Boekenbeurs

•	 Jaarrekening
 °  vroeger: de jaarrekening moet worden  

 neergelegd bij de griffie van rechtbank  
 van koophandel. 

 °  nu: de jaarrekening moet worden neer- 
 gelegd bij de griffie van de onderne- 
 mingsrechtbank (dit is dezelfde recht- 
 bank die van naam veranderd is.)

 °  de jaarrekening moet ten laatste ze-
ven  maanden na het afsluiten van het 
boekjaar en uiterlijk dertig dagen na de 
goedkeuring door de algemene verga-
dering neergelegd worden ter griffie.

•	 Algemene	vergadering
 °  aantal leden: 
  - vroeger: de algemene vergadering   

moest uit meer leden bestaan dan het  
 bestuur,

  - nu: beide vergaderingen kunnen   
   even veel leden hebben.

 °  soorten leden:
  de wet kent werkende leden (meestal 

zijn deze de stichters en de wettelijke 
drie bestuurders) en toegetreden leden 
(deze zijn praktisch alle mensen die 
jaarlijks de lidgelden betalen)

  werkende leden moeten openlijk be-
kend gemaakt worden: een voorzitter, 
een secretaris en een penningmees-
ter moeten verschijnen in de Bijlagen 
aan het Belgisch Staatsblad (ook in de 
volksmond gekend als de Moniteur) 
zodat de buitenwereld weet wie de vzw 
runt en wie eventueel verantwoordelijk 
is.

 °  oproepingstermijn:
  - vroeger: acht dagen
  - nu: vijftien dagen
 °  nieuwe term:
	 	 -	‘bijzondere	algemene	vergadering’		

 wordt buitengewone algemene 
  vergadering.

•	 Nieuwe	termen:
	 °	‘huishoudelijk	reglement’	wordt	
	 	 ‘intern	reglement’
	 °	‘raad	van	bestuur’	wordt	
	 	 ‘bestuursorgaan’	of	het	‘bestuur’
	 °		 ‘maatschappelijk	doel’	wordt	
	 	 ‘belangeloos	doel’
 °  opstelling van notulen (d.w.z. 

redactie van nota's hoe een ver-
gadering loopt). Zij moeten nu 
ondertekend worden door de 
bestuurder (voorzitter) en dus 
niet meer door een secretaris.

•	 UBO-register:
 vzw’s zijn verplicht om hun uitein-

delijke begunstigden (personen 
die zeggenschap bezitten) te re-
gistreren in het UBO-register. In 
dit register vindt men het volledig 
bestuur met naam en toenaam. 
Het doel van de UBO (Ultimate 
Benefit Owner) bestaat hierin dat 
de fiscus geheime of louche vzw's 
kan opsporen en desnoods laten 
vervolgen voor een correctionele 
rechtbank wegens witwaspraktij-
ken.

Mter. Jean Vroman
Ere-advocaat

Bestuurder 
22 november 2019
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Een bespreking van dit boek vindt u terug in 
het RWS-kwartaalblad 4, 2019.  Zeer sereen 
gaf zij toelichting bij de lijdensweg van haar 
zoon Pieter, die op zijn 36ste leed aan een uit-
gezaaide botkanker en noodgedwongen voor 
euthanasie moest kiezen.  

De waardigheid waarmee Mieke Maerten over 
haar zoon, hun emotioneel moeilijke gesprek-
ken, de keuze voor euthanasie, hun zoektocht 
naar een huisarts en haar rouw sprak, dwong 
veel bewondering af. Pieters euthanasie was 
onvermijdelijk en méér dan gerechtvaardigd.
Complexe en moeilijke thema’s, gebundeld in 
een hoogstpersooonlijk en gevoelig verhaal.  
“We leven in een maatschappij waar weinig 
tijd is om te rouwen” hoorden we deze zorgza-
me moeder én intelligente vrouw concluderen. 
Onze voorlopige afronding: “Mieke Maerten 
is een belangrijk persoon binnenin de debat-
ten rond euthanasie: nuchter genoeg, moeder 
genoeg.” 

Daarna nam voormalig zenuwarts Ivo 
Uyttendaele het woord. Hij woont reeds jaren 
in Nederland en schreef “De	Wetstrijd”, een 
boek over :
*  deontologie en ethiek
*  patiëntenrechten 
*  euthanasie in België en Nederland. 
 
Die drie aspecten van zijn boek kwamen bon-
dig aan bod en de titel “Wetstrijd” benadrukt 
op een spitse manier de wettelijke kant.
Bij euthanasie moet een arts een juridische en 
een medische kennis hebben.  Ivo Uyttendaele 
kent als géén ander de euthanasiewetten van 
beide landen evenals het verschil tussen Bel-
gië en zijn noorderbuur.  Bijvoorbeeld: in Ne-
derland is men verplicht ingeschreven bij een 
huisarts; hier niet en zo kan, als euthanasie 
overwogen wordt, een ellendige zoektocht 
naar een huisarts ontstaan.

Beide landen hebben een andere benadering 
in hun omgang met de dood: denk maar aan 
thuis-overlijdens versus overlijdens in zie-
kenhuizen.  Nederland haalt makkelijk 80 % 
thuis-sterven tegenover 40 à 50 % in België en 
eenzelfde trend zet zich door als het om eutha-
nasie gaat. Elke zieke heeft recht op een betere 
omkadering en vindt die beter thuis dan in een 
ziekenhuis, wat Ivo Uyttendaele een sterfhuis 
durfde te noemen.

Hij opperde ook het idee om de euthanasie-
wetgeving van de federale regering naar de 
gemeenschappen over te brengen. Er is inder-
daad nogal wat verscheidenheid daaromtrent 
tussen de mensen van onze verschillende deel-
staten.

Er werd afgesloten met een korte vraag- en 
antwoordsessie :
*  Waarom worden in ziekenhuizen patiën-

ten overgebracht naar de palliatieve afde-
ling? Is dit een uitstel van de euthanasie-
vraag? 

Boekenbeurs

*  Euthanasie bij “voltooid leven” komt deze 
dagen veel aan bod, maar er is eerst nog 
euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 
te regelen. In Nederland is er momenteel 
een wetsvoorstel rond “voltooid leven” 
en Ivo Uyttendaele twijfelt sterk aan een 
goedkeuring.

*  Wat bij dementie? Moet er een rechter 
bijgehaald worden? Vindt die in samen-
spraak met artsen en familie het juiste 
antwoord, de juiste actie?  

*  Als reactie op de bemerking uit het pu-
bliek: “Wat dan met het zelfbeschikkings-
recht?” kregen we -deels door tijdsge-
brek- geen antwoord meer.  Het heeft ons 
extra nieuwsgierig gemaakt en tegen het 
volgende kwartaalblad komen wij zeker 
op “De Wetstrijd” terug.

 “Euthanasie bij leven en bij wet”: het blijft een 
complexe en aartsmoeilijke materie. 

Elka Joris
Mick De Wachter
Redactieraad RWS
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Contacten met RWS

Permanenties
Tijdens de permanenties zijn er een aantal goed opgeleide 
vrijwilligers van RWS aanwezig. Zij zijn graag bereid u al-
gemene 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 (levenstesta-
ment/wilsverklaring). U kan terecht met al uw vragen over 
het levenseinde, de wetgeving met betrekking tot euthana-
sie 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 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 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 ver-
nieuwen, enz…

Permanentie/vraagmoment te Gent!
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Hernieuwing lidmaatschap 2020
Het Levenstestament (wilsverklaring betreffende de behandeling, ‘negatieve’ wilsverklaring, 

voorafgaande zorgplanning) wordt door RWS geregistreerd, samen met de Wilsverklaring 

inzake euthanasie. De gemeentebesturen registreren enkel de euthanasievraag. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. U wordt vriendelijk verzocht het lidgeld te 
betalen vóór 31 maart 2020, ongeacht de datum van de eerste aansluiting.

Uw lidmaatschap wordt hernieuwd mits overschrijving van € 20 voor één RWS-lid, € 40 voor twee RWS-
leden op hetzelfde adres, € 50 voor drie RWS-leden of meer op hetzelfde adres.

Gelieve het bedrag te storten op rekening  BE19 3200 2641 7012 van vzw RWS, Italiëlei 153, 2000 
Antwerpen met vermelding van ‘lidmaatschap 2020’ gevolgd door de namen en lidnummers van alle 
personen waarvoor het lidgeld betaald wordt. 

U kan ook gebruik maken van het overschrijvingsformulier dat u hieronder vindt en dat u aan uw bank of 
postkantoor kan overhandigen (niet naar RWS versturen a.u.b.!).

Na ontvangst van uw lidgeld sturen wij u de Jaarkaart 2020.
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RWS kaart

Heel dikwijls worden we bij RWS geconfronteerd met verwijzing naar LEIF, 
de LEIFkaart en onze vereniging.
Tijd om even te verduidelijken en toe te lichten waar de mogelijke overeen-
komst en vooral de verschillen liggen.
Ter herinnering: LEIF werd in 2003 opgericht binnen RWS en gefinancierd tot 
2011. Het totaal besteed bedrag was op acht jaar tijd ongeveer 360.000 €. 

LEIF heeft op een bepaald moment de zogenaamde "LEIFkaart " geïntrodu-
ceerd.
Deze kaart kan elektronisch aangevraagd worden en is gratis.
Deze kaart geeft de mogelijkheid vier bepalingen op te nemen: negatieve 
wilsverklaring, euthanasieverklaring, orgaandonatie. 
Verder geeft de drager aan wie kan gecontacteerd worden bij hulpvraag. Dit 
middels naam en telefoonnummer.
Bezitter van deze kaart maakt dus kenbaar welke verklaringen er zijn opge-
maakt en wie moet gecontacteerd worden. De kaart vermeldt naam, voor-
naam en identificatienummer rijksregister.

Bij RWS, nog steeds een van de grootste belangenverenigingen rond zelf-
beschikking, worden mensen lid door betaling van het jaarlijks lidgeld van 
20 €.
In ruil voor dit lidgeld krijgt men de jaarkaart. Hierop staan de gegevens van 
het lid en het lidnummer. Tegelijk heeft elk lid ook een levenseindekaart. 
Hierop staan veel meer gegevens: de persoonsgegevens, bloedgroep, welke 
documenten u heeft en de ruimte voor een foto. Bovendien is er ruimte voor 
twee contactpersonen.
Uiteraard staan de contactgegevens van RWS ook op deze kaart.

RWS bewaart van elk lid de ingevulde documenten in het ledenbestand.
Indien nodig kunnen ze bij het secretariaat opgevraagd worden. Bijvoor-
beeld bij verlies of artsen die informatie nodig hebben die de patiënt (lid) 
niet zelf kan geven op dat moment.

Zowel de LEIFkaart als de RWS-KAARTEN hebben hetzelfde formaat, dit van 
een bankkaart.

U ziet: lid zijn en blijven van RWS heeft veel voordelen.

Marc Van Hoey
Voorzitter RWS

RWS- of LEIF-kaart
Wat is nu precies het 
verschil??

Prikbord

BEREIKBAARHEID RWS

Bericht geschreven bij het ter perse gaan van dit blad!

De Lijn is ons gunstig gezind!

Op 8 december jongstleden opende het metrostation 

Opera en de bovengrondse tramlijn 1 (verbinding P&R 

Luchtbal en het Zuid) rijdt sindsdien over de Leien.  Ook 

tramlijn 24 (tussen Silsburg en het Havenhuis) komt 

voorbij onze deur.  Voor RWS stapt u af aan de halte 

Paardenmarkt.

OPROEP MEDEWERKERS GEnt

Voor de maandelijkse permanentie in Gent zijn wij op 
zoek naar vrijwillige medewerkers die zich de derde 
woensdag van de maand, telkens van 14 tot 16 uur 
kunnen vrijmaken voor een onthaalmoment voor RWS 
op de site van Vonkel, Zwijnaardsesteenweg 43.
U krijgt een opleiding.
Hebt u interesse? Contacteer dan RWS op Info@rws.be

DIGItAAL KWARtAALBLAD?

Veel van onze leden hebben een computer en kun-
nen daar goed mee overweg. Maar boeken, kranten of 
brochures	lezen,	doen	ze	toch	liever	‘op	papier’.		En	wat	
hebt u het liefst? Leest u ons kwartaalblad graag op het 
scherm	 of	 liever	 ‘in	 de	 hand’?	 Gaat	 uw	 voorkeur	 naar	
de digitale versie, laat het ons weten! Dan krijgt u het 
kwartaalblad niet meer per post. De afspraak is wel dat 
het digitale blad pas geplaatst wordt als de gedrukte 
versie via de post vertrekt. U krijgt dan wél een seintje 
van ons dat de digitale versie op onze website (www.
rws.be) staat.

tELEFOnISCH 24/7 BEREIKBAAR

Zoals u weet is RWS voor dringende gevallen telefonisch 

24/7 bereikbaar. 
Heeft u echter een vraag over uw lidmaatschap, lidgeld, 

documenten of andere administratieve zaken? Bel dan op 

dinsdag- of vrijdagochtend tussen 9 en 12.30 uur naar het 

secretariaat. U krijgt dan direct antwoord op uw vraag. 
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Achter de schermen

Intervisievergadering

Iedereen kent supervisie, wat toezicht van bo-
venaf inhoudt. Intervisie daarentegen is een 
gezamenlijk overleg tussen bestuur, werkne-
mers en vrijwilligers met als doel: oplossingen 
vinden en de kwaliteit van de werkzaamheden 
verbeteren. Heikele punten en vervelende 
problemen worden amicaal besproken. Het is 
tegelijk een vraag en aanbod: wie hulp zoekt, 
kan hier een positief antwoord vinden.

Een intervisie wordt bij RWS halfjaarlijks geor-
ganiseerd en vrijdag 4 oktober 2019 was mijn 
tweede. Die heb ik gevolgd met in het achter-
hoofd “een artikel schrijven voor dit blad.”
Het toeval wil dat het vierde kwartaalblad net 
was toegekomen en iedereen sprak lovend 
over het warme én verhelderende gesprek met 
Jacqueline Simon. Leerrijk voor iedereen.  

Waren aanwezig:
Uiteraard dr. Marc	 Van	 Hoey, de stuwende 
kracht achter RWS. Onze voorzitter had vooraf 
de te bespreken punten opgevraagd. Bijgevolg 
verliep de bijeenkomst uiterst vlot. Hij leidde 
deze vergadering met organisatietalent én zin 
voor humor.
Trees	 de	 Kind, administratief coördinator bij 
RWS, was druk in de weer met de notities voor 
het verslag.  Een meer uitgebreide kennisma-
king met Trees, ieders steun en toeverlaat, 
volgt later.  
Twee bestuursleden. Hier volgt al meteen een 
eerste punt: de benaming Raad van Bestuur 
wordt vanaf nu vervangen door Beheersor-
gaan.  

In totaal waren negen	vrijwilligers aanwezig, 
waarvan vier van het secretariaat en vijf van de 
redactieraad. 

Het is niet de bedoeling een uiteenzetting te 
geven van de hele samenkomst, maar we ge-
ven u wel een idee.

*  Informatie rond de Buitengewone Alge-
mene Vergadering van 7 december 2019. 
Hierover leest u trouwens alle informatie 
op bladzijde 7.  

* De werking en verdeling van de telefoon-
permanenties werd besproken en dit is ze-
ker een punt waar we in de loop van 2020 
méér uitleg over geven. 

* De RWS-permanentie bij Vonkel in Gent: 
elke derde woensdag van de maand, waar 
telkens twee RWS-medewerkers aanwezig 
zijn … moeten zijn. Kandidaten gezocht 
en gevonden. 

* Toekomstplannen kwamen aan bod, zelfs 
een tip van de sluier werd opgelicht over 
het symposium van mei 2020.

* Op het einde las de voorzitter een e-mail 
voor met een interessante tip voor de ko-
mende boekenbeurs. Zie “Euthanasie bij 
Leven en Wet” elders in dit blad. 

Kortom het was een boeiende en warme inter-
visie, opgefrist met een verkwikkende lach.
RWS werkt rond een heel delicaat thema: 
leven, lijden, overlijden… en gaat, zoals de 

Achter de schermen van RWS
Wij introduceren een nieuwe rubriek en nemen u mee achter de schermen van RWS. Wat zijn 

de verschillende taken? Wie doet wat? Hoe en waar wordt dit blad samengesteld, gedrukt 

en afgewerkt? U leest dit in de komende kwartaalbladen en we gaan van start met een 

intervisievergadering.

naam het zegt, waardig om met deze proble-
matiek. 

Er was ook een voorstelling van deze rubriek 
“Achter de Schermen.” Wie heeft adviezen? 
Wie is bereid mee te werken, altijd met het 
oog op het respecteren van de privacy. Blij dat 
er geen negatieve antwoorden kwamen. In 
dit nieuwe jaar 2020 geven wij van de redac-
tieraad u dus een “andere” inkijk in de RWS-
activiteiten, omdat wij vinden dat u als lid, als 
lezer, daar recht op heeft. Nu nog hopen op uw 
interesse.

Maar… zijn wij niet allemaal nieuwsgierig 
naar wat er achter de coulissen gebeurt?

wordt vervolgd

Mick De Wachter
RWS-redactieraad

De RWS-redactieraad dankt Paulo 
voor de prettige “Achter de schermen"-
cartoon
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Lezersinzendingen

HULP BIJ ZELFDODInG In DE StRAFWEt
De Kamercommissie Justitie bespreekt mo-
menteel een nieuw wetsvoorstel om het straf-
wetboek te hervormen. Daarin komt ook hulp 
bij zelfdoding ter sprake.

De herziening van dit strafwetboek is wel eens 
nodig. De basis dateert uit de negentiende 
eeuw en sindsdien is er een massa aan "kote-
rij" bijgekomen die de logica zeker niet bevor-
dert. De huidige herziening bevat een passus 
over hulp bij zelfdoding en over aanzetten tot 
zelfdoding. 

Aanzetten tot zelfdoding wordt nu strafbaar 
met drie jaar cel of met vijf jaar cel als de 
slachtoffers minderjarig of kwetsbaar zijn. 
Aanzetten is pas strafbaar als het slachtoffer 
zelfmoord heeft gepleegd of daartoe een po-
ging heeft ondernomen. Algemene versprei-
ding van informatie over technieken om zich-
zelf van het leven te beroven valt niet onder de 
wet. En hulp bij zelfdoding ook niet. Aldus de 
memorie van toelichting.

Deze tekst komt in de strafwet op verzoek van 
de sektencommissie uit de jaren negentig die 
in haar rapport-Van Deurzen collectieve zelf-
dodingen zoals die in Jonestown wilde voor-
komen.

Is hulp bij zelfdoding nu echt niet strafbaar? 
Kan een dokter die de pil van Drion aan een 
van zijn patiënten geeft nadat die er had om 
gevraagd, nu echt gerust zijn? Kan iemand die 
het "onbenoembare product" van Laatste Wil 
aan iemand bezorgt, gerust zijn?

Belangrijker dan een hond (vervolg)

Volgens de memorie van toelichting van het 
nieuwe strafwetboek (Kamerstuk 417/001) al-
licht wel. Er staat letterlijk: "De hypothese dat 
de suïcidant zelf om hulp bij zelfdoding zou 
hebben gevraagd en zelf, weloverwogen, de 
beslissing heeft genomen de hand aan zichzelf 
te slaan ("se donner la mort après une mûre 
réflexion") valt niet onder het toepassingsge-
bied. In dergelijk geval is er immers geen spra-
ke van aanzetting tot zelfdoding maar slechts 
van hulpverlening daarbij. Er wordt voor geop-
teerd om de hulpverlening bij zelfdoding niet 
strafbaar te stellen" (p.350)? 

DUBBELZInnIG
Maar… zo simpel is het niet.
De memorie is dubbelzinnig. Ze zegt namelijk 
ook deze twee dingen: 

1.  "(Strafbare) aanzetting is materieel bij-
voorbeeld wanneer men weet dat iemand 
eraan denkt om zelfmoord te plegen en 
men hem een wapen daartoe ter beschik-
king stelt om hem ervan te overtuigen dat 
dit wel degelijk een mogelijkheid is". Wie 
dus weet dat iemand zelfmoord wil plegen 
en hem de pil van Drion bezorgt, is wel de-
gelijk strafbaar. Want je geeft zo'n pil nu 
eenmaal niet om zelfdoding te ontraden.

2.  En verder staat er: "Niet-handelen is niet 
als aanzetten te beschouwen, maar eerder 
als het 'laten doen' van de betrokken per-
soon. Dergelijke feiten kunnen eventueel 
wel als schuldig verzuim (art. 256 en vol-
gende) worden beschouwd". Wie dus weet 

dat iemand zelfmoord wil plegen, maar 
niet ingrijpt kan ook nog vervolgd worden.

De grens tussen "aanzetten tot zelfdoding", 
"schuldig verzuim" en "hulp bij zelfdoding" 
is vaag en biedt de ruime interpretatiemoge-
lijkheden die nu ook al bestaan. De huidige 
rechtsonzekerheid blijft onverminderd behou-
den. Soortgelijke feiten zullen door het ene 
parket vervolgd worden en door het andere 
niet.

EUtHAnASIEWEt
Bovendien is de paragraaf over hulp bij zelfdo-
ding duidelijk ingegeven door de euthanasie-
wet. Daarin worden zeer strenge eisen gesteld 
aan hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk lijden 
door een ongeneeslijke ziekte (een arts moet 
het doen, geschreven en geregistreerde attes-
ten zijn verplicht, meerdere oordelende artsen 
en commissies geven hun akkoord). Het lijkt 
zeer wel mogelijk dat een rechter aan hulp bij 
een "gewone" zelfdoding (bijvoorbeeld omdat 
iemand levensmoe is) strengere eisen zal stel-
len dan aan hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk 
lijden. De rechter zal dat zeker doen wanneer 
hij een gewone zelfdoding als een "luxe" be-
schouwt in vergelijking met een zelfdoding bij 
ondraaglijk lijden. 
De voorwaarden waaronder deze laatste vorm 
van zelfdoding (euthanasie dus) mogelijk is, 
staan overigens uitdrukkelijk in de wet, die van 
hulp bij een "gewone" zelfdoding niet, de rech-
ter mag die zelf invullen gezien "de context". 
Zo wordt de theorie dat hulp bij zelfdoding niet 
strafbaar is verder uitgehold.
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GEEn DUIDELIJKHEID
Er is dus noch in de tekst van het nieuwe straf-
wetboek zelf noch in de memorie van toelich-
ting een duidelijke aflijning van wat nu precies 
"hulp bij zelfdoding" is: onder welke concrete 
voorwaarden is hulp bij zelfdoding strafbaar 
en onder welke voorwaarden niet? We weten 
het niet en een strafwet zou toch duidelijk 
moeten zijn. 

Hulp bij zelfdoding blijft dus nog altijd straf-
baar. Ondanks de theorie. En dat terwijl de 
overheid nu net iedereen die een einde aan zijn 
leven wil maken dat op een waardige manier 
zou moeten mogelijk maken. Door de pil van 
Drion vrij ter beschikking te stellen aan iedere 
volwassene die ze wil hebben. Het is hoog tijd 
dat er een wet komt die het waardig levens-
einde uitdrukkelijk regelt en die de mogelijk-
heid biedt om de zogenaamde "pil van Drion" 
zonder medische of psychische betutteling te 
bezorgen aan iedere volwassene die daarom 
vraagt.

John De Wit 
Justitiejournalist

oktober 2019

Het prachtige artikel van John De Wit 
heeft mij diep geraakt.  Het is hetgeen ik 
reeds jaren en jaren zeg.  De pure waanzin 
gebeurt overal. Alles mag men zelf beslis-
sen, nee moet men zelf beslissen, zelfs 
onbekwame ouders hebben het recht om 
te doen met hun kinderen wat zij willen.  
Privacy wat betekent dat?  Iets dat de 
overheid bovenhaalt als hen dat schikt? 
Wat een belachelijke regeltjes. Jonge 
snotapen die rijden met een BMW van de 
duurste uitgave en leven van het OCMW 
mogen niet gevraagd worden waar ze 
dit geld halen!!! Privacy... word maar 
eens een hulpbehoevende oude mens 
die verzorging nodig heeft, dan weet je 
onmiddellijk wat een privacy, respect 
en waardigheid je nog hebt.  De pil van 
Drion is een droom.  Behalve enkele ge-
hersenspoelde katholieken (God is lijden) 

Stapje verder
Geachte redactieraad,

Veel respect en waardering hebben wij voor 
bestuur en medewerkers van RWS.
Maar soms bekruipt ons het gevoel van gevaar, 
gevaar dat schuilt in stilstand.
Het is goed mogelijk dat ons gevoel onterecht 
is, dan zeggen wij sorry.

Wij steunen sterk de gedachte van het recht op 
waardig sterven.
Maar hoe waardig is het sterven wanneer an-
deren moeten zeggen of het mag of niet mag? 
Hoe pijnlijk, onwaardig en respectloos zijn de 
gevallen waarbij anderen hun toestemming 

weigeren en de vrager/ster bewust laten lij-
den?
Ontluisterend wordt dan het levenseinde. Een 
krachtig leven vol idealen, inzet en successen 
vervaagt omdat men aan het einde afhankelijk 
wordt, pijn lijdt en vaak niet meer bij zinnen is. 
Slechts een schim van wie en wat men vroeger 
was.
Wij hebben in ons lange leven zelf onze beslui-
ten genomen en dus is het onverdraaglijk dat 
anderen zouden beslissen wanneer wij sterven 
mogen.
Geheel tegen onze natuur in wordt door die 
gedachte een woede gewekt die zijn weerga 
niet kent.
Daarom kiezen wij voor de autonome route en 
steunen derhalve het onverbloemd ideaal van 
de coöperatie Laatste Wil.

Reactie op “Belangrijker dan een hond”

is er toch niemand die een onmenselijk 
en onwaardig einde wil. Daarbij, laat ons 
sarcastisch zijn, onze regering zou onmid-
dellijk uit de schulden zijn, kijk eens wat 
een besparing! Geen onnodige tot niets 
dienende operaties meer, geen jaren suk-
kelaars in homes of bij hun familie meer. 
Nee, ik, fier en nogal altijd menswaardig, 
kan de pil van Drion kopen, zelfs op voor-
hand en die in huis hebben. Wat zou dit 
het leven rijk maken! Geen zorgen meer 
over pampers, doorligwonden, slecht 
eten, eenzaamheid, ongewassen liggen, 
om 5 uur moeten gaan slapen zoals een 
baby, nee, ik heb mijn pil veilig in mijn 
kast tot ikzelf besluit: NU.  Ik dank John De 
Wit, hij heeft het prachtig verwoord. 

Buytaert Rita, 
80 jaar, Hove.

8 oktober 2019

Bij voorlichting-bijeenkomsten van de C.L.W. 
bleek dat wij niet de enige waren in België:
Wij zullen onze zeer gerespecteerde huisarts 
niet vragen of hij ons wil laten sterven dat 
doen wij te zijner tijd zelf wel. 
Kan het een thema zijn op een van uw be-
stuursvergaderingen?

Misschien kunnen wij van RWS dan ook een 
stap verder doen in ons streven naar een waar-
dig sterven.  

Vriendelijke groet,

Cornelia & Jan de Vries - van den Broecke   
oktober 2019

Lezersinzendingen
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Allen,

Deze mail is bestemd voor :
- de leden  van de Kamercommissie Justitie
- de Kamervoorzitter.

Ik steun het standpunt dat hulp bij zelfdoding 
niet strafbaar mag gesteld worden omdat dit 
strijdig is met de mensenrechten.
Ik wil niet eindigen als een van de vele mentale 
of fysische wrakken in de rusthuizen. Voor mij 
zijn dat geen mensen meer, maar ademende 
organismen.
Ik heb reeds verschillende euthanasieverkla-
ringen ingevuld en geregistreerd de laatste 
jaren, en heb ook een negatieve wilsverklaring 
ingevuld. Maar de procedures slepen te lang 

aan. Voor mij zijn die documenten een safety 
net, ingeval dat ...
Ik overweeg zelfdoding wanneer mijn gezond-
heid te slecht wordt, om te vermijden dat ik 
ongewild toch eindig als een mensonwaardig 
wrak.

Alleen is dat moeilijk, dus hulp van iemand be-
tekent veel. Maar het moet wettelijk mogen, ik 
kan niet eisen dat iemand zich in de problemen 
werkt voor mij. Vandaar deze mail.

Ann De Marez
Lid RWS 

15 oktober 2019

Radiocoryfee Lutgart Simoens heeft de kat de 
bel aangebonden door te verklaren dat zij voor 
euthanasie zal kiezen wanneer zij haar leven 
als voltooid ervaart. Voorlopig betuigde alleen 
Open Vld-voorzitster Rutten haar instemming, 
anderen zien enkel bezwaren.
Mij doet deze problematiek steeds weer den-
ken	aan	de	titel	van	een	film:	‘Whose	life	is	 it	
anyway?’
Vrij vertaald: de beslissing over mijn levens-
einde komt alleen mij toe.
Ik ben niet blind voor allerlei nevenproblemen 
zoals de leeftijdsgrens (uiteraard met uitzon-
dering van ondraaglijk lijden om het even of dit 
lijden van psychische of lichamelijke aard is en 

over het ondraaglijke kan enkel beslist worden 
door de lijdende zelf).
Alweer moet ik herhalen dat deze doodswens 
en ook het antwoord daarop allesbehalve 
nieuw zijn: reeds in de klassieke oudheid had 
men daar een oplossing voor – ik verwijs naar 
‘De	Wrede	God’	van	A.	Alvarez.
 
En biologisch gezien is de mens niets meer dan 
een geavanceerd zoogdier (al zou je soms gaan 
twijfelen aan dat geavanceerde als je aan de 
moordlust en vernietigingsdrang denkt – de 
voorbeelden staan dagelijks in de kranten). 
Ook bij bepaalde zoogdieren komt iets gelijk-
aardigs voor zoals bejaarde olifanten die zich 

Lezersinzendingen

Hulp bij Zelfdoding

nogmaals de voltooiden
afzonderen en blijkbaar met opzet een moeras 
in stappen.
 
De beslissing om als voltooide voor het levens-
einde te kiezen, getuigt volgens mij van een 
bijzondere moed want enige doodsangst (of is 
het stervensangst?) is niemand vreemd. In elk 
geval behoort dit tot de persoonlijke intimiteit 
en mij lijkt het wenselijk dat de wetgever (en 
dus de politiek) zich beperkt tot randvoor-
waarden en voor de kern van de zaak het no-
dige respect opbrengt.

Staf De Wilde, De Haan 
30 oktober 2019
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Onderstaande brief van Mevrouw Maria Pauwels werd op 4 oktober 
2019 naar de Kamercommissie Justitie gestuurd. RWS ontving een kopie 
voor opname in het kwartaalblad. 

    
Geachte leden Kamer van Volksvertegenwoordigers Kamercommissie JUSTITIE,
Goed nieuws, de Vlaamse Regering is al gestart. Hopelijk gaan andere regerin-
gen liefst ook spoedig van start.
Nu komt er allicht een beslissing rond het nieuwe strafwetboek.

Ik stel mij kort voor: alleenstaande verpleegster, gepensioneerd (al zes jaar), 
met vijfenveertig jaar dienst. Van pediatrie over ongevallendienst met am-
bulancedienst tot… 30 jaar in een rustoord en woonzorgcentrum. Een breed 
spectrum vind ik zelf. Ik heb véél gezien, opgevangen, mee beleefd en som-
mige toestanden al of niet verwerkt. 

Het aspect zelfdoding en hulp bij zelfdoding zijn door mijn ervaringen hiermee 
dikwijls zware aandachtspunten geweest. Meerdere keren zag ik in een ver 
verleden	mensen	belanden	‘op	de	blauwe	steen’	van	het	mortuarium.

Na gruwelijke feiten hadden zij ten gevolge daarvan een verschrikkelijk uit-
zicht verkregen. En dit enkel en alleen om een eind te maken aan hun leven.
Mocht het lukken om hulp bij zelfdoding niet als strafbaar feit te zien, dan zou-
den mensen die er om vragen beter geholpen kunnen worden.

Zij gaan dan vanuit hun doorleefde MISERIE geen gebruik hoeven te maken van 
auto, trein, platte daken, trap, koord. Deze laatsten zouden geen zelfdodings-
middelen moeten zijn. Evenmin als het gebruik van een geweer. VERSCHRIK-
KELIJK!

Dames en Heren commissie JUSTITIE ik vraag u om te verhinderen dat de drei-
gende strafbaarstelling er komt. Ik bevestig dat wie nog een goed en of redelijk 
leven heeft geen hulp vraagt om te overlijden. Dat weet ik vanuit mijn vele ja-
ren als verpleegster. Enkel diegenen die onmenselijk gekweld door een gerekt 
leven, meermaals om hulp moeten vragen. Hulp die niemand dan mag geven. 
Het is heel erg om aan te zien hoe tergend dit kan zijn, zeker als je opleiding 
er één was om behulpzaam te zijn. Zorg door uw doordachte beslissing dat 
er een hulpmiddel kan komen dat ook gegeven mag worden door zorgzame 
goede artsen die kunnen luisteren en gevolg mogen geven aan de vraag om 
een hulpmiddel voor hun patiënt.

Daardoor zal er minder gruwel zijn! En het is een mensenrecht. Mag ik rekenen 
op een genereuze inzet bij dit zwaar probleem? Dank hiervoor!

Maria Pauwels

LezersinzendingenGedicht
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Moeder

In Domburg was ik zeven,

zag voor ’t laatst je

blote rug, strandkorrels

gebed in ambre solaire.

Zo zie ik je weer:

vandaag je vel zo blank,

zo dun na zoveel jaren

zonder zon.

Daaronder je skelet,

broos als de toekomst

die je rest. Ik kus

die huls, ik ruik de geur

van warme melk,

ik kom weer thuis.

René Hooyberghs
Uit “Stamboom”
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Ik	ben	geschokt	door	het	gebruik	van	de	term	‘zelf-
moord’ door Bart Pattyn, een professor ethiek van de 
KUL.

Worden de nabestaanden geholpen wanneer hun 
geliefde die voor de dood heeft gekozen, een moor-
denaar of moordenares wordt genoemd?

Daarnaast wijs ik op het feit dat een poging daartoe 
reeds lang uit ons strafwetboek is verwijderd.

Bovendien gaat de huidige discussie over de voltooi-
den: is het een moord om op je 80ste of 90ste te be-
slissen dat het genoeg is geweest?
Ik besef maar al te goed dat deze problematiek niet 
zo simpel is maar ik huiver voor de verderzetting van 
de	cultus	van	het	lijden	in	de	trant	van	‘wij	moeten	
ons kruis dragen zoals onze lieve heer dat heeft ge-
daan.’ Lijden is in deze tijd en in onze samenleving 
geen noodzaak meer en dan zeker niet als het uit-
zichtloos is. Of het gevoel van overbodigheid een 
vorm van lijden is, kan een buitenstaander niet in-
schatten: alleen de betrokkene is daartoe in staat.

Uiteraard	 zal	 ik	 ‘de	 zaak	van	het	 leven’	blijven	ver-
dedigen door te luisteren en indien gewenst raad te 
geven, doch het zou van hoogmoed getuigen mocht 
ik mij het beslissingsrecht toe-eigenen: enige ne-
derigheid is in deze context niet overbodig. En het 
hardnekkig hanteren van de veroordelende term 
‘zelfmoord’	 of	 ‘zelfmoordenaar’	 is	 allesbehalve	 ne-
derig: bij mij roept dit het beeld op van de tijd toen 
heksen aan een kruispunt werden begraven met een 
staak door de borst. Dit klinkt misschien overdreven 
en pathetisch maar een andere weergave van mijn 
verontwaardiging kan ik niet zo direct bedenken.

Staf De Wilde,
De Haan

Beste,

Met diep verdriet moet ik u het overlijden van mijn echtgenote Greta Vogels mel-
den. Wij zijn beiden bij RWS aangesloten. 

Het levenstestament dat wij enkele jaren geleden via jullie modelformulier had-
den opgesteld, is ons in Spanje goed van pas gekomen.
Greta heeft op 14 juli een zware hersenbloeding gekregen en is op 21 oktober 
overleden. Drie maanden van operaties, infecties, ziekenhuisbacterie, ups en 
downs, en een tweede crisis in de hersenen, waarna ik met de artsen de beslis-
sing heb genomen de behandelingen stop te zetten, overeenkomstig haar le-
venstestament.

Dat levenstestament was in het Nederlands. Daar is op geen enkel moment een 
probleem van gemaakt. Het universitair ziekenhuis Hospital General in Valencia 
heeft er zelf voor gezorgd om het te vertalen, en het is van dag één gerespec-
teerd geweest. Het is meegenomen in de bespreking van de opties van de eerste 
operatie, en ik ben ook nog twee keer in die drie maanden geconsulteerd voor de 
volgende stappen, omdat er een wilsbeschikking was en ik de vertegenwoordiger 
van Greta was. En dus ook aan het einde.

Ik heb een zeer menselijke, oprechte en warme gezondheidszorg meegemaakt, 
en dat in een land waar het debat over het levenseinde nog moet beginnen, en 
waar het opvoeren van medicatie die het vaststaand einde korter bij zou brengen, 
strafbaar is. Voor mij is die menselijkheid bij alle emoties, angst, hoop en verdriet 
in die dik drie maanden, een enorme steun geweest. Geen enkele keer heb ik mij 
tegen het systeem hoeven kwaad te maken. Greta en ik zijn met het grootste 
respect behandeld.

Door met andere mensen te praten in de uren die je doorbrengt in de wachtzaal 
van intensieve zorgen, weet ik dat het in Spanje een enorm verschil maakt of er 
een levenstestament is of niet.
Wij hadden er een, en hoewel in het Nederlands, heeft het gediend waarvoor het 
bedoeld was - de combinatie van helaas en gelukkig maar. In de laatste fase was 
Greta niet meer bij bewustzijn, maar in eerdere dagen hebben wij tegenover me-
kaar herhaaldelijk onze afspraken en het levenstestament mondeling bevestigd. 
Ik heb mij aan onze afspraken kunnen houden.

Daar zit jullie vereniging (onze vereniging) dus voor heel veel tussen.
Met oprechte dank voor het werk dat jullie verzetten.

Aan mij nu om binnenkort mijn levenstestament aan te passen. Want mijn geko-
zen vertegenwoordiger is er niet meer.

Met vriendelijke groet,

Toon Lowette
13 november 2019

Lezersinzendingen

Over zelfmoord                                                                                                                     
(zie	De	Standaard	van	1	november)
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T: 03 272 51 63
info@rws.be

www.rws.be

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 secre-
tariaat 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 secre-
tariaat 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.

R W S - P E R M A N E N T I E

Voor je vragen over levenseinde en 
euthanasie kan je terecht tijdens de
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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

WELK WOORD ZIT IN DIT LET-
TERROOSTER VERBORGEN? 
Zoek volgende woorden en 
streep ze door. 

ASSE – EED – EER – EISEN 
– FORMULIER -  GETUIGE – 
IEDER – KIL – KIND – KIST 
– KOPIES - LIED – MOEDIG 
– NODEN – VERDRIET – 
VERZOEKER – VRAAG – 
WETTEN – ZUS

W o o r d z o e k e r

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 

 

De overblijvende letters vormen een raadgeving bij het opstellen van de docu-
menten!

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

 

 

Woordzoeker 
 

V R E I L U M R O F 

R I E D E R O E E D 

I E R N O D E N T G 

G E K I N D D R E E 

A H A E N K I L I T 

A S S E O D G I R U 

R K T P E Z K E D I 

V E I N U I R D R G 

N E I S E N G E E E 

S W E T T E N E V N 

 
 
 
 
Zoek volgende woorden en streep ze door. De overblijvende letters vormen een raadgeving bij het 
opstellen van de documenten! 
 
asse – eed – eer – eisen – formulier ‐  getuige – ieder – kil – kind – kist – kopies ‐ lied – moedig – noden – 
verdriet – verzoeker – vraag – wetten – zus 
 
 
Het puzzelwoord is: VIER HANDTEKENINGEN 
 



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

Filmbespreking

MAR ADEntRO

Spaanse film uit 2004 over het waargebeurde 
verhaal van Ramón Sampedro en zijn strijd om 
waardig te sterven. 

De titel verwijst naar de mogelijkheid die Ramón 
heeft om uit zijn kamer te ontsnappen en de zee 
te zien. De zee die hem het leven gaf -hij was 
zeeman- en het hem ontnam.

Bij een duikongeval op 25-jarige leeftijd raakt 
Ramón vanaf de nek verlamd. Sinds bijna 30 jaar 
is een bed zijn leefwereld. Ondanks de goede 
zorgen van de familie, vindt hij dit geen mens-
waardig bestaan. Via de Spaanse vereniging 
‘Recht	op	Waardig	Sterven’	 komt	hij	 in	 contact	
met een advocate die een verzoek richt aan de 
rechtbank tot levensbeëindiging. Het wordt 
tweemaal afgewezen. Uiteindelijk zal hij met 

hulp van een bevriende vrouw overgaan tot 
zelfdoding.   

Persoonlijk vind ik dit geen zwaarbeladen film. 
De humor, het cynisme die in Ramón schuilen, 
maken het soms grappig. Het gaat over de 
strijd om waardig te kunnen leven én sterven, 
over de dood die bij het leven hoort, over ster-
ven die onze enige zekerheid is en geen taboe. 
De film geeft een inkijk in hoe de omgeving 
hiermee omgaat, laat voor- en tegenstanders 
aan het woord. Het is een verhaal over liefde 
en de vrijheid om te sterven.

Zeer boeiende film, het herbekijken waard 
dankzij de sterke acteerprestatie van Javier 
Bardém, die de rol van Ramón vertolkt.

Verkrijgbaar in de bibliotheek
Nederlands ondertiteld.
Muziek van o.a Beethoven, Bach en Wagner.

 Mieke Versées
RWS-lid
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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

Agenda RWS

17 MAARt 2020

Besloten lezing in Sint-niklaas
Dr. Marc Van Hoey en Rita Goeminne

agenda MAARt

14 MEI 2020

Besloten lezing in Mechelen
Dr. Marc Van Hoey en Rita Goeminne

28 MEI 2020 - 13.00 U

“Dag van Waardig Sterven en 
Euthanasie”
thema “Dementie”

Locatie: Informatie in volgend kwartaalblad

agenda MEI

17 nOVEMBER 2020 - 14.00 U

“Beslissingen bij het 
levenseinde”
Lezing Dr. Marc Van Hoey

Locatie: Vief, Brugge
Details in volgende bladen

agenda nOVEMBER

13 FEBRUARI 2020 - 14.30 U

“Beslissingen bij het 
levenseinde”
Lezing Dr. Marc Van Hoey
Willemsfonds

Locatie: VLC De Geuzentorre
Kazernelaan 1, Oostende

agenda FEBRUARI

20 JAnUARI 2020

Besloten lezing in Gent
Dr. Marc Van Hoey en Rita Goeminne

31 JAnUARI 2020 - 18.30 U

Voorstelling documentaire 
“End Credits”

Locatie: AP Hogeschool
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

agenda  JAnUARI
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Levenstestament  &  Wilsverklaring inzake 
euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke 
bepalingen in België

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

Bij RWS

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

Morgen ben je dood

Neem een hele grote lepel
Met de mooiste kaviaar
En een goede fles Bourgogne
Eentje van een prachtig jaar
Lees nog een keer van Neruda
Stil zijn Ode aan de lucht
Kijk nog een keer naar de wereld
Zie de wezensvreemde klucht
Ruik nog een keer schone kleren
Bakkerij met heel vers brood
Ja want morgen, ja want morgen
Ja want morgen ben je dood

Morgen kan het echt gebeurd zijn
Zonder ziekte, zomaar dood
Morgen kan het echt gebeurd zijn
De wal ligt heel dicht bij de sloot
Pak alles met beide handen
Zonder zeuren, gewoon blij
Drink de dag met volle teugen
Want opeens is het voorbij
Leef toch echt in lichterlaaie
Leef toch prachtig, mooi en groot
Ja want morgen, ja want morgen
Ja want morgen ben je dood

Maak die reis naar waar je heen wilt
Lees dat boek dat er nog ligt
Zeg iets liefs tegen je liefste
Maak een bodemloos gedicht

Huil je hoofd leeg, schreeuw je tranen
Maak toch alle ruzies goed
Voel je hart verdomme kloppen
Voel het suizen van je bloed

En mocht je morgen toch nog leven
Dan was gisteren geen straf
En echt niemand, nee echt niemand
Pakt jouw gisteren ooit af!

Youp van ’t Hek
Cabaretier en columnist
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Boeken & documenten

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

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.

In de boekhandel of op internet

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

Eline tijtgat
Doodgelukkig
ISBN 97890903066971

Ivo Uyttendaele
De Wetstrijd
Garant - ISBN 978-90-441-3704-0

Johan Braeckman & Dirk Verhofstadt (red.)
Etienne Vermeersch Nagelaten Geschriften
Uitgeverij Houtekiet
ISBN: 9789089247520
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DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!

AL BROEDERKEtEn AntWERPEn

CM En SAMAnA VERREBROEK

          KAP. In EEnDRACHt VOLHARDEn  
AntWERPEn 

StICHtInG ERnESt DE CRAEnE 

OplOssing van de WOOrdzOeker is
    
 

vier handtekeningen

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

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



 
 
 

 

1983 - 2020 
 
 
 

Léon Favyts 
10-06-1941 - 26-05-2013 

Hugo Van den Enden 
27-06-1938 - 23-01-2007 

 
 

 

PRIJS "Léon Favyts - Hugo Van den Enden" 
 

1. Doel 
Een bachelor- of master thesis/eindwerk met als breed onderwerp "Het maatschappelijk aanvaard 
waardig sterven, levenseindebeslissingen en de relevantie naar de samenleving". 
(strikte Wetenschap is geen primordiaal gegeven). 

 
2. Wie kan deelnemen? 

Alle eerder genoemde thesissen, bachelor of master, maximum drie jaar oud, door studenten die hun 
eindwerk hierover maakten. Ook eindwerken, gemaakt voor door de Belgische Staat erkende 
opleidingen, komen in aanmerking. 

 
3. De werken dienen in tweevoud aan de RWS-zetel gestuurd vóór 31 augustus van elk 

kalenderjaar. 
Ze zijn geschreven in Engels of Nederlands, terwijl er een bondige duidelijke samenvatting van 1 
kwartoblad moet worden bijgevoegd in beide talen. De proefschriften worden digitaal aangeleverd via 
het secretariaat info@rws.be. Er dienen minimum drie werken ingediend te worden. 

 
4. Kandidaturen worden kenbaar gemaakt via hogescholen en universiteiten, sociale media en 

websites. 
 

5. De pluri-disciplinaire jury onder voorzitterschap van een RWS-bestuurder zal oordelen op 
individuele evaluatie zonder deliberatie. De werken worden geanonimiseerd aan de juryleden 
verstrekt. Daarna volgt de nominatieve telling van de punten. 

6. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk. 

7. De Raad van Bestuur stelt de waarde van de prijs vast. 

8. De prijs wordt bekendgemaakt op 2 november van elk jaar, dit ter gelegenheid van de 
internationale dag Right to Die. 

9. Proclamatie. De beste drie werken worden via een korte presentatie voorgesteld door de 
auteurs in de maand november. 

10. De ingediende werken blijven bezit van RWS, ook als ze voor andere prijzen ingediend zijn. 

11. RWS mag in overleg met de auteurs het volledig werk of delen hiervan gebruiken in publicaties. 
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EEN INITIATIEF VAN VZW RECHT OP

WAARDIG STERVEN EN AP HOGESCHOOL

Unsubscribe   / Forward

FILMVOORSTELLING

Recht op Waardig Sterven vzw en het departement Gezondheid en Welzijn van AP Hogeschool
Antwerpen nodigen u graag uit voor de onafhankelijke documentaire 'End credits'. De makers
Marc Cosyns en Alexander Decommere kijken met een kritische blik naar de praktijk van de
euthanasiewetgeving. 
 
Programma

18u30: deuren openen
19u: filmvertoning + interactief panelgesprek
21u: einde
 

Inschrijven
Je kan inschrijven via film@rws.be of 03/272 51 63.
Deelname is gratis. Er zijn 300 plaatsen beschikbaar.
Opleidingsattesten en accreditering is voorzien.
 
Wanneer? 
Vrijdag 31 januari 2020
 
Waar? 
AP Hogeschool Antwerpen
Campus Spoor Noord - Noorderplaats
Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen
De parking is toegankelijk via de Ellermanstraat.

 


