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Gedicht

NIEMAND WEET HOE LAAT HET IS

Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen
Straks komt een auto en die rijdt me kapot
Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen?
Wat zal mijn clou zijn? Hoe is mijn plot?

Misschien zegt de dokter: “Meneer nog twee maanden”
En word ik door een slepende ziekte gesloopt
Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden
Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt
“deze dag is de eerste van de rest van mijn leven”
dat denken er velen bij hun ontbijt
terwijl ik altijd denk: “ik heb nog maar even,
dit wordt de laatste van een prachtige tijd”

dus moeten we dansen en moeten we vrijen
moeten we lachen en drinken vol vuur
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je
tijd is toch geld dus het leven is duur
en ik merk elke dag dat ik me vergis
en dat er dan nog een dag over is…

Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven
Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind
Haar dood zal ons leven voor altijd bederven
Terwijl ze misschien een hemel daar vindt
Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen
Maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis
met auto’s en veerboten, vliegtuigen, treinen
niemand weet hoe laat het is

is ’t vijf voor twaalf of net half zeven?
Hoeveel uur heb ik nog of rest mij een kwartier?
Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven?
Ik heb echt geen idee en ik grijp het plezier

Dus moeten we dansen en moeten we vrijen
Moeten we lachen en drinken vol vuur
Lief hou me vast want nu ben ik nog bij je
Tijd is toch geld dus het leven is duur
En ik merk elke dag dat ik me vergis
En dat er dan nog een uur over is.

‘k weet als ik later groot ben
en ook bijna dood ben
dan is al die angst niet nodig gweest
maar altijd de bangste, altijd die angsten
maakte mijn leven tot een schitterend feest
want we hebben gedanst en we hebben gevreeën
we hebben gelachen en gespeeld met het vuur
God verbood wat we allemaal deden..
Leef toch je leven als je allerlaatste uur..

Youp van ’t Hek
Cabaretier en columnist
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Beste lezer,

Dat het jaar bewogen is gestart, mag ik zonder 
meer zeggen. Januari werd grotendeels gevuld 
met het politieke gekrakeel en het assisenpro-
ces in Gent.
Van bakker tot advocaat, van puber tot hon-
derdjarige, iedereen sprak over dit proces.
Verslaggeving en commentaren leest u in dit 
goedgevulde kwartaalblad, waar eens te meer 
bijzonder hard aan gewerkt is.

Ik hoop beste mensen dat ieder van u het 
enorme belang inziet van verenigingen zoals 
Recht Op Waardig Sterven! De aanvallen op 
de huidige euthanasiewet en zelfs de patiën-
tenrechten zijn lang niet meer discreet maar 
worden sterker. Tegenstanders vinden elkaar 
om de bestaande wetten uit te hollen.

Zeer zeker is het absoluut tijd dat de wetgeving 
ter zake wordt geëvalueerd en dat ook de on-
aantastbare federale evaluatiecommissie on-
der leiding van professor Distelmans eens een 
doorlichting krijgt.

Na 18 jaar moet men durven analyseren en bij-
sturen. Niet afkalven of terugschroeven!! Daar 
zullen wij voor blijven vechten.

Ik deed en doe een oproep aan politici en het 
veld om samen aan de slag te gaan, opdat we 
niet nog eens een juridische veldslag krijgen!

De ledenteller loopt goed, de bedrijvigheid op 
de zetel is soms hectisch.

De filmvoorstelling van 31 januari kende een 
ruime belangstelling met circa tweehonderd 
aanwezigen.

Op donderdag 28 mei staat onze achtste dag 
van “Waardig Sterven en Euthanasie" in het 
teken van dementie. RWS organiseert samen 
met AP Hogeschool Antwerpen dit symposium 
over één van de onderwerpen waar heel veel 
leden vragen over hebben. Hopelijk bent u al-
len talrijk aanwezig. Het programma is meer 
dan boeiend!!

Amper een week later, op woensdag 3 juni is 
er de Algemene Vergadering, die andermaal 
plaatsvindt op de zetel.

Lieve mensen, vrienden, leden, RWS is er voor 
U en door U.

Veel leesplezier alvast,
Uw voorzitter, 

Marc Van Hoey
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Woordje van de voorzitter

Molenaar, of de Dood in Mei 

Het mannetje was een prijsdier

vele vrouwtjes waard.

Met meel bestoven, besnord,

gekneveld in een sarcofaag

van Union Match.

De vader had hem aangewezen

in de buxushaag.  Ik had hem

gevangen, schild en onderstel

gevoeld, hem horen trillen

in zijn graf.

(Zoals nu mijn broekzak

trilt als je me belt).

Pas na zijn dood heb ik

hem zielloos bevrijd.

Ik dacht aan God, ik kende

hem toen nog, en wist:

Hij doet dit iedere dag.

René Hooyberghs

Uit “Stamboom”

Gedicht

RWS
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Euthanasieproces, Gent

Het mediacircus draait weer op volle toeren. 
Geef het volk brood en spelen!

Drie collega-artsen moeten voor assisen ver-
schijnen omdat ze een vrouw met ondraaglijk, 
uitzichtloos psychisch lijden hielpen te sterven 
met euthanasie.

Juristen, hoogleraren, rechters en journalisten 
kunnen het blijkbaar niet laten allerlei teksten 
en verklaringen te verspreiden nog voor het 
proces gestart is.

Denken	 al	 die	 zogezegd	 “wijze”	 mensen	 dat	
artsen licht over een beslissing in verband met 
sterven gaan?

Ongeacht of het nu over palliatieve zorg, pal-
liatieve sedatie, symptoombeheersing of eu-
thanasie gaat, elke arts zal de tijd nemen te 
toetsen, te overwegen en te overleggen.

Dames en heren, wees alstublieft op uw hoede 
alvorens een arts aan de schandpaal te nage-
len en te kijk te zetten. Probeer sereen te luis-
teren, voer ten minste een kritisch onderzoek 
uit naar de feiten. Laat u niet verleiden tot 
platvloers woordenspel dat het publiek graag 
zal verorberen.
Ik spreek als ervaringsdeskundige zowel in ver-
band met euthanasie als met justitie. Beiden 
kleven aan een mens en laten je beseffen hoe 
moeilijk het artsenbestaan kan zijn. Zeker als 
je mensen helpt bij de laatste keuzes in hun 
leven.

De wet moet inderdaad worden nageleefd. 
De wet is de wet! Maar moet je diezelfde wet 
gebruiken om maatschappelijke discussies uit 
de weg te gaan of een guerrillastrijd te voeren 
teneinde sommige Belgische wetten te onder-
mijnen?

Quo Vadis? Waar gaan we heen met de be-
geleiding door artsen? Wie zal nog in eer en 

Dura Lex, sed Lex!  QUO VADIS anno 2020?

Quo vadis na het euthanasieproces?
RWS dankt Herman Van Baelen voor deze 
cartoon.

geweten, met een gerust geweten een advies 
willen en durven opstellen in het kader van de 
euthanasiewetgeving? Wie zal nog " gerust en 
ondersteund" een euthanasie uitvoeren?

Is het dat wat men wil bereiken? Ik wil hier 
nogmaals een oproep doen aan alle burgers 
die begaan zijn met zelfbeschikking en waar-
dig sterven: laat u op tijd horen!

Ik steun mijn drie collega’s en wens hen op-
recht sterkte. 
Weet dat er velen u waarderen.

Dr. Marc Van Hoey                                                                                                                                       
Voorzitter RECHT OP WAARDIG STERVEN vzw                                                                                                 

15 januari 2020                                                                                                                                             

Artikel gepubliceerd op de RWS-website 
(Nieuwsblog, Uit de actualiteit) en op Face-
book.                                             

Reacties zijn welkom.                          
                                                                                                          
Dit artikel werd ook naar de pers gestuurd en 
een lichtjes gewijzigde versie werd gepubli-
ceerd in Humo (28 januari 2020).
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Euthanasieproces, Gent

Op 14 januari 2020 begon voor het Assisen-
hof van Gent het proces tegen drie artsen die 
beschuldigd worden van een van de zwaarste 
aanklachten uit ons strafrecht: vergiftiging. 
De formulering van artikel 397 klinkt vreselijk: 
"Vergiftiging wordt genoemd de doodslag 
gepleegd door middel van stoffen die min of 
meer snel de dood kunnen teweegbrengen, 
op welke wijze die stoffen ook aangewend of 
toegediend zijn. Zij wordt gestraft met levens-
lange	opsluiting.”

Hoe zijn we in zo'n extreme situatie terecht 
kunnen komen?

Even terug naar de feiten. Tine Nys, een jonge 
vrouw van 38, het oudste kind in een gezin van 
drie zussen en een broer, zal op Kerstdag 2009 
om euthanasie vragen. Zij heeft vele jaren aan 
psychiatrische stoornissen geleden, al zullen 
we dienaangaande niet in detail treden. Ze is 
vastberaden, op zijn zachtst gezegd, en wan-
hopig. De euthanasie vindt plaats op 27 april 
2010, in aanwezigheid van haar twee zussen 
en haar ouders.

Op haar begrafenis zal de psychiater die optrad 
als tweede geraadpleegde arts, een korte toe-
spraak houden op verzoek van Tines vader.

De aangifte van euthanasie is door de be-
handelende arts toegezonden aan de Fede-
rale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld 
door de wet betreffende de euthanasie. Met 
een vertraging van 51 dagen. Dat is een fout, 
een nalatigheid. Maar het is geen misdaad. De 
Commissie aanvaardde overigens de aangifte.

Men zou kunnen denken dat het verhaal daar-
mee voorbij is en dat Tine nu in vrede kan rus-
ten. Maar daarmee is de kous nog niet af. Op 5 

Deze artikels, geschreven door me-
vrouw Jacqueline Herremans, voor-
zitster van ADMD (Association pour 
le Droit de Mourir dans la Dignité), 
verschenen in het Journal du Médecin 
(het Franstalige zusterblad van de 
Artsenkrant) van 24 januari en 20 
februari 2020, zijn voor RWS vertaald 
door Lucien Van Acker, vrijwilliger bij 
onze Franstalige zustervereniging, 
en bijgewerkt door Siegfried Van den 
Enden, vrijwilliger bij RWS.

Assisenhof van Gent: twaalf juryleden, 
drie artsen, één familie en de geest van 
Tine

oktober 2011 stelt haar zus Sophie zich burger-
lijke partij. Zij beschuldigt de behandelende 
arts, alsook de twee andere bij de procedure 
betrokken artsen, van het niet naleven van de 
wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie.

Aan het einde van het onderzoek stelde het 
parket van Dendermonde een ontslag van 
rechtsvervolging voor. De Raadkamer volgde 
dit voorstel, en sprak zich uit op 20 december 
2016 voor een ontslag van rechtsvervolging. 
De burgerlijke partij ging in hoger beroep op 
2 januari 2017.

En dan volgt een onverwachte wending: het 
Openbaar Ministerie spreekt niet langer over 
ontslag en handhaaft de misdaad vergiftiging 
ten laste van de drie artsen. Op 22 november 
2018 besluit de Kamer van inbeschuldiging-
stelling om deze artsen op beschuldiging van 
vergiftiging door te verwijzen naar het Assi-
senhof in Gent.

In dit verband rijzen vele vragen. Sommige 
van die vragen kunnen worden beantwoord, 
bijvoorbeeld waarom het Hof van Assisen? In 
België bestaat geen enkele wet die voorziet in 
een specifieke straf voor euthanasie of hulp bij 
zelfdoding. Het is derhalve zaak te verwijzen 
naar het gemene recht ("doodslag en verschil-
lende soorten van doodslag"), met als gevolg 
dat dergelijke zaken onder het Assisenhof val-
len. Verklaren dat dit antwoord bevredigend is, 
gaat wellicht een stap te ver.

Andere vragen blijven onbeantwoord. Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld de ommezwaai van 
het Openbaar Ministerie verklaren? Wat bracht 
Sophie ertoe, gevolgd door haar zus en broer 
en haar ouders, om de euthanasie van Tine te 
betwisten? Werd zij op de hoogte gebracht 
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van de mogelijke gevolgen? Besefte ze dat 
ze deze beproeving voor het assisenhof zou 
moeten ondergaan? Want Sophie en haar fa-
milie zullen, in het openbaar, moeten spreken 
over het verleden van hun familie. Een verle-
den dat pijnlijk lijkt. Het verleden van Tine zal 
grondig worden doorgelicht, besmeurd. Alles 
zal in de openbaarheid worden gegooid, met 
inbegrip van de slagen van haar moeder, haar 
zelfmoordpogingen, de periode van prostitu-
tie, haar verblijf in psychiatrische instellingen, 
haar mislukte liefdesleven. De familie zal niet 
worden gespaard.

Het Assisenhof  is de slechtste plaats om een 
rouwproces te beleven wanneer de geheimen 
van een gezin in de openbaarheid worden ge-
gooid.

Het verleden van de drie artsen zal ook worden 
doorgelicht. Zelfs indien ze worden vrijgespro-
ken , wat we mogen hopen, zal deze beproe-
ving voor altijd sporen nalaten.

Los van wat er met de drie artsen zal gebeu-
ren, lopen we niet het risico dat dit proces over 
één specifiek geval van euthanasie, het proces 
wordt van de wet betreffende de euthanasie, 
met name voor patiënten met psychiatrische 
stoornissen? Dat artsen morgen bang moe-
ten zijn voor een rechtszaak ingeval van een 

positief antwoord op een verzoek om eutha-
nasie? Moeten we de geest van de wet, die de 
verantwoordelijkheid voor de beslissing bij de 
patiënt en de arts legt, verdraaien door de “in-
stemming”	van	familieleden	te	eisen?	En	zelfs	
als	 we	 deze	 “instemming”	 hebben,	 waarin	
overigens helemaal niet wordt voorzien door 
de wet, hoe kunnen we dan voorkomen dat 
een familielid een zondebok probeert te vin-
den omdat hij/zij worstelt met zijn/haar rouw-
proces, of zich schuldig voelt omdat hij/zij het 
lijden van een geliefde niet heeft begrepen? De 
menselijke natuur is onvoorspelbaar.

Het valt te hopen dat het Hof zich op de essentie 
zal concentreren: is aan de fundamentele voor-
waarden van de wet van 28 mei 2002 voldaan? 
Heeft Tine wel degelijk en herhaaldelijk een 
vrijwillig en doordacht verzoek geformuleerd, 
zonder druk van buitenaf, op een ogenblik dat 
ze leed aan niet te stillen pijn veroorzaakt door 
een ernstige en ongeneeslijke aandoening? 
Een man mag niet worden veroordeeld voor 
vergiftiging enkel en alleen omdat hij een do-
cument te laat heeft opgestuurd!

Het vervolg van het proces zal het uitwijzen.  
Het vonnis wordt eind januari verwacht.

24 januari 2020

Vrijspraak aan het 
assisenhof van Gent
Na lang beraad heeft de jury op 31 januari 
2020 de drie artsen vrijgesproken die als 
dader of mede-dader terecht stonden voor 
de misdaad gifmoord.  Ze riskeerden straf-
fen variërend van drie jaar voorwaardelijk, 
in het geval van verzachtende omstandig-
heden, tot levenslang.

Het Parket-Generaal besloot geen hoger be-
roep in te stellen bij het Hof van Cassatie. De 
vrijspraak is daarom definitief. De burgerlijke 
partijen hebben daarentegen cassatieberoep 
ingesteld. Indien het Hof van Cassatie het ar-
rest zou vernietigen ( daarbij zij opgemerkt dat 
het Hof de wettigheid van het arrest toetst, 
maar zich niet uitspreekt over de feiten), zal de 
zaak niet langer voor Assisen komen, maar voor 
een burgerlijke kamer van het hof van beroep.
Deze droevige saga is dus nog niet voorbij. De 
familie van Tine Nys zet de procedure burger-
rechtelijk verder om mij onbekende redenen.

Wat zijn de eerste lessen die al uit deze casus 
kunnen worden getrokken?

Een psychiatrische patiënt kan euthanasie 
krijgen op basis van de wet van 28 mei 2002

Euthanasieproces, Gent

8 RWS 160 - APRIL 2020
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De juryleden moesten zich uitspreken over de 
euthanasie van een patiënt met psychiatrische 
stoornissen. Hun antwoord: ja, de wet van 28 
mei 2002 staat het toe. Ik zou eraan toevoegen: 
neen, het is niet nodig om de wet te wijzigen.

Bovenal moeten we niet toegeven aan de op-
roepen van degenen die in het algemeen te-
gen euthanasie zijn en nu eisen dat psychisch 
lijden uit de wet wordt gelicht. Daarbij verwar-
ren ze bovendien oorzaak, namelijk een psy-
chiatrische aandoening, en gevolg, psychisch 
lijden. Anderen pleiten voor verduidelijking 
van de wet en beweren dat die is bedoeld om 
de rechtszekerheid te waarborgen. Wat een 
naïviteit!

Het is niet de wet die een oplossing biedt voor 
dergelijke situaties, maar wel goede medische 
praktijken. We moeten eerst stroomopwaarts 
handelen, voor er sprake is van euthanasie, en 
alles proberen om het lijden van psychiatrische 
patiënten te lenigen. En vervolgens, wanneer 
alles wat redelijkerwijze mogelijk is (“evidence 
based”	 -op	 feiten	 gebaseerd),	 is	 geprobeerd,	
geen enkele nieuwe behandeling tot een ver-
betering zou kunnen leiden binnen een aan-
vaardbare periode, en de bijwerkingen ernsti-
ger zouden zijn dan het verwachte voordeel, 
dan pas is het mogelijk voor arts en patiënt om 
tot de conclusie te komen dat euthanasie de 
enige haalbare optie is.

Het veranderen van de wet zou hetzelfde zijn 
als beperkingen opleggen. Het vermenigvuldi-
gen van woorden, bijwoorden en bijvoeglijke 
naamwoorden vermindert de verantwoorde-
lijkheid van de arts en de patiënt. De Neder-
landse wet is minder grootsprakerig dan de 
onze. Geen onderscheid tussen sterfgevallen 
op korte termijn of niet. De verplichting om 
de mening van slechts één onafhankelijke arts 
te verzamelen. Geen overbodige formaliteiten 
voor de wilsverklaring. Dat wil niet zeggen dat 
Nederlandse artsen minder verantwoordelijk-
heidszin aan de dag leggen. En voor psychia-
trische patiënten heeft de Nederlandse ver-
eniging voor psychiatrie gedragsregels uitge-
vaardigd die zij regelmatig herziet. De meest 
recente versie dateert van 2018. In België heeft 

de Vlaamse vereniging voor psychiatrie dezelf-
de oefening uitgevoerd, gevolgd door de Orde 
van Geneesheren, die deontologische regels 
heeft uitgevaardigd. Deze richtsnoeren kun-
nen soms moeilijk toe te passen lijken en niet 
toepasselijk in bepaalde gevallen. Elk verzoek 
om euthanasie is uniek. Maar de richtsnoeren 
hebben de verdienste om te bestaan en bewij-
zen, indien nodig, dat de wet niet moet wor-
den gewijzigd.

Laten we teruggaan naar het proces. Een 
treurige vaststelling: het gerechtelijk on-
derzoek was een knoeiboel.

De burgerlijke partijen en de advocaat-gene-
raal hebben zeker geprobeerd twijfel te zaaien 
over onder andere de geldigheid van het eu-
thanasieverzoek van Tine Nys. Er werd heel 
weinig gezegd over haar lijden.

Met name dank zij de getuigenis van haar 
psychotherapeut, die haar volgde van 2004 
tot haar dood, en die de dag voor de eutha-
nasie nog een laatste contact met haar heeft 
gehad, en dank zij de deskundigheid van het 
college aangewezen door de Voorzitter van 
het Hof van Assisen, kon worden aangetoond 
dat psychiatrie en psychotherapie op hun 
grenzen waren gestoten voor deze borderline-
persoonlijkheid. Een oncoloog kan niet al zijn 
kankerpatiënten genezen, net zomin als een 
psychiater een oplossing kan bieden voor al 
zijn patiënten wanneer een psychiatrische 
ziekte zich gedraagt als een kanker en onver-
biddelijk de essentie van het mens zijn aantast.

Het onderzoeksdossier was gebrekkig, met 
veel hiaten. Dit proces werd gered door de 
Voorzitter van het Hof van Assisen. Op zijn ini-
tiatief onderzocht een panel van drie experts 
het hele dossier opnieuw. Het resultaat was 
een rapport van bijna 200 pagina's. Deskundi-
ge Paul Cosyns, psychiater, kon zijn conclusies 
afronden dankzij de laatste getuigenissen, die 
tijdens het onderzoek over het hoofd waren 
gezien. En toch waren dit essentiële getuige-
nissen van gezondheidswerkers, inclusief die 
van de psychotherapeute die Tine Nys sinds 
2004 volgde.

Euthanasieproces, Gent

Is het niet buitengewoon om te constateren 
dat een van de door de onderzoeksrechter ge-
vraagde deskundigen heeft geconcludeerd dat 
er geen schriftelijk verzoek was op grond van 
het feit dat geen enkel document door twee 
getuigen was bevestigd? Verwarring tussen 
een voorliggend verzoek en een voorafgaande 
wilsverklaring betreffende euthanasie is on-
aanvaardbaar voor een deskundige! Het valt 
niet te begrijpen dat de Advocaat-Generaal 
deze verwarring in zijn aanklacht opneemt?

Het Hof van Assisen is niet het juiste forum 
om euthanasiezaken te behandelen.

Het is duidelijk geworden dat het Hof van As-
sisen niet de plaats is om dergelijke zaken te 
beoordelen. Zelfs minister van Justitie Koen 
Geens was het daarmee eens (...).

Het zou onaanvaardbaar zijn geweest om 
de betrokken artsen als moordenaars te ver-
oordelen. Dat gezegd zijnde, hoe kunnen we 
ontkennen dat deze euthanasie, gerechtvaar-
digd op basis van de feiten, beter had kunnen 
verlopen? Niet alleen dienen de wettelijke 
voorschriften te worden nageleefd, het is ook 
belangrijk om zorgvuldigheid aan de dag te 
leggen bij de uitvoering van euthanasie, om te 
anticiperen op de toepassing van de euthana-
sie tot in al zijn details.

De Orde van Geneesheren zou misschien soe-
laas kunnen brengen. Maar de Orde kent geen 
procedure op tegenspraak, en de klager wordt 
slechts zelden op de hoogte gebracht van het 
resultaat van zijn klacht. En wat met het ver-
trouwen van derden in deze afgeschermde in-
stantie? Zouden we niet het gevoel krijgen dat 
de Orde haar leden beschermt?

Zou de gezondheidsinspectie eventueel een 
oplossing zijn, zoals in Nederland?
Het kan zeker de bedoeling niet zijn om falen-
de artsen naar de beklaagdenbank te brengen. 
Onze bezorgdheid geldt de correcte toepassing 
van de wet, niet alleen naar de letter maar ook 
naar de geest.

20 februari 2020
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Ons bestuurslid Marc Cosyns, ook medestich-
ter van de vzw Vonkel, een luisterend huis, 
staat even stil bij het applaus dat uitbrak in de 
rechtszaal na de uitspraak van het euthanasie-
proces in Gent. 

Toen de jury de drie artsen op het assisen-
proces in Gent vrijsprak, waren in de zaal 
kreten van blijdschap te horen en brak met-
een een lang applaus los. De voorzitter van 
het hof vond dit ongepast en zei dat hij de 
zaal zou laten ontruimen als het nog eens 
gebeurde. Het gebeurde effectief nog eens, 
toen werd voorgelezen waarom psychiater 
Lieve Thienpont vrijuit gaat: 'Haar kan geen 
enkele fout of verkeerde handeling worden 
verweten. Er kan ook uit geen enkele andere 
handeling met zekerheid worden besloten dat 
zij haar door de wet vereiste onafhankelijkheid 
zou hebben verloren.' 

Drie artsen waren beschuldigd van doodslag 
met de verzwarende omstandigheid daarbij 
een dodelijk middel te hebben toegediend. 
Gifmoord dus. Een kwalificatie die we te dan-
ken hebben aan de vaders van de euthanasie-
wet, wijlen Etienne Vermeersch en Hugo Van 
den Enden. Ik hoor hen nog zeggen dat het 
woord 'opzettelijk' van 'levens'-belang is, in 
een discussie met mij in de krant De Morgen 
in 1997 naar aanleiding van de nieuwe eutha-
nasiedefinitie van het Belgisch Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek. Euthanasie stond niet 
meer	voor	‘de	goede	dood,	het	waardig	mogen	
en kunnen sterven’ maar werd gedefinieerd als 
‘het	 opzettelijk	 levensbeëindigend	 handelen	
door een ander dan betrokkene, op diens ver-
zoek’ en geconnoteerd als misdrijf.    'Dokters 
zijn niet te vertrouwen', was een van de beken-
de quotes van Vermeersch en Van den Enden, 
waarmee ze ten strijde trokken tegen de Orde 
der Geneesheren. Maar ze lieten niettemin 
euthanasie volledig in handen van die dokters 

'Moreel applaus in de rechtszaal: 
andere tijden, andere zeden'

die dan wel met twee of drie onafhankelijk 
moesten handelen. De procedurevoorwaarde 
'drie artsen' en de opsplitsing tussen 'binnen 
niet-/afzienbare tijd sterven' komen ook van 
Vermeersch. In de Nederlandse Toetsingswet 
is er maar 1 onafhankelijke arts te raadplegen 
(consulent), maakt men geen onderscheid tus-
sen 'binnen niet-/afzienbare tijd sterven' en 
ook niet tussen fysiek en psychisch lijden. Er 
was geen applaus bij de goedkeuring van de 
euthanasiewet in 2002. Bij de goedkeuring van 
de abortuswet in 1990 vervulde een moreel 
applaus het parlementair halfrond. 

Applaus in de assisenzaal, het blijkt gele-
den te zijn van 1962... In de zaak omtrent 
softenonbaby Carinne in het assisenhof van 
Luik, die werd onthaald 'met een orkaan van 
opgewonden toejuichingen'. Zonder foto's, 
want de voorzitter had een verbod geëist: 
'J'interdis aux photographes de prendre des 
photos de ces moments'. Een volledig man-
nelijke jury sprak de vijf beklaagden op alle elf 
punten vrij: de moeder van Carinne, Suzanne 
Vandeput-Coïpel en vier medeplichtigen, haar 
echtgenoot Jean-Noël Vandeput, haar moeder 
Fernande Yerna, haar zus Monique de la Marck 
en huisarts Jacques Casters. Op 10 november 
verlieten ze als vrije mensen onder luid straat-
gejuich de rechtszaal. Een straatnaambord 
voor Carinne en haar moeder werd overwogen.

Psychiater Ivo Uyttendaele stelt in zijn recente 
boek De Wetstrijd dat de vrijspraak in dat as-
sisenproces betekende dat 'met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd 
worden dat ook bij klachten tegen artsen die 
patiënten op hun verzoek wegens ondraaglijk 
lijden lieten inslapen, het parket wijselijk voor 
seponeren zal gekozen hebben om te vermij-
den dat zij door het hof van assisen zouden 
vrijgesproken worden'. 

Tot 2002 was er nooit een proces over een door 
een arts uitgevoerde euthanasie, toen nog als 
een goede dood gedefinieerd. In Nederland 
daarentegen bestond specifieke strafwetge-
ving betreffende 'levenseindeverlangen' en 
'hulp bij zelfdoding' (artikelen 293 en 294) en 
een aantal spraakmakende rechtspraken. Men 
zou zich kunnen afvragen of dit seponeren van 
klachten ook gespeeld heeft na de euthanasie-
wetgeving in België, omdat de euthanasiewet 
niet opgenomen is in het strafwetboek en al-
leen verwijst naar een misdrijf, zonder speci-
fieke straffen. Waarom is er in de periode 2011-
2017 geen vordering naar assisen gebeurd in 
de casus 'Tine Nys'? 

Anderzijds hoe zeker moet de procureur-gene-
raal geweest zijn dat zijn assisenpleidooi het 
zou winnen zodat er geen applaus mogelijk 
zou zijn voor de beschuldigden? Trouwens, zou 
een moeder die nu anno 2020 haar 'gehandi-
capte' zuigeling laat inslapen met barbitura-
tenmelk op applaus kunnen rekenen?

Andere tijden, andere zeden? Tot voor 2017 
had ik nooit spontaan applaus gehoord tijdens 
een begrafenis in de kerk of een afscheid in een 
crematorium. Op 24 mei 2017 stond iedereen 
recht met luid applaus tijdens de afscheids-
viering van Lucie Van Crombrugge (72), na de 
ontroerende woorden van haar echtgenoot 
die haar eerde voor haar strijd 'abortus uit de 
strafwet, abortus een patiëntenrecht'. Op 5 
oktober 2018 was er een aanzwellend applaus 
in de crematoriumhal na het zingen van het 
solidariteitslied 'Voorwaarts en niet verge-
ten' voor Josiane Rimbaut (80), onderwijs- en 
vrouwenrechtenactiviste. Op 8 november 2019 
weerklonk in de kerk luid applaus voor Andrée 
Huysman (90) 'Lamama Platel'.

Sommige mensen plannen een afscheid voor 
hun sterven om er zelf nog bij te zijn en ap-
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plaus in ontvangst te nemen. Zo voelde zon-
dagnamiddag 9 februari in de Roma de boek-
voorstelling van collega Dirk Van Duppen (63) 
aan als een ode en een afscheid: 'Mijn dochter 
zei me: nu kun je zelf nog zien hoeveel mensen 
je graag zien, op je begrafenis niet meer.' Met 
1300 applaudisseerden ze minutenlang tij-
dens de muzikale afsluiter: het partizanenlied 
Bella Ciao, 'dat is de bloem van de Partizaan, 
die gestorven is voor de vrijheid'. Symbolisch 
krijgt Dirk een prachtig boeket bloemen in de 
handen, dat hij op het einde inruilt voor zijn 
kersverse kleinzoon. Kippenvel, op de applau-
disserende handen.

Een ander moreel applaus toen ik me uitsprak 
over stervensbegeleiding als patiëntenrecht 
bij mensen met dementie en hun recht op 
gepland sterven, in samenspraak met naasten 
en betrokkenen. Het was tijdens het panelge-
sprek, na een nieuwe vertoning van de docu-
mentaire 'End Credits' op vrijdag 31 januari in 
de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen in 
samenwerking met de vzw Recht op Waardig 
Sterven. Nog meer applaus toen ik erop aan-
drong dat familie van mensen met psychiatri-
sche aandoeningen meer gehoord moet wor-
den in het stervensproces.

Applaus, niet voor het absolute zelfbeschik-
kingsrecht maar wel voor de trialoog met 
elkaar: patiënt-zorgverleners-naasten, in een 
maatschappij waar mensen met een hoek af 
hun plaats mogen vinden en krijgen. Bij wie 
is er trouwens nergens een hoek af? Hoe meer 
hoeken af, hoe veelzijdiger! 
Gelach en applaus. 

Deze bijdrage verscheen eerder in gewijzigde 
vorm in Knack op 11 februari 2020

Tekenaar Igor was zo vriendelijk als steun voor 
RWS en Vonkel, een nieuwe tekening te maken 
bij dit artikel en ons de mogelijkheid te geven ze 
te publiceren in dit blad (zie pagina 2) en op onze 
RWS-website. Meer dan dank hiervoor!

De volksjury van Oost-Vlaanderen heeft in 
het euthanasieproces Nys drie artsen vrijge-
sproken van moord door vergiftiging.  Dat is 
een goede zaak. Het arrest in de zaak Tine 
Nys leert meerdere dingen.

VERDEELD PARKET
Het Openbaar Ministerie, dat toch één en 
ondeelbaar is, heeft geen goede beurt ge-
maakt. 
Eerst vervolgde het niet, daarna (na "een 
tweede lezing") vervolgde het wel. En op 
de zitting vroeg het dan voor één van de be-
schuldigden, de huisarts, de vrijspraak om-
dat die arts mogelijk misleid was. Dat laat-
ste was niet uit het onderzoek gebleken. Dat 
is verontrustend. Het ging immers niet om 
een	“prutsmisdrijf”,	maar	om	een	mogelijke	
gifmoord. En dan kan je zowel zorgvuldig-
heid bij het onderzoek als consequentie in 
het standpunt van het Openbaar Ministerie 
verwachten. 

Het Openbaar Ministerie is blijkbaar ook ter-
ritoriaal verdeeld. In Antwerpen werd een 
euthanasie die door de Commissie Distel-
mans was afgekeurd maar toch uitgevoerd, 
niét vervolgd, hoewel Distelmans zelf een 
klacht had ingediend bij het parket. Deze 
niet-vervolging is mijns inziens terecht, 
want de bewuste arts had geen actieve 
daad van vergiftiging gesteld. En hij had ze-
ker geen kwade bedoelingen. Maar de niet-
vervolging roept vragen op over de eenheid 
van het Openbaar Ministerie. 

Gaan de chaotische toestanden rond ver-
volging van abortus in de jaren zeventig en 
tachtig van vorige eeuw zich herhalen rond 
euthanasie?  Dat wordt best vermeden. 

VERDEELDE PSYCHIATRIE
Ook de psychiatrie maakte geen goede 
beurt. De psychiaters waren het niet eens 
over de ziekte (autisme of niet, borderline of 
niet), noch over de behandelbaarheid, noch 

over de vraag of Nys - na tien zelfmoord-
pogingen - al dan niet uitbehandeld was. 
Sommige psychiaters oordeelden alleen op 
basis van papieren documenten, bij anderen 
kon enige therapeutische hardnekkigheid 
en enige hybris niet uitgesloten worden.
Nog tijdens het proces bleek uit een pei-
ling van de Artsenkrant bij 776 dokters dat 
de zaak Nys voor juridische onzekerheid 
gezorgd heeft en meerdere artsen aarze-
len om nu nog euthanasie uit te voeren. De 
maatschappelijke schade die het euthana-
sieproces heeft aangericht, is onmiskenbaar.

DRION
Het is daarom misschien beter om alle wils-
bekwame mensen uit de euthanasiewet te 
halen.  Dat kan door de "pil van Drion" (een 
fictieve naam voor een "laatstewilmiddel" 
dat op een efficiënte, waardige en pijnloze 
manier het leven beëindigt) ter beschikking 
te stellen van iedere wilsbekwame volwas-
sene die er om vraagt. Zonder medische 
of psychiatrische tussenkomst. De betrok-
kene kan ze dan in huis nemen en gebruiken 
wanneer hij dat nodig acht, ook als hij geen 
terminale patiënt is en niet (ondraaglijk en) 
uitzichtloos lijdt.

MEER BESCHAVING
De volwassene die wil sterven, laten sterven 
door de "pil van Drion" ter beschikking te 
stellen, is een stap naar meer beschaving. 
"Wie de pil van Drion wil, is niet onfat-
soenlijk, schaadt niemand en verplicht nie-
mand", zo betoogt docent hersenaandoe-
ningen Hans van Dam in een te verschijnen 
boek over de pil van Drion. 
Een verbod op die pil schaadt wél. Omdat 
het mensen verplicht voort te leven in om-
standigheden die hen zeer ongelukkig ma-
ken. En omdat het mensen verplicht om op 
een mensonterende en pijnlijke manier een 
einde aan hun leven te maken. 
"Principiële tegenstanders wordt niets in de 
weg gelegd als de pil van Drion wordt toe-

Euthanasieproces: Ontvet de wet
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gelaten. Het is een kwestie van moreel fatsoen 
en democratische plicht om elkaar niet in de ei-
gen opvattingen te gijzelen. Het is een kwestie 
van beschaving de vrijheid van leven en ster-
ven als het hoogste goed te kwalificeren", zo 
stelt van Dam in Filosofie & Praktijk. Drion en 
van Dam verdedigen de pil alleen voor oudere 
mensen. Drion deed dat al in 1991. Ik kan hun 
visie alleen maar beamen. Zeker voor ouderen, 
maar eigenlijk voor alle wilsbekwame volwas-
senen.

Voor deze pil bestaat een maatschappelijk 
draagvlak. In Nederland is dat nog maar pas 
onderzocht door het bureau Motivaction bij 
ruim 3.200 burgers. 
Zes op de tien (!) Nederlanders zijn voor het 
recht om zelf te kunnen beslissen over hun le-
venseinde, zonder dat een arts of een andere 
hulpverlener daar iets over te zeggen heeft. De 
cijfers lopen op tot 70% bij mensen ouder dan 
65 jaar. 
31% wil zelf kunnen beschikken over een mid-
del om dat te doen. En liefst 57% wil dat het 
Openbaar Ministerie niets onderneemt als ie-
mand een andere persoon heeft geholpen om 
een "laatstewilmiddel" toe te dienen. 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat 
de situatie in België anders zou zijn.

PRETTY, OR NOT SO PRETTY
Maar kan de overheid juridisch gezien wel de 
pil van Drion zomaar ter beschikking stellen 
aan wilsbekwame volwassenen?

Volgens artikel 2 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens heeft de overheid 
de plicht om het leven zo humaan mogelijk te 
laten verlopen. Het levenseinde behoort tot 
het leven. En dus moet de staat ervoor zorgen 
dat wie zijn leven wil stoppen dat zo comforta-
bel mogelijk en pijnloos kan doen, en niet op 
mensonterende wijze door onder een trein of 
van een hoog gebouw te springen, zich te ver-
gassen, op te hangen of E605 te drinken. Want 
die dingen gebeuren momenteel. Door zelfdo-
ding momenteel zo te laten gebeuren, schendt 
de overheid mijns inziens artikel 3 EVRM (ver-
bod van foltering, vernederende en mensont-
erende behandeling): ze kan zelfdoding op een 

waardige en humane manier mogelijk maken, 
maar ze doet het niet en wil het ook niet doen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) in Straatsburg deelt mijn visie 
(nog) niet. Het besloot in het arrest Pretty 
(29.04.2002) dat je de verplichtingen die een 
staat heeft om het leven van haar burgers te 
garanderen, niet kan gebruiken om het einde 
van dit leven te vergemakkelijken. 
Pretty leed aan multiple sclerose en ze kon 
door verlammingen geen einde meer maken 
aan haar leven. Ze wilde dat haar man dat zou 
doen, maar de Britse wet stelt hulp bij zelfdo-
ding strafbaar. Het Verenigd Koninkrijk kon 
niet garanderen dat haar man niet vervolgd 
zou worden. Pretty betwistte dat in Straats-
burg, maar het EHRM gaf haar ongelijk in een 
arrest met scholastieke dimensies, waarin exe-
gese van vorige arresten veel belangrijker is 
dan de pijnlijke realiteit. 

Volgens Straatsburg kon er geen schending 
van het recht op leven (artikel 2) zijn. Want dan 
zou je de betekenis van de begrippen omkeren. 
Het recht op leven is geen recht om te sterven, 
het is ook geen recht op zelfbeschikking, aldus 
het Hof.  Over het belangrijkste recht van het 
mensenrechtenverdrag kan je volgens de exe-
gese van het Hof niet zelf beslissen!
Het Hof zag ook geen schending van artikel 3 
(verbod op foltering, vernederende en mens-
onterende behandeling). Het Hof "voelde wel 
begrip voor de angst van Pretty om een pijn-
lijke dood te moeten lijden" (sic), maar… uit 
artikel 3 vloeit volgens het Hof niet voort dat 
de staat een positieve verplichting heeft om 
hulp bij zelfdoding onvervolgd te laten. 

Het blijft een bizar, semi-religieus standpunt, 
want in de visie van het Hof behoren het ster-
vensproces en het einde van het leven niet tot 
het leven en dan krijgt het leven iets eeuwigs. 
Een wreed standpunt ook, dat het lijden van 
Pretty minder belangrijk vond dan juridische 
spitsvondigheid en exegese. En dat terwijl 
het Europees Verdrag er nu net is om lijden 
en vernederende behandeling van mensen te 
voorkomen. 

Er volgden nog wat andere arresten die mijns 
inziens eveneens wreed en mensonterend zijn 
met min of meer dezelfde pijnpunten. 
Het EHRM stelt vast dat "de meeste landen van 
de Raad van Europa verdeeld zijn over hulp bij 
zelfdoding, ze vinden het recht op leven be-
langrijker dan het recht op sterven".  En zelfs 
als hulp bij zelfdoding gedepenaliseerd zou 
worden, zoals bv. in Zwitserland, én als men 
bovendien zou aanvaarden dat de overheid de 
positieve verplichting heeft om een zelfdoding 
zo zeker en zo waardig mogelijk en zonder bij-
komend lijden te laten verlopen - wat het Hof 
dus niet vindt -, dan nog mag de overheid een 
doktersattest en een psychiatrische analyse ei-
sen alvorens een laatstewilmiddel ter beschik-
king wordt gesteld (zaak Haas 20.01.2011).

Voor het EHRM is de overheid dus niét verplicht 
om een waardige en efficiënte, vrij gekozen 
zelfdoding zonder medische tussenkomst te 
faciliteren, zelfs niet als dit tot lang uitzichtloos 
lijden leidt. Een wreed standpunt. 
Maar…net zomin als de thomistische theolo-
gie zijn de arresten van Straatsburg een wet 
van Meden en Perzen. Ze zijn mensenwerk en 
kunnen dus veranderd worden.

Het Belgische parlement zou de terbeschik-
kingstelling van de pil van Drion als recht 
kunnen opnemen in de wet op de rechten van 
de patiënt. Als een wilsbekwame volwassene 
erom vraagt, dan moét die worden afgeleverd. 
Tegelijkertijd kan de euthanasiewet ontvet 
worden en beperkt tot wils-on-bekwamen 
(minderjarigen, dementen…), waar een voor-
af aangeduide naaste zou kunnen beslissen. In 
dat geval is een heldere, strenge maar eenvou-
dige regeling op zijn plaats. Medisch toezicht is 
bij dementen natuurlijk absoluut noodzakelijk. 
In het gros van de zaken kan de betrokkene 
echter zelf beslissen en dan zijn dokters en 
psychiaters niet nodig.  

John De Wit
Justitiejournalist

Losse RWS-medewerker

Dit artikel verscheen eveneens in een lichtjes ge-
wijzigde versie in de Juristenkrant
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Tegelijk lezen we in het weekblad Knack van 5 
februari het debat tussen collega's Bazan, rabiaat 
tegenstander van euthanasie bij psychisch lijden 
en Distelmans, zelf uitgeroepen voorvechter van 
de euthanasie in België. Uiteraard vergeet hij te 
melden dat RWS-bestuurders, wijlen Mario Ver-
straeten, Leon Favyts en Hugo Van den Enden de 
echte pioniers waren. Zij hebben bijna twintig 
jaar gevochten voor de eigenlijke wet er kwam. 
Ere wie ere toekomt.

En ja, er zijn verliezers, er zijn slechte verliezers. 
In hetzelfde debat/artikel kan meneer D. het 
niet nalaten terug te komen op de zaak De Moor. 
Vooreerst kloppen de feiten niet. Zijn commissie 
heeft geen arts maar een dossier naar het parket 
doorverwezen, en dat was in oktober 2015, niet 
in 2017.

Bovendien verklaart hij verkeerdelijk dat er geen 
schriftelijk verzoek was! Een volstrekte leugen! 
De commissie heeft dit immers zelf gecontro-
leerd en daar zijn bewijzen van.

Waar haalt meneer de voorzitter de misplaatste 
houding om tot "zijn verwondering " de beslis-
sing van het Openbaar Ministerie en de rechter in 
vraag te stellen? Kent meneer de voorzitter nog 
de spreuk over de schoenmaker? 

Meneer Distelmans zetelde acht jaar in het RWS-
bestuur, het LEIF-project werd gesteund met 
meer dan 350.000 € maar daar wordt nooit meer 
over gesproken. Zeker niet bij LEIF en vrienden. 
Jammer toch dat mensen snel vergeten.

RWS zal politici en beleidsmakers blijven aan-
schrijven om samen in een constructieve sfeer 
aan de slag te gaan om te evalueren en te ana-
lyseren.

Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS 

Euthanasieproces, Gent

Het vonnis is geveld: vrijspraak voor alle drie de 
artsen in het Gentse Assisenhof.
Blijdschap bij velen, niet in het minst bij mijn col-
lega's. Ook bij mij uiteraard.
Ik	bleef	wakker	tot	één	uur	‘s	nachts,	zoals	zove-
len.

Wat bezielt de familie Nys om tien jaar na de 
dood van Tine toch deze afschuwelijke comme-
dia dell’arte op te voeren? Wilde hun zus op die 
manier in de aandacht komen? Komt ze hiermee 
terug? Hebben zij nu meer rust? Slapen ze beter?

Wie is er beter geworden van dit drama giocosa? 
De burger niet... de artsen nog minder, de fami-
lie dan? De enige winnaars zijn de advocaten die 
hun job deden en langs de kassa passeerden. Een 
proces kost geld, veel geld. Ik weet waar ik over 
spreek!

Beschouwingen bij "het proces"

En iedereen blijft bij zijn grote gelijk. De familie 
spant cassatieberoep aan. Ook deze procedure 
kost geld. Wie zal en wil dit betalen? Wil men 
toch proberen de euthanasiewet uit te hollen? 
Laat ons alsjeblieft op onze hoede zijn.
Of is geldgewin dan toch de echte reden?
In media, televisie, kranten en tijdschriften wer-
den allerlei commentaren en bedenkingen naar 
voren geschoven. Zowel de voorzitter van de Fe-
deratie Palliatieve Zorg als de heer De Rycke van 
de Broeders van Liefde, beaamden dat de enige 
verliezer de levenseindezorg is. Het aanspannen 
van dit proces uit principiële overwegingen is een 
totaal verkeerd signaal. Dit proces had er nooit 
mogen komen. 

En meneer Distelmans pikt ook meteen zijn 
graantje mee. Kort na de uitspraak haastte hij 
zich	te	verklaren	dat	“zijn”	commissie	goed	werk	
doet!  Gewiekste man toch. Meteen proberen de 
wind uit te zeilen te nemen opdat er geen sprake 
kan zijn van de veel en vaak gevraagde doorlich-
ting en evaluatie van deze onaantastbare com-
missie.

Hartelijk dank, Paulo

160 - APRIL 2020
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Is deze bijdrage écht “achter de schermen”?  U kent RWS-voorzitter dr. Marc Van Hoey immers.  
Maar kent u hem echt?  Wilt u hem beter leren kennen?
De “doyennes” uit de Redactieraad gingen op pad.  Elka Joris had een gezellige babbel met zijn 
echtgenote en Mireille Fourneau had een leerrijk en boeiend gesprek met de man zelf.
Neerslag van hun gesprekken vindt u op de volgende pagina’s.  Qua illustraties doken we ook 
even in de archieven. Veel leesplezier. 

ONzE VOORzITTER ALS “HUISMAN”
Volgens mij konden we dat best voorleggen aan 
z’n wederhelft Agnes. En zo gedaan. Het klikte 
dadelijk tussen ons beiden, zij een ervaren en ik 
een oude onderwijsrat!

Marc is geboren en getogen in de zeer bekende 
Antwerpse volkswijk postcode 2060! Vader 
was poelier en de zaak van zijn ouders bevond 
zich in de Diepestraat. Je bent daar vlak bij het 
TsingTsjansplain (zoals de échte Antwerpena-
ren het Sint-Jansplein nog steeds noemen).
Zijn echtgenote Agnes is trouwens ook  uit die 
buurt. Toen waren de scholen in Antwerpen 
nog deftig gesplitst in meisjes- en jongens-
scholen. Marc bezocht de stedelijke basis-
school in de Van Maerlantstraat, Agnes liep 
school op het Stuivenbergplein. Het middel-
baar onderwijs volgden ze samen in de buurt. 
Agnes studeerde verder richting regentaat 
huishoudkunde,  Marc koos voor een artsenop-
leiding aan de universiteit. Ondertussen wer-
den ze een koppel!
Opgegroeid in die levendige buurt en met 
zulke sociaalvoelende ouders waren ook Marc 
en Agnes heel sterk sociaal geëngageerd. Ze 
trokken samen naar Suriname mét hun eerste 
dochtertje Evi en een tweede op komst: weer 
een meisje, Lynn. Na twee jaar keerden ze te-
rug.
In 1990 startte Marc z’n werk als huisarts. 
Maar daar bleef het niet bij: allerhande sociale 
engagementen ging én gaat  hij aan. Agnes 
zorgt	wel	 tijdig	 voor	wat	 “rust”.	 Ze	werkt	 nu	

nóg steeds in het Buitengewoon Onderwijs De 
Leerexpert Antwerpen. En met drie kinderen in 
huis -na Lynn kwam jongetje Jay er nog bij! - 
is vaders hulp óók welkom. Zij houdt zich wat 
op de achtergrond, biedt wel hulp waar nodig 
en zal tijdig afremmen als Marc te veel hooi op 
de vork wil nemen. Zijn werk als voorzitter van 
RWS beneemt daarin veel plaats.
Ondanks de drukke afsprakenpraktijk, vindt 
Marc toch de tijd om tijdens het weekeinde 

te	koken.	“En	hij	kookt	héél	goed”	benadrukte	
Agnes. Komt er bezoek dan is hij de kok!

Ik sta op het punt afscheid te nemen van Agnes 
als Marc zelf even binnengestormd komt met po-
sitief nieuws: er zijn al acht inschrijvingen voor 
End-Credits! 

Elka Joris
december 2019
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Interview Marc Van Hoey 

Gezien het tijdstip van dit interview, 
eerst een actuele vraag:
In Gent start morgen het eerste assisen-
proces tegen drie dokters omwille van 
een euthanasie en ook in Wallonië zal al-
licht een 63-jarige arts zich moeten ver-
antwoorden voor het assisenhof omdat 
hij verdacht wordt van tien moorden op 
patiënten die stierven onder palliatieve 
sedatie.
Gaan we naar een verstrenging van de 
euthanasiewet?
Er is een gebrek aan sereniteit in de aanloop 
naar dit proces.
In plaats van te focussen op suggesties en gis-
singen, moeten de feiten meer onderzocht 
worden. Ik vraag mij af of dit een soort gueril-
lastrijd is met een verdoken agenda om de wet 
te ondermijnen.
Anderzijds maak ik mij de bedenking welke 
arts er nog een advies zal durven geven in een 
euthanasieprocedure en welke arts er nog ef-
fectief euthanasie zal willen uitvoeren.
In plaats van de wet zelf onderuit te halen, 
probeert men de artsen af te schrikken om nog 
euthanasie toe te passen.
Bijkomend feit is dat de voorzitter van de 
rechtbank een aantal getuigen à décharge 
geweigerd heeft. Dit proces zal zeker iets te-
weegbrengen in de maatschappij. Ik denk niet 
dat men de wet ooit zal kunnen terugschroe-
ven, maar misschien is het wel een goede zaak 
dat er nu gedebatteerd zal worden over de 

euthanasiewet en de huidige werking van de 
evaluatiecommisssie.
   
Als geboren en getogen Antwerpenaar, 
zoon van een middenstander, koos u er-
voor om geneeskunde te gaan studeren 
aan de Universiteit Antwerpen. Nooit 
aan een andere opleiding gedacht?
Toch wel, in het eerste studiejaar twijfelde 
ik of ik advocaat of dokter zou worden. Maar 
toen ik tien jaar was, wist ik het zeker: ik word 
dokter en trek naar Afrika. Daarna ben ik nooit 
meer van idee veranderd, niettegenstaande 
er in mijn familie geen paters,  missionaris-
sen of artsen waren. Als kind had ik al veel 
belangstelling voor boeken over anatomie. Dat 
fascineerde mij. Op televisie volgde ik al pro-
gramma’s daarrond.
Ik heb dus geneeskunde gestudeerd, daarna 
ook tropische geneeskunde. Eenmaal afgestu-
deerd, heb ik stage gedaan in Afrika en twee 
jaar in Zuid-Amerika gewoond, maar omwille 
van mijn vrouw en kinderen ben ik terug naar 
België gekomen.
Aan een andere opleiding heb ik nooit gedacht 
en ik hou nog altijd veel van mijn werk.

Mijn ouders waren katholiek maar niet prakti-
serend. In 1971, toen ik in het zesde studiejaar 
zat, verhuisden wij van de ene kant van de 
Diepestraat naar de andere kant waardoor wij 
ineens onder een andere parochie vielen. Daar-
door arriveerde ik te laat in de lessen catechese 

Aan de vooravond van het spraakmakende euthanasieproces in Gent ontmoeten 
wij Marc Van Hoey, huisarts en voorzitter van Recht op Waardig Sterven in een 
sfeervol en authentiek restaurant in zijn thuisstad Antwerpen. Terwijl we genieten 
van een heerlijke lunch, vertelt onze gastheer uitvoerig en met geestdrift over zijn 
jaren in Suriname, RWS, zijn werk als LEIF-arts, zijn talrijke engagementen en zijn 
passie voor muziek.

Persoonlijke gegevens :
•	 58	jaar
•	 Studie	geneeskunde	Universiteit	

Antwerpen, promotie 1987
•	 Opleiding	tropische	geneeskunde	

1988
•	 Twee	jaar	als	arts	in	Suriname	met	

de Belgische Coöperatie
•	 Artsen	Zonder	Grenzen	van	1986	

tot 1997
•	 Huisarts	Antwerpen-Noord	sedert	

1990 tot nu
•	 Tegelijk	zaalarts	geriatrie/revalida-

tie bij OCMW Antwerpen van 1991 
tot 1997

•	 Coördinerend	raadgevend	arts	
woonzorgcentra OCMW Zorgbedrijf 
Antwerpen vanaf 1997

•	 Actief	bij	vzw	Biblionef	Vlaanderen	
ontwikkelingssamenwerking van 
1997 tot 2018

•	 Lid	van	de	Algemene	Vergadering	
en Raad van Bestuur Palliatieve 
Hulpverlening Antwerpen van 
2000 tot 2012

•	 Bestuurslid	vzw	Recht	op	Waardig	
Sterven vanaf 2001

•	 Voorzitter	vzw	Recht	op	Waardig	
Sterven sedert 2013

•	 Gehuwd,	drie	kinderen,	vier	klein-
dochters. 
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ter voorbereiding op de plechtige communie. 
Op een bepaald moment had de catechist het 
over de geboorte van Jezus en de Onbevlekte 
Ontvangenis, maar ik wist dan al dat kinderen 
niet op die manier op de wereld kwamen. Ik 
volgde wel de godsdienstlessen, maar ik had 
als twaalfjarige al serieuze bedenkingen bij 
wat daar allemaal verteld werd. Met mijn ana-
lytische geest stelde ik alles in vraag, maar als 
kind kon ik natuurlijk niet ten gronde discus-
siëren met de leraars. 
 
Na het afronden van uw studies in 1987 
volgt u eerst nog een opleiding aan het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde te 
Antwerpen alvorens voor twee jaar naar 
Suriname te vertrekken met de Belgische 
Coöperatie. Hoe ging dat in zijn werk en 
hoe hebt u die periode daar ervaren? 
Tijdens mijn studententijd was ik al betrokken 
bij AZG (Artsen Zonder Grenzen). Ik heb AZG in 
Antwerpen mee helpen oprichten en er veel 
voor gedaan. Voor mij was dat inherent: ik zou 
met AZG vertrekken. 
We huwden in 1987. Ik zat nog op het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde en moest nog 
geproclameerd worden toen er een probleem 
rees.  

Wij konden vertrekken met AZG met ons eerste 
kind, maar er waren beperkingen: mijn vrouw, 
Agnes, kon daar als leerkracht niet aan de slag. 
Als zij zou meegaan voor een langetermijnpro-
ject dan had zij daar geen werk als dusdanig. 

Kinderen waren toen ook niet verzekerd, dus 
besloot ik om niet te vertrekken. Achteraf 
heeft men de statuten en reglementering qua 
verzekering wel gewijzigd. Ik was geënga-
geerd en gemotiveerd, maar voor mij was die 
ziekteverzekering heel belangrijk. 

Op het Instituut voor Tropische Geneeskunde 
hing er toen een vacature uit van de Belgische 
Coöperatie, de VVOB (De Vlaamse Vereniging 
voor Ontwikkelingssamenwerking en Techni-
sche Bijstand).
Ik solliciteerde en zo was ik een van de eerste 
artsen die op 10 oktober 1988 vertrok samen 
met een zwangere vrouw en kind.  Groot fa-
miliedrama natuurlijk:  eerste kleinkind en een 
tweede op komst en ze vertrekken voor twee 
jaar naar Suriname! Er bestond toen nog geen 
internet of mobiele telefonie. Het was brieven 
schrijven. Terzijde: eigenlijk wou ik heel graag 
bij de marine, maar als ik naar de tropen ging, 
had ik een goed inkomen en deed ik daar mijn 
burgerdienst in plaats van legerdienst. Ik koos 
dus voor mijn grote passie, tropische genees-
kunde, en heb burgerdienst gedaan in plaats 
van militaire dienstplicht.

Suriname was toen een probleemland,  maar 
eigenlijk een Europees land onder de tropen-
zon. Het was lang een kolonie van Nederland 
geweest. Ik heb daar de periode meegemaakt 
van de staatsgreep door Desi Bouterse met de 
Decembermoorden. Als gevolg daarvan zijn 
de Belgen daar gekomen omdat Nederland in 
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1982 na de Decembermoorden de geldkraan 
dichtgedraaid had. Suriname wou wel verder 
ontwikkelingshulp en aangezien ze daar Ne-
derlands spraken, keken ze naar Vlaanderen. 
Samen met Agnes was ik de eerste VVOB’er  
die daar aankwam. Er verbleven daar toen al 
enkele artsen sedert een hele tijd, maar na ons 
zijn er een 40-tal mensen bij gekomen: leer-
krachten, kinesisten, dokters, verpleegsters, 
veeartsen enzovoort. 
Eerst heb ik een tijdje in Paramaribo gewoond. 
In december 1988 zijn we verhuisd naar het 
district en was ik daar districtsarts. Een district 
is zo groot als de provincie Antwerpen. Daar 
ben ik op de polikliniek gaan wonen en heb er 
een praktijk uitgebouwd: zwangerschapsbe-
geleiding, zuigelingenzorg, vaccinaties…
Mijn vrouw had daar echter geen werk en zat 
thuis met de twee kinderen. Toen we in mei 
1990 terugkwamen voor het huwelijk van mijn 
zus, wou zij definitief terug naar België, want 
zij miste het leraarschap, vrienden, de maat-
schappij. We hebben dan besloten om defini-
tief naar België terug te keren.
Suriname is een prachtig land. Ik heb daar hard 
gewerkt en ondanks alle ellende kunnen de 
mensen daar fantastisch feesten. Later ben ik 
nog eens als toerist terug geweest in 2004 en 
2008 met de drie kinderen.

Nog even over uw engagement bij Artsen 
zonder Grenzen hier in België dan. 
Wij werden als studenten geneeskunde gecon-
tacteerd door een bestuurslid van AZG, omdat 
zij in verschillende provincies antennes wilden 
oprichten. 
Wij hebben toen als jonge studenten met hulp 
van een paar artsen, met ons tweeën en An-
nemie Vermassen,  AZG Antwerpen opgericht. 
Dat was nog voor ik vertrok naar Suriname. Het 
opzet was leden werven en geld inzamelen. 
Van in 1985 waren wij al betrokken bij AZG en 
bij ons afstuderen trokken wij naar de Singel, 
toen nog een pril cultureel centrum dat voor 
driekwart van de tijd leeg stond, om een con-
cert te organiseren ten voordele van AZG. Wij 
kregen daar alle mogelijke faciliteiten bijna 
gratis. Het eerste concert vond plaats in 1986 
en was uitverkocht. 
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Opnieuw in België, heb ik de draad onmiddel-
lijk terug opgenomen, eerst als ondervoorzit-
ter, dan voorzitter en dan hebben we iets on-
gelooflijks gedaan: Frank Braley won in 1991 
de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano en 
via het gastgezin van Frank hebben we hem 
opgebeld en heeft hij gratis een recital gege-
ven met Het Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Vlaanderen. Tien jaar lang hebben we een 
concert georganiseerd en op een keer hebben 
we zelfs één miljoen Belgische frank aan op-
brengst gehad. We verkochten kaarten tegen 
1000 frank waarin, naast het concert, ook een 
zeer verzorgde receptie begrepen was. In 1996 
ben ik gestopt bij AZG, want het volgende 
diende zich al aan.

En dat volgende was Biblionef Vlaande-
ren. Kan u die organisatie even duiden? 
In 1995 had Chantal, een vriendin van mij met 
wie ik samengewerkt had in Suriname, Bibili-
onef Suriname opgericht op intiatief van een 
gepensioneerd ambassadeur van Nederland, 
Max Vegelin van Claerbergen, die een idee 

had om een schip volgeladen met boeken de 
wereld rond te sturen om kinderen tot lezen 
aan	te	zetten.	Vandaar	‘Biblionef’.	Een	‘Nef’	 is	
een	oud	Frans	woord	voor	een	schip	en	‘biblio-’	
komt	van	 ‘biblion’,	Grieks	voor	 	boek.	Een	va-
rende bibliotheek dus. 
In Suriname, Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika 
bestond dat al en nu dus ook in Vlaanderen. 
Ik werd gecontacteerd door Max en ben daar 
ondervoorzitter-secretaris geworden tot we in 
2018 besloten om ermee op te houden. 
Ik werkte daar met projectdossiers en pro-
beerde die te financieren door het geven van 
lezingen aan serviceclubs, het organiseren van 
concerten, brunches en zo. Ik kon ook profi-
teren van de stedenband tussen Antwerpen 
en Paramaribo en op die manier konden we 
schoolbibiliotheken en tehuizen steunen in ons 
taalgebied, zijnde de Antillen, Suriname en 
Zuid-Afrika. Ik heb daar veel energie in gesto-
ken en dat met veel plezier gedaan, maar dan 
is er van alles veranderd en op den duur was 
het bijna geëvolueerd naar een eenmanszaak 
en ben ik ermee gestopt.

In 1990 komt u terug naar België en be-
gint een huisartenpraktijk in Antwer-
pen-Noord die u tot op de dag van van-
daag nog uitoefent. Tegelijkertijd bent u 
ook zaalarts geriatrie/revalidatie OCMW 
Antwerpen om vanaf 1997 coördinerend 
raadgevend arts te worden in de woon-
zorgcentra van het OCMW van het zorg-
bedrijf Antwerpen.
Van in het begin gaan uw aandacht en 
zorg dus vooral uit naar de oudere pa-
tiënt.  
Vanwaar de keuze voor die leeftijds-
groep? 
Ik kan dat eigenlijk niet goed verklaren, maar 
gedeeltelijk toch wel.
In Suriname had ik een polikliniek met een 
aantal mensen onder mijn leiding. Ik werkte 
daar op twee locaties, maar er was interferen-
tie en het personeel ging mee over en weer. 
Eens terug in België, wou ik graag een huisart-
senpraktijk, maar dan werk je alleen. Nu zijn 
er veel groepspraktijken, maar in die tijd nog 
niet. 

Eigenlijk wou ik liever in een ziekenhuis wer-
ken, of als zaalarts of bijgevoegd arts. Inge, 
een studievriendin van mij, in 1992 overleden, 
werkte toen in de geriatrische kliniek in Deur-
ne, een revalidatiekliniek geriatrie. Die zochten 
een bijgevoegd geneesheer voor een halftijdse 
betrekking en zo ben ik in die revalidatiekliniek 
beland. Ik heb daar zeven jaar gewerkt en ben 
dan overgestapt naar de rusthuissector binnen 
het toenmalige OCMW van Antwerpen. Om te 
mogen werken in de geriatriedienst van het 
OCMW moest je toch wat vooropleiding heb-
ben en die had ik dus opgedaan via die kliniek 
in Deurne. Ik had daar ook leren omgaan met 
euthanasie avant la lettre. Men sprak toen 
nog van actieve en palliatieve euthanasie, wat 
nu allemaal hervormd is. In die kliniek heb ik 
ook leren omgaan met hoogbejaarden of met 
stervenden en met mensen die vragen om te 
mogen sterven, die die terminale zorgen niet 
meer aankunnen. 
Dan is het een uit het ander gevolgd. Ik was 
daar verantwoordelijk voor de wondzorg, zie-
kenhuishygiëne, maar tegelijk erg begaan met 
levenseindezaken. Dan ben ik overgestapt naar 
de woonzorgcentra en zo ben ik dan in pallia-
tieve zorgen en RWS terechtgekomen.

Wanneer kwam u in contact met Léon 
Favyts en de vzw RWS?
In 1997 ben ik vertrokken uit de kliniek en via 
een medewerker daar, die lid was van RWS, 
ben ik in contact gekomen met die organisa-
tie.
Ik schreef een brief naar Léon nadat ik een 
aantal brochures over RWS gelezen had om 
deel uit te maken van het beschermcomité.
Daarop contacteerde Léon mij om eens af te 
spreken en tijdens dat gesprek vroeg hij mij 
om in het bestuur van RWS te komen. Dat was 
in 2001, vlak voor de euthanasiewet.
Ik heb Mario Verstraete dus nooit persoonlijk 
ontmoet, omdat hij toen al te ziek was. 

U bent een LEIF-arts die mensen bege-
leidt bij een waardig levenseinde en 
euthanasie toepast als aan de wette-
lijke voorwaarden voldaan is. Kan dat 
bijwijlen niet gaan wegen en emotioneel 

Omgaan met het 
levenseinde is altijd 

luisteren naar de 
persoon in kwestie 
die het zelf vraagt. 

Wat die vraag 
dan ook mag zijn: 

palliatieve sedatie, 
symptoomcontrole, 

euthanasie, het is 
hún keuze. 
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zwaar zijn? Hoe kan u zich daartegen be-
schermen?
Omgaan met het levenseinde is altijd luisteren 
naar de persoon in kwestie die het zelf vraagt. 
Wat die vraag dan ook mag zijn: palliatieve 
sedatie, symptoomcontrole, euthanasie, het is 
hún keuze. Verder moet je aftoetsen: kan het? 
Ten eerste voor mijzelf en ten tweede volgens 
de wettelijke criteria. Dat heb ik altijd gedaan 
tot in het fameuze jaar 2015, maar dat is een 
ander verhaal.

Ja, dat weegt. Je hebt met de ene patiënt een 
andere band dan met de andere en ik herinner 
mij nog goed een hoogbejaarde dame met wie 
ik een hele goede band had, die aan het ster-
ven was op natuurlijke wijze. Ik werd emotio-
neel en kreeg tranen in de ogen. 
Elk overlijden raakt je in mindere of meerdere 
mate. Ik redeneer dan zo: ik heb het maximale 
gedaan voor deze patiënt, ik heb naar hem/
haar geluisterd en geprobeerd te doen wat die 
persoon wilde. En dan kan je dat wel plaatsen. 
Ik heb veel meer afgezien en veel meer verdriet 
gehad van die dame die in 2015 van de vijfde 
verdieping naar beneden gesprongen is. Dat 
was een trauma voor mij. Mijn collega’s had-
den haar niet geloofd en ze heeft het gewoon 

voor zichzelf opgelost. Dit had niet moeten 
gebeuren.

Welke rol speelt klassieke muziek in uw 
leven? 
Ik ben verslaafd aan klassieke muziek. Klara 
staat altijd op ook als ik aan het werken ben 
in het rusthuis. Ik heb de klassieke muziek 
ontdekt via mijn grootvader die een groot mu-
ziekliefhebber was, van lichte muziek tot Ella 
Fitzgerald, jazz, the Ray Conniff Singers, opera 
en	 operette.	 ‘Madame	 Butterfly’	 van	 Pucinni	
was zijn uitverkoren opera. Op zijn begrafenis 
is een fragment daaruit gespeeld. Hij had ook 
een grote platenverzameling die hij op een ra-
dio pick-up speelde.

Toen ik achttien was, ging ik naar de opera 
en nam mijn grootvader mee. Maar daar is 
het niet bij gebleven: daarna gingen we ook 
naar Het Festival van Vlaanderen in Gent en 
naar andere concertvoorstellingen doorheen 
het hele land. Soms ging mijn grootmoeder 
mee. Als student had ik niet zoveel geld, dus 
mijn grootvader betaalde het meeste. Maar 
eenmaal afgestudeerd, heb ik de rollen omge-
draaid en zijn we naar de opera en zo blijven 
gaan, en dan betaalde ík de champagne.

Ik ben een grote fan van de muziek van Wagner 
en heb al verschillende keren de Bayreuther 
Festspiele bijgewoond.

Toch zit er ook een negatieve kant aan: ik was 
lid van een vereniging die naar muziek- en 
operavoorstellingen ging tot in het buiten-
land toe en dat was telkens op zondagen. Mijn 
vrouw en kinderen bleven thuis en nu krijg 
ik soms nog het verwijt dat ik nooit naar hun 
sportwedstrijden kwam kijken, want ik koos 
voor de muziek. Achteraf heb ik dat beseft. Ik 
maak dat nu goed met mijn kleinkinderen.
Ik omschrijf mijzelf als nogal hyperkinetisch, 
ook	 iemand	 die	 moeilijk	 ‘neen’	 kan	 zeggen	
als mensen mij iets vragen. Ik kon/kan veel 
verwerken op korte tijd. Aan de universiteit 
bijvoorbeeld was ik altijd de laatste die begon 
te	‘blokken’.	
Klassieke muziek is in mijn chaotisch brein 
een rustpunt, maar terzelfdertijd betrap ik 
mijzelf erop dat ik tijdens het luisteren soms 
zit na te denken over een artikel dat ik nog 
moet schrijven. Mijn geest staat eigenlijk 
nooit stil.
Ik heb die liefde voor de muziek aan mijn kin-
deren trachten door te geven, maar dat is mij 
niet gelukt. Behalve bij Lynn misschien. 

Romain
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Bestaat er zoiets als een “mooie dood”?
Mijn ervaring is dat mensen die sterven met 
euthanasie allemaal goed gezind zijn, zij heb-
ben niet die doodsstrijd op hun gezicht, want 
zij krijgen waar ze naar trachten. Dat is voor 
mij niet alleen een milde, maar ook een mooie 
dood, omdat die mensen ongelooflijk dank-
baar zijn voor het moment waarop jij dat doet.
Wij dokters gaan niet over één nacht ijs om eu-
thanasie toe te passen.

De roep om een wettelijke regeling voor 
mensen met een “Voltooid Leven” wordt 
alsmaar luider. 
Op dit ogenblik is er geen wettelijke regeling. 
We zitten momenteel in een dubbelzinnige 
situatie.	 Daarmee	 bedoel	 ik	 dat	 ‘protagonis-
ten’ het argument aanhalen dat een dokter 
niet moet tussenkomen bij Voltooid Leven, 
dat moeten die mensen maar zelf oplossen. 
Tegelijkertijd zeggen ze wel dat iemand van 
bijvoorbeeld 90 jaar die niet goed meer hoort, 
minder goed ziet, artrose heeft, hoge bloed-
druk, niet goed meer kan stappen, onder de 
noemer polypathologie valt. Dan is het wél 
een reden, alhoewel je met de huidige genees-
kunde misschien nog tien jaar langer zou kun-
nen leven. 
Maar als iemand van 90 jaar zegt: “Iedereen 
rond mij is dood, ik heb een heel mooi leven 
gehad,	het	mag	voor	mij	nu	stoppen,”	daar	zou	
je dan als arts niet in mogen meegaan door te 
zeggen:	”Ik	zal	u	een	pilletje	geven	en	pak	het	
zelf	in,”	hulp	bij	zelfdoding.	
Moet	je	dan	gewoon	zeggen:	“Trek	uw	plan.”	Ik	
vind van niet, ik vind dat je als arts daarin een 
oplossing moet vinden. Ik heb het trouwens al 
gedaan, ook adviezen gegeven daaromtrent, 
en sedert mijn juridische zaak is Voltooid Leven 
sterk in de kijker gekomen en is men veel meer 
gaan spreken daarover.

Misschien is lijden aan een Voltooid Le-
ven wel een psychische aandoening?
Volgens mij wel. Het is een existentiële proble-
matiek, maar die is wel heel persoonsgebon-
den.	 Als	 iemand	 alle	 dagen	 zegt:	 ”Ik	 zie	 het	
niet meer zitten, ik zit helemaal in de put, ik 
heb	geen	vooruitzichten	meer,”	en	na	tien	pil-
len antidepressiva blijft die patiënt zeggen: “Ik 

ben	niet	depressief,	maar	het	moet	stoppen,”	is	
dat ondraaglijk psychisch lijden.
Ik hoop dat wij daar ooit tot een consensus in 
komen. Mensen zoals Marc Cosyns of Evelien 
Delbeke	 	 zeggen:	 ”Eigenlijk	 zou	 je	 de	 eutha-
nasiewet moeten onderbrengen onder de pa-
tiëntenrechtenwetgeving, euthanasie is een 
levenseindebeslissing.”
Patiënten die bij volle bewustzijn de beslis-
sing nemen op te houden met eten en drinken, 
moet je respecteren binnen de patiëntenrech-
tenwet, want dat is een eigen beslissing. Net 
zoals iemand die zegt: “Ik neem geen medica-
tie	meer.”	Het	gevolg	is	uiteindelijk	dat	de	pa-
tiënt overlijdt. Maar als de patiënt zegt: “Ik blijf 
eten en drinken en ik neem mijn medicatie, 
maar	ik	wil	eruit,”	dan	kan	het	niet.	Dat	vind	ik	
niet correct. Dat is een maatschappelijk debat 
dat moet worden gevoerd, net zoals met het 
euthanasieproces in Gent waar ook een maat-
schappelijk debat had moeten plaatshebben 
en geen proces.

In Nederland ontstond als reactie op het 
ontbreken van een wettelijke regeling 
het burgerinitiatief Voltooid Leven ‘Uit 
Vrije Wil’ dat door een aantal eminente 
Nederlanders zoals Jan Terlouw, Paul 
Van Vliet, Mies Bouwman enzovoort ge-
steund wordt.
Kan het creëren van een nieuw beroep, 
een ‘stervenshulpverlener’ een stap in de 
goede richting  zijn? 
Een stervenshulpverlener is iemand die geen 
medische opleiding heeft en die mensen bege-
leidt tot hun einde, wat dat dan ook mag bete-
kenen. Sommigen van hen zijn daarvoor in de 
gevangenis beland. Iemand die een einde aan 
zijn leven wil maken en geen gebruik kan ma-
ken van de euthanasiewet, voorzien van letale 
middelen, kan daarvoor veroordeeld worden. 
Dus hoe gaan we dat oplossen?
De Coöperatie Laatste Wil oorspronkelijk in 
Nederland opgericht met onder andere Pe-
tra de Jong als bestuurslid, heeft nu ook een 
Belgische afdeling. Zij hebben ons gevraagd 
of ze bij het organiseren van enquêtes ook de 
leden van RWS mogen bevragen. Dat is voor 
ons geen enkel probleem, maar er is een groot 
verschil als je een stap verder wilt gaan, door 

een dodelijk middel te verstrekken aan je le-
den. Dat is strafbaar.
In de veronderstelling dat je zoiets toch zou 
doen, hoe leg je dat dan uit aan de entourage 
van die persoon in kwestie? In een euthanasie-
procedure ken je de familiale context en weet 
je of de familie al dan niet op de hoogte is. In 
dit verband dus niet. 

Is de euthanasiewet van 2002 niet aan 
herziening toe? Welke aanpassingen 
zouden er moeten gebeuren? 
Ja. In België is er slechts één evaluatiecom-
missie die op een niet-transparante manier 
samengesteld wordt en waarvan er in zeven-
tien jaar nog nooit een toetsing of evaluatie 
geweest is. Er is ook nog nooit rond de tafel 
gezeten om een balans op te maken en de wet 
te evalueren: wat zijn de problemen, hiaten, 
waar moeten we naartoe?  Dat komt doordat 
één van de voorzitters van De Federale Con-
trole- en Evaluatiecommissie Euthanasie  zich 
opstelt als de paus van de euthanasie en vindt 
dat zoiets niet nodig is. 
Om de twee jaar publiceren zij een rapport en 
dat gaat naar de wetgevende kamers die dat 
goedkeuren. 
Een Nederlandse deskundige zei terecht een 
paar jaar geleden, ten tijde van mijn rechts-
zaak: “Waar haalt zo iemand het lef om op TV 
te komen zeggen dat dat dossier naar justititie 
moet, terwijl hij zelf voorzitter van die com-
missie	is	en	zelf	ook	euthanasie	uitvoert?”	Dat	
is rechter en partij tegelijk zijn. Zoiets zou in 
Nederland nooit kunnen. 

Er moeten dus wel eens een aantal zaken on-
derzocht worden, los van de personen. Een-
maal het proces in Gent achter de rug is, hoop 
ik dat er dan toch eens een ernstig debat daar-
over komt.

Denkt u dat de politieke wil vandaag de 
dag daarvoor aanwezig is? 
Ja. Ik heb al contact gehad met alle politici die 
zich de voorbije weken hebben uitgesproken 
rond Voltooid Leven of dementie. Ook met de 
grootste partij van Vlaanderen, die daar niet 
echt voor staat te springen. 
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Achter de schermen

Wij zijn de grootste belangenvereniging in 
Vlaanderen en wij willen constructief aan ge-
sprekken over Voltooid Leven en euthanasie bij 
dementie deelnemen. 

Veel mensen stellen het invullen van hun 
documenten (negatieve wilsverklaring 
en verzoek tot euthanasie) uit tot ze ern-
stig ziek worden of bijvoorbeeld tot hun 
tachtigste. 
Bij RWS zijn er verschillende leden die hun 
documenten (nog) niet ingevuld hebben. Je 
kan gewoon lid zijn om de vereniging als druk-
kingsgroep te steunen. 
Het is dikwijls zo dat mensen pas aan het invul-
len van documenten denken, als ze via familie 
of vrienden direct met een ernstige ziekte in 
contact komen.
Je moet er psychologisch klaar voor zijn.

In welke richting ziet of wenst u dat RWS 
evolueert in de toekomst?
Ik wens dat RWS niet langer hoeft te bestaan. 
Hiermee bedoel ik, dat als alle documenten 
worden opgeslagen op de identiteitskaart, eu-
thanasie kan bij dementie en bij Voltooid Leven 
en je zeker bent dat de wet niet zal uitgehold 
worden. Dan kunnen wij als vereniging zeg-
gen:	“Onze	taak	zit	erop.”	

Nadat Nederland, België en Luxemburg 
als eerste landen een euthanasiewetge-
ving invoerden, is een groot deel van de 
wereld gevolgd: verschillende staten in 
Amerika, Canada, Australië, Colombia, 
enzovoort.
Denkt u dat een wetgeving betreffende 
euthanasie en assisted suicide uiteinde-
lijk de hele wereld zal veroveren of zal 
dat altijd onmogelijk blijven in bepaalde 
landen en culturen? 
Ik	 denk	 dat	 de	 vraag	 naar	 ‘assisted	 suicide’	
in heel de wereld leeft zowel in christelijke 
landen als in andere en dat daar veel over 
gedebatteerd wordt, maar dat men dikwijls 
onterecht bang is dat het uit de hand zou lo-
pen. Die onterechte angst was bijvoorbeeld bij 
ons in België in 2013 met de uitbreiding van de 
euthanasiewet naar minderjarigen ook aanwe-
zig. 

Bij	euthanasie	en	dementie,		het	thema	van	‘De	
dag van Waardig Sterven’ van dit jaar, is het 
natuurlijk niet de bedoeling om iedereen met 
dementie zomaar toegang te geven tot eutha-
nasie. Mijn voorstel is: euthanasie alleen voor 
diegenen die op voorhand de voorwaarden 
daartoe duidelijk beschreven hebben maar bij-
voorbeeld in een situatie terechtkomen waarin 
zij het zelf niet meer kunnen vragen. De naas-
ten, de vertegenwoordiger, de familie en het 
team moeten er ook bij betrokken worden.
In andere culturen, bijvoorbeeld bij moslims, 
is palliatieve zorg al heel moeilijk en moet je 
het heel goed uitleggen aan de familie als je 
bijvoorbeeld morfine geeft. 
In sommige Europese landen, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, leeft de 
wens	voor	een	wet	op	 ‘assisted	suicide’	bij	de	
bevolking heel erg, maar komt er tegenwind 
vanuit de artsenverenigingen.
Mijn angst met dit proces is dat artsen in het 
buitenland zullen zeggen: “ Ziedaar een arts 
die de wet volgt, maar hij wordt wel aan de 
schandpaal	genageld.”
Laat euthanasie dus een zaak blijven tussen 
patiënt, familie en zorgverstrekkers. 

De onvermijdelijke laatste vraag: zou u 
zelf voor euthanasie kiezen als dat een 
optie zou zijn? 
Ja, voor honderd procent. Mijn vader had 
terminale kanker, maar geen pijn. Tijdens de 
laatste fase kwam daar echter diarree bij en hij 
vond dat zo mensonterend dat dat voor hem 
een reden was om euthanasie te vragen. Op 
een bepaald moment stopte de diarree van-
zelf en is hij dan toch op een natuurlijke wijze 
gestorven, berustend. Dus het hangt allemaal 
af van de omstandigheden: als je erge pijn lijdt 
en je wilt dat dat ophoudt… Het is allemaal 
relatief denk ik.

Verslaggeving
Mireille Fourneau

16 januari 2020

Noot van de redactie: op 31 januari werden de drie 
artsen vrijgesproken van gifmoord. Met één van de 
artsen, psychiater Lieve Thienpont, had RWS in 2018 
een gesprek over ‘Euthanasie en psychisch lijden’. Dit 
interview verscheen in het kwartaalblad, jaargang 
35, nummer 152.

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseerde RWS, 
in samenwerking met het departement Ge-
zondheid en Welzijn van de AP Hogeschool 
Antwerpen een filmvoorstelling.

Marc Van Hoey, voorzitter van RWS heet ieder-
een hartelijk welkom. 

‘End	Credits’,	de	onafhankelijke	documentaire	
van Marc Cosyns en Alexander Decommere uit 
2012 die met een kritische blik naar de praktijk 
van de euthanasiewetgeving kijkt, wordt ver-
toond. Tien jaar na de euthanasiewetgeving 
bekijken de makers euthanasie in de praktijk. 

Sinds 2002 is euthanasie in België wettelijk ge-
regeld.  Bij het uitkomen van de documentaire 
in 2013 blijkt dat er nog veel onduidelijkheid 
bestaat rondom de wetgeving, maar ook van-
daag twintig jaar later,  is die er nog steeds.  Dat 
bleek tijdens het recente proces in Gent waar 
drie artsen voor het hof moesten verschijnen.

In het begin van de documentaire schetst Ly-
dia Chagoll de aanloop naar de wet. De makers 
volgen Adelin en Eva, twee zeer verschillende 
mensen die aan de vooravond van hun levens-
einde staan.

END CREDITS

Filmvertoning  Filmvertoning
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Boeken & documenten

Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

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

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

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

Pol goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN 9789490382742

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

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

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

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

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

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

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

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

Patrick Wyffels
De LEIFarts
Uitgeverij Houtekiet - ISBN  
9789089241283

Marc Cosyns
MORE eutopia later
Uitgeverij Vrijdag - ISBN 9789460015076

Els van Wijngaarden 
Voltooid leven
Uitgever: Atlas Contact, 2016
ISBN: 9789045033044
Ook verkrijgbaar als e-book - 
ISBN: 9789045033136

Ann Callebert
Herstel 
als antwoord op euthanasie?
Uitgeverij Acco, 2017 - ISBN 9789462925502

ton Vink
EEN GOEDE DOOD
Euthanasie gewikt en gewogen
Uitgeverij	Klement	Utrecht,	2017	
ISBN: 9789086872244
Ook verkrijgbaar als e-book - 
ISBN: 9789086872251

DVD te koop bij RWS

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

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

Romain
Placed Image
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Adelin wordt geconfronteerd met zijn men-
tale aftakeling, terwijl Eva haar ondraaglijk en 
uitzichtloos psychisch lijden een halt wil toe-
roepen. Beide mensen vragen om hulp en zorg 
voor een waardig sterven en afscheid. Door 
middel van orgaandonatie wil Eva haar dood 
nog zin geven.

Enkele mensen die de euthanasiewetgeving 
van nabij volgen, geven in de film hun mening 
over deze complexe problematiek.

Zo’n tweehonderd mensen wonen de ver-
toning bij. Nadien worden de toeschouwers 
uitgenodigd om vragen en bedenkingen te 
formuleren aan een vierkoppig panel: Marc 
Van Hoey en Marc Cosyns, beiden arts en lid 
van de Raad van Bestuur van RWS, Tine De 
Vliegher, coördinator Palliatieve Hulpverlening 
Antwerpen en Michel Thirions docent aan de 
AP Hogeschool. 

Zoals te verwachten viel, kwamen er veel vra-
gen over dementie en euthanasie. In de  film 
komt  een zeer radicale Etienne Vermeersch 
aan het woord die vindt dat men bij dementie 
rekening moet blijven houden met de persoon 
die iemand was voor zijn/haar dementie.  De 
uitgesproken en neergeschreven verklaringen 
met betrekking tot zijn/haar levenseinde uit 
die periode moeten blijven gelden.  Sommige 
artsen zijn een mildere mening toegedaan: 
waarom de voorkeur voor  palliatieve sedatie 
bij dementie?   Uiteraard kwam ook het thema 
zelfbeschikking ter sprake: als ík beslis om te 
sterven, dan moet het gebeuren.

Er	kwamen	ook	vragen	over	 “orgaandonatie”,	
omdat Eva die ondraaglijk en uitzichtloos psy-
chisch lijdt, vraagt om haar organen na haar 
euthanasie  ter beschikking te stellen van de 
wetenschap.  De ethische commissie moeit zich 
en weigert in te gaan op haar vraag. Waarom?
Meer prangende vragen volgen vanuit de zaal:  
wat met de doorverwijsplicht van artsen, wat 
doe je als je arts zich op het laatste moment 
terugtrekt, wat is de rol van de sociale dienst 
in het ziekenhuis?

Vanuit het panel wordt op de diverse vragen 
gereageerd.  Het was de bedoeling van de 
makers van de film om verschillende visies 
over euthanasie bij psychisch lijden en de-
mentie  aan bod te laten komen.  Vandaar de 
uiteenlopende reacties.  Bij dementie stelt zich 
is inderdaad de vraag met wie of met wat je 
rekening moet houden: met de persoon en zijn 
vroegere eis of met de persoon die nu voor je 
zit en niet meer wil sterven?  Een antwoord kan 
niet eenduidig zijn. Er moet voortdurend over-
legd worden, liefst in teamverband.  Twijfel 
kan uitgeklaard worden door een toevoeging 
aan de negatieve wilsverklaring: “Indien ik 
mijn eerdere verklaring zou tegenspreken bij 
verminderd oordeelsvermogen, wil ik bij mijn 
oorspronkelijke eis blijven en wil ik dat men 
mijn	wens	zou	uitvoeren.”	

Het blijft altijd moeilijk voor derden om “on-
draaglijk	lijden”		in	te	vullen.		Men	moet	er	zich	
rekenschap van geven dat een dement per-
soon iemand anders geworden is.  Het is ook 
noodzakelijk om een onderscheid  te maken 
tussen een volledig dement persoon (die een 
foetushouding aanneemt) en een “gelukkige“ 
demente die nog deelneemt aan bij voorbeeld 
zang- en dansactiviteiten. 

Volledige zelfbeschikking klinkt mooi, maar je 
mag en kan niet verwachten dat een arts op je 
vraag voor euthanasie ingaat. Een arts is niet 
verplicht om euthanasie uit te voeren. 

Er wordt in de film niet gepleit, noch voor 
euthanasie, noch voor palliatieve sedatie bij 
dementie.  Het is geen zwart-wit verhaal, het 
is eerder een dialoog en geen positionering. 
Artsen en hulpverleners willen vooral kun-
nen omgaan met bepaalde situaties en daarin 
gesteund worden.  Euthanasie bij dementie is 
niet mogelijk,  dat staat zo in de wet, maar em-
pathisch is het natuurlijk een ander verhaal  en 
het blijft altijd een individuele casus.

Er bestaat tot nu toe nog geen doorverwijs-
plicht, maar men moet van een arts kunnen 
verlangen dat hij zo vroeg mogelijk de patiënt 
op de hoogte brengt van zijn weigering om 

euthanasie toe te passen, zodat die een andere 
arts kan consulteren.

De sociale dienst speelt uiteraard een grote rol 
bij de opname in het ziekenhuis en moet door 
de huisarts en de thuisverpleegkundige op de 
hoogte gebracht worden.  Bij terugkeer naar 
huis zorgen zij dan weer voor nuttige en nood-
zakelijke info voor de huisarts . 

Op het einde van de vragenronde met de zaal 
vat de voorzitter van RWS kort samen:  

Wat wensen mensen anno 2020 rond hun le-
venseinde?  Een transparant gedoogbeleid zou 
al een grote overwinning zijn

In de wet met betrekking tot euthanasie uit 
2002 ontbreken enkele zaken:
•	 euthanasie	bij	dementie
•	 doorverwijsplicht	
•	 de	 geldigheid	 van	 de	wilsverklaring	 na	 5	

jaar   

Enkel de uitbreiding naar minderjarigen is se-
dert 2013 toegevoegd. 

RWS blijft pleitbezorger voor een uitbreiding 
van de wet, zeker naar dementie en voor toe-
voeging van bovenstaande elementen.  
Terugschroeven van de wet bij psychisch lijden 
is geen optie.  

RWS vraagt reeds geruime tijd aan de politiek 
om de documenten (wilsverklaring euthanasie 
en negatieve wilsverklaring ) op de identiteits-
kaart te vermelden.

Na afloop van de vragenronde wordt aan 
de aanwezigen een kleine receptie aange-
boden. 
  

Verslag
Rita Goeminne

                                                          
                                                         
Noot van de redactie: Foto’s van deze bijeen-
komst vindt u op de voorlaatste pagina van dit 
blad. 

Filmvertoning  Filmvertoning
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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. 

Prikbord

NIET REANIMEERPENNING RWS

Tegen de zomer zal RWS een DNR-penning (Do Not Reanimate) aanbieden.
Wat staat erop?
Uw naam, voornaam en geboortedatum
Uw foto en in grote letters DNR.
In het zomerkwartaalblad krijgt u alle informatie hierover.

LIDGELD 2020

Wij hebben al een oproep gedaan om het lidgeld vóór einde 
maart 2020 te betalen.  De vele vrijwlligers die hier in het 
kantoor hard werken om de jaarkaarten te verzenden, be-
danken u omdat de betalingen zo vlot binnengekomen zijn!  
Is de hernieuwing van uw lidmaatschap tóch aan uw aan-
dacht ontsnapt?  Breng dat dan zo snel mogelijk in orde.
Dit kan door overschrijving op rekening BE19 3200 2641 7012 
van	vzw	RWS	met	vermelding	van	“Lidmaatschap	2020”	ge-
volgd door de namen en lidnummers van alle personen voor 
wie het lidgeld betaald wordt (20 € voor één RWS-lid, 40 € 
voor twee leden op hetzelfde adres en 50 € voor drie of meer 
leden op hetzelfde adres).
Wij danken u.

BESLOTEN LEzINGEN

In	de	rubriek	“Agenda	RWS”	vindt	u	een	overzicht	van	de	

geplande	lezingen.		Als	er	echte
r	“Besloten	lezing”	ver-

meld staat, dan is die lezing gereserveerd voor de leden 

van de organiserende vereniging!  Gelieve hier rekening 

mee te houden.

OVERzICHT EUTHANASIEWETGEVINGEN IN 
DE WERELD ANNO 2020

België, Nederland en Luxemburg: terminale en niet-terminale patiënten.
Zwitserland, Colombia (Zuid-Amerika) en Canada: terminale patiënten.
Sommige staten van USA: Californië, Colorado, Hawaï, Maine, Montana, 
New Jersey, Oregon, Vermont en Washington: assisted suicide, dit wil 
zeggen de arts helpt, maar de patiënt moet het zelf toedienen.
Australië: Victoria en Western Australia
Veel landen overwegen thans wetgeving die voorziet in hulp bij zelfdo-
ding (assisted suicide) of in euthanasie.

NIEUWS UIT zUID-EUROPA

Op 11 februari 2020 keurde het Congres (kamer van volksvertegen-

woordiging) in Spanje la ley de eutanasia in eerste lezing goed met 

een ruime meerderheid. De ontwerptekst lijkt erg op wat "waardig 

sterven”	is	in	België.

Men gaat er volgens o.a. de krant El País van uit dat deze wet nog in 

2020 zal worden goedgekeurd. De stemming in het Congres was 201 

stemmen voor, 2 onthoudingen en 140 stemmen tegen.

In het katholieke Portugal wordt euthanasie eveneens wettelijk mo-

gelijk. In het parlement stemden 127 parlementsleden voor, 86 tegen 

en 10 onthoudingen. Toch is de kans op vertraging groot en er wordt 

een veto van de katholieke president verwacht.

WERKEN IN ANTWERPEN STAD EN DE 
CAPRIOLEN VAN BUS 17

Voor iedereen die vanaf het Centraal Station bus 17 naar RWS wil ne-
men, het volgende bericht:
Nu (februari) zijn er werken in de Osystraat en bus 17 rijdt bijgevolg 
via de Van Stralenstraat. Men kan nog altijd afstappen aan de Von-
delstraat. Prima!
Voor de retour naar het Centraal Station: wegens die werken wordt de 
halte Vondelstraat niet meer bediend. Er is een halte op de Paarden-
markt (net voorbij de Rodestraat).  Via de Italiëlei rijdt de bus richting 
Centraal Station, maar … men moet afstappen in de Quellinstraat en 
even te voet verder. De reden … op de originele route zijn (voorlopig) 
werken!
Als u dit blad krijgt, is het begin april en tegen die tijd is de situatie 
misschien gewijzigd.  We blijven het volgen en houden u op de hoogte 
van de gekke sprongen van bus 17. 
Tip: Tram 1 (halte Opera bovengronds richting Luchtbal) en tram 24 
(halte Astridplein bovengronds tegenover het Centraal station en rich-
ting Havenhuis) rijden zonder problemen en zonder hindernissen tot 
voor het kantoor van RWS (halte Paardenmarkt)!
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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. De letters die 
overblijven vormen een toe-
passelijk woord:

ADVOCAAT – ARTS – BANG – 
BOETE – CEL – DAAD – HOF – 
JURY – OORDEEL – POLITIEK 
– PROCEDURE – PROCUREUR 
– PROF – PSYCHISCH – 
STRAF – UITSPRAAK – WET.

W o o r d z o e k e r

I J

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

 

 

Woordzoeker 
 

P U I T S P R A A K 

R S V J U R Y E D K 

U D Y R F O IJ T V E 

E A S C O F A E O I 

R A W E H P R O C T 

U D E L R I T B A I 

C S T R A F S A A L 

O A B A N G K C T O 

R L E E D R O O H P 

P P R O C E D U R E 

 
 
 
 
Zoek volgende woorden en streep ze door. De letters die overblijven vormen een toepasselijk woord: 
advocaat – arts – bang – boete – cel – daad – hof – jury – oordeel – politiek – procedure – procureur – prof 
– psychisch – straf – uitspraak – wet. 
 
 
 
 
Het puzzelwoord is: VRIJSPRAAK 
 



24 RWS 160 - APRIL 2020

Laat uw levenstestament en wilsverklaring 
registreren door RWS en bepaal zélf de 
omstandigheden van uw levenseinde.

Doe het nu het nog kan.

RWS
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
www.rws.be

Boekbespreking

‘De Wetstrijd’    Ivo Uyttendaele

De auteur start zijn eerste hoofdstuk  met 
een	rondje	 ‘terminologie’	 in	verband	met	het	
onderwerp. Hij beoogt duidelijk te maken 
hoe de betekenis  van titels, woorden en be-
grippen kan uiteenlopen.  Hij besteedt liefst 
tweëenvijftig pagina’s aan de vele mogelijke 
interpretaties	van	de	termen	‘ethiek’	en	‘deon-
tologie’, zowel op individueel als op nationaal 
niveau! Dan pas start hij zijn ontleding van de 
euthanasiewet in haar huidige versie. Hij stelt 
terecht dat sinds de inwerkingtreding van de 
wet de maatschappij geëvolueerd is en een 
aanpassing van de wet derhalve noodzakelijk 
is.
Elk onderdeel van de wettekst wordt tot in de 
kleinste details ontleed. De auteur geeft zowel 
een verklaring van bepaalde zinnen als kritiek 
op onduidelijk woordgebruik in de wettekst, 
hier en daar met een humoristische toets. Alle 
mogelijke situaties waarmee artsen, patiën-
ten, familie of maatschappij geconfronteerd 

worden, komen aan bod.  De titel van het boek 
‘De	WET-strijd’	 is	dus	volkomen	terecht	geko-
zen!  Ook het verschil tussen de Nederlandse en 
de Belgische wetgeving, en de uiteenlopende 
opvattingen, visies en daarbij horende hande-
lingen worden uit de doeken gedaan.  Maar de 
kritiek op de Belgische teksten komt soms wat 
‘denigrerend’	over.	

Het boek biedt een grondige doorlichting van 
de	wet	en	zou	als	‘cursusboek’	voor	artsen	aan-
geprezen kunnen worden, als uitgangspunt 
voor debatten over en het interpreteren van de 
finesses van de wetteksten.

De auteur heeft het goede moment gekozen 
voor het uitbrengen van dit werk. Is dat toeval, 
net	 voor	 de	 start	 van	 het	 assisenproces	 ‘Tine	
Nys’ tegen twee huisartsen en één psychiater? 
Ook híj besteedt veel aandacht aan de psychia-
trische patiënt. Liefst  vijftien pagina’s! 

In ons vorig kwartaalblad brachten we ver-
slag uit over de presentatie van dit boek op de 
Boekenbeurs. Daar kwam onze vraag aan de 
auteur	 over	 zijn	 mening	 betreffende	 ‘zelfbe-
schikkingsrecht’ te laat. Tijdsgebrek! Na lezing 
vonden we ook in het boek geen antwoord op 
die vraag. De auteur beperkt zich enkel tot de 
bestaande wetteksten en laat dus niet in zijn 
kaarten kijken wat zijn persoonlijke opvat-
tingen betreft. Hoewel… Het hoofdstuk over 
euthanasie voor psychiatrische patiënten geeft 
wel enige duiding over zijn visie terzake. Het 
zelfbeschikkingsrecht, waar Yves Desmet in 
de krant zo uitdrukkelijk naar verwees naar 
aanleiding van het proces, kwam in het boek 
niet aan bod, maar zelfdoding krijgt wél veel 
aandacht. Poogt de auteur de kwestie van het 
zelfbeschikkingsrecht aldus te omzeilen!?!

Elka Joris
Redactieraad RWS
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Antwoordstrook
Ondergetekende,

Naam Voornaam

Straat/nr

Postcode Woonplaats

zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van 3 juni 2020 met (desgevallend) bijkomende personen

Uitnodiging Algemene Vergadering
woensdag 3 juni 2020 van 16.00 tot 17.30u.

op de maatschappelijke zetel van RWS, Italiëlei 153 te 2000 Antwerpen

Inschrijven is verplicht en dit vóór 21 mei 2020 via onderstaande antwoordstrook

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

LOCATIE
Italiëlei 153, Antwerpen

PROGRAMMA
1. welkomstwoord van de voorzitter

2. verslag over de activiteiten in 2019

3. verslag van de penningmeester over de

boekhoudkundige cijfers boekjaar 2019

4. verslag van de commissaris-revisor met

betrekking tot de boekhoudcijfers 2019

5. stemming over de boekhoudcijfers 2019

voor goed-of afkeuring

6. kwijting voor de bestuurders,

penningmeester inclusief

7. heeft u punten voor de agenda?

gelieve die op voorhand in te sturen

HandtekeningDatum

Woonplaats

Straat/nr

Postcode

VoornaamNaam

effectief lid van RWS vzw voor 2020, verleent volmacht aan effectief lid

Woonplaats

Straat/nr

Postcode

VoornaamNaam

Volmacht tussen effectieve leden
Algemene Vergadering van 3 juni 2020
Ondergetekende,

HandtekeningLOCATIE
Italiëlei 153,

om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 3 juni 2020

Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen

Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen

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
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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.

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!

Administratief coördinator
Trees de Kind 
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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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3 JUNI 2020 - 16.00 – 17.30 U

Algemene Vergadering

Locatie: RWS-Zetel

agenda JUNI

14 MEI 2020

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

28 MEI 2020 - 13.30 U

Dag van Waardig Sterven en 
Euthanasie
Thema: Dementie, een ziekte met moeilijk verloop

Locatie: AP Hogeschool, Antwerpen
Programma en inschrijving:
zie achterzijde van dit 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

Gedicht

Weduwnaar

Tegen wil en dank 

ben ik het nu geworden,

moet ik het aanvaarden en 

er trachten mee te leren leven.

Al dacht ik vroeger

dat ik een jonge, blonde 

weduwe

zou moeten achterlaten,

zeven jaar verschil.

Maar ’t mocht niet baten.

Zij was in alles de snelste.

Met het leven,

maar ook met de dood.

Al ben ik ongeschikt

voor het bestaan in 

eenzaamheid,

haat ik de ongenaakbare 

natuur 

in haar beslissingsrecht,

toch liet ik haar hier achter in 

haar aarde

in vol vertrouwen 

en zeker zonder wrok.

Cel Overberghe
Dichter, kunstschilder en 
jazzmusicus (piano en tenorsaxofoon)

Agenda

28 RWS
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Boeken & documenten

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

Marc Cosyns
Amelie Van Esbeen
de 93 – jarige die nú wou sterven.

Marc Cosyns & Julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
Boek met dvd 

Jef Hermans
De levende dode
Levenstestament  &  Wilsverklaring inzake 
euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke 
bepalingen in België

Johan Braeckman & Dirk Verhofstadt 
(red.)
Etienne Vermeersch Nagelaten Geschriften
Uitgeverij Houtekiet ISBN 9789089247520

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

Ann Callebert
Herstel als antwoord op euthanasie?
Uitgeverij Acco ISBN 9789462925502

Marc Cosyns
Verhalen voor het sterven gaan 
E-book & Paperback
Uitgeverij Vrijdag ISBN 9789460012464

Marc Cosyns
MORE eutopia later (e-book)
Uitgeverij Vrijdag ISBN 9789460015076

Amy De Schutter
Hoe je van een klaproos een wilde kat maakt
Witsand Uitgevers ISBN 9789492011626

Marc Desmet
Euthanasie: Waarom niet?
(E-book)
Uitgeverij Lannoo ISBN 9789401426664

Mieke Maerten
Ik moet nu gaan
Uitgeverij Cyclus ISBN 9789085750734

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

Bij RWSIn de boekhandel of op internet

Lieve Thienpont
Libera me
Over euthanasie en psychisch lijden. 
Uitgeverij Witsand ISBN 9789492011138 

Eline Tijtgat 
Doodgelukkig
ISBN 97890903066971

Annegreet van Bergen
Mijn moeder wilde dood
Uitgeverij Atlas ISBN 9789045016948

Ivo Uyttendaele
De Wetstrijd
Garant ISBN 9789044137040

Hugo Van den Enden
Ons levenseinde humaniseren. 
Over waardig sterven en euthanasie
VUBPress 2004 ISBN 9054873736

Els van Wijngaarden 
Voltooid leven
Uitgever Atlas Contact ISBN 9789045033044
E-book ISBN 9789045033136

Ton Vink
EEN GOEDE DOOD
Euthanasie gewikt en gewogen
Uitgeverij Klement Utrecht, 2017 
Paperback ISBN 9789086872244
E-book ISBN 9789086872251

DVD te koop bij RWS

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

RWS 29152 - APRIL 2018

Boeken & documenten

Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

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

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

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

Pol goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN 9789490382742

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

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

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

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

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

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

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

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

Patrick Wyffels
De LEIFarts
Uitgeverij Houtekiet - ISBN  
9789089241283

Marc Cosyns
MORE eutopia later
Uitgeverij Vrijdag - ISBN 9789460015076

Els van Wijngaarden 
Voltooid leven
Uitgever: Atlas Contact, 2016
ISBN: 9789045033044
Ook verkrijgbaar als e-book - 
ISBN: 9789045033136

Ann Callebert
Herstel 
als antwoord op euthanasie?
Uitgeverij Acco, 2017 - ISBN 9789462925502

ton Vink
EEN GOEDE DOOD
Euthanasie gewikt en gewogen
Uitgeverij	Klement	Utrecht,	2017	
ISBN: 9789086872244
Ook verkrijgbaar als e-book - 
ISBN: 9789086872251

DVD te koop bij RWS

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

Marc Cosyns & julien Vandevelde
Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase
(boek met dvd) € 10
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DANK VOOR DE GELEVERDE STEUN!

AL BROEDERKETEN, ANTWERPEN

AL DE GULDEN PASSER, ANTWERPEN

AL MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE, ANT-
WERPEN

AL TOREN VAN BABEL, GENT

AMICITIA ET PERSEVERANTIA, ANTWERPEN

CM EN SAMANA VERREBROEK

FAMILIE KWIST – HOIJER, SCHOTEN

FRB-KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KAP. IN EENDRACHT VOLHARDEN, ANT-
WERPEN 

STICHTING ERNEST DE CRAENE 

Al onze kleine donateurs voor elke gift

OplOssing van de WOOrdzOeker is
    
 

vrijspraak 

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

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

Nuttige adressen

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



Filmvoorstelling "End Credits" 31 januari 2020 



Programma:
13.30 u. Ontvangst en registratie
14.00 u.   Welkomstwoord dr. Marc Van Hoey, voorzitter RWS
14.05 u.    Prof. dr. Christine Van Broeckhoven, PhD DSc.
 Professor in moleculaire genetica, Universiteit Antwerpen
              "Hoe om te gaan met dementie, ziekte en therapie"
14.35 u.   De heer Jef Pelgrims, voorzitter Belgische Alzheimerliga
             "Wat doet en kan de Liga betekenen?"
15.05 u.  Prof. dr. Peter Paul De Deyn, MD, PhD, MMPR
                 Universiteit Antwerpen en Groningen (NL)
             "Beslissingen over het levenseinde bij dementie"
15.35 u.    Mevr. Kristine Kloeck
             "Liefde in tijden van Alzheimer - getuigenis van een mantelzorger"
15.55 u. Mevr. Eveline Potters
 “Samenleven met jongdementie, een persoonlijke getuigenis”
16.10 u.  Panelgesprek sprekers en publiek onder leiding van Michaël Van Droogenbroeck,
 journalist VRT
17.00 u.  Afsluiting en receptie
18.00 u. Einde

Donderdag 28 mei 2020
8ste Nationale Dag van

Waardig Sterven en Euthanasie

THEMA: DEMENTIE, EEN ZIEKTE MET MOEILIJK VERLOOP

LOCATIE: AP HOGESCHOOL, Campus Italiëlei - Ellermansstraat (ingang Italiëlei) Antwerpen

OP

Inschrijven vóór 22 mei 2020 via e-mail op symposium@rws.be of telefonisch op nr. 03 272 51 63
RWS-leden en studenten: 10 euro per persoon
Niet-leden: 20 euro per persoon
Overschrijving op rekening nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van naam (lidnummer
voor leden) én “deelname 28 mei 2020”.

Gelieve ook op te geven of u aan de receptie wil deelnemen.

(Accreditering voor artsen en vormingsattesten voor zorgpersoneel en studenten.)


