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Ik wil
in hoge bomen 
kraaiend ontbijten
neerkijkend op de blauwe bloementapijten
die rusten in het bos

Het gevoel van totale vrijheid beleven
door de lucht zweven
een toontje hoger zingen
vrij ademen

Hé vogels,
wacht
Laat me nestelen 
in jullie kleurenpracht

Gedicht en op Escher-geïnspireerde collage 
van RWS-redactielid Mieke Versées

die mij steeds hoger zucht
op het ritme van de wind 
in jullie vlucht
Neem mij op

wil uit mijn kot
en ik…
geen vliegverbod
Voor vogels,

kleurenpracht
Ik wil me nestelenin jullie 
wacht
Hé vogels,

VogelVlucht
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Hier is hem terug, 
hier is hem terug  met zijne moed en zijn twee handen, 
hier is hem terug, 
hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal; 
‘ne muzikalen Don Quichot der lage landen, 
op zijnen doortocht langs de wegen van de taal.

Hoe zou het komen dat ‘ne mens persé wilt vechten 
tegen ‘ne nacht die’n iedereen te wachten staat. 
Gelooft me vrij  -  ‘k heb hem gezien  -  ’t is gene slechte; 
ik zag een land waarin dat pijn niet meer bestaat. 
En ‘k heb gezei’ : laat u maar gaan, ga nu niet klagen, 
en zing het lie’ke van ‘O death, where is thy sting!’ 
Maar mijnen tijd was, ‘lijk ge ziet, nog niet voldragen; 
‘k heb in de spiegel nog geen engelen gezien. 

En hij is terug, 
hier is hem terug met zijne moed en zijn twee handen. 
Hier is hem terug, 
hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal; 
’n muzikalen don Quichot der lage landen, 
op zijnen doortocht langs de wegen van de taal. 

‘Ne mens gaat dood, zo goed as dat hem wordt geboren; 
den boot lei’ klaar en de machienen zijn gesmeerd. 
A’ge me vraagt: is er dan zoveel aan verloren, 
en is dat leven al die nobele moeite weerd? 
Dan zeg ik ja, al kund’er anders over peinzen; 
’t is een mirakel waardat w’hier  zijn in beland, 
een monument vol onbegrensde paradijzen, 
misschien absurd, maar juist daarom zo interessant. 

Dus is hem terug, 
hier is hem terug met zijne kop en al zijn tanden.
Hier is hem terug, 
hier is de zanger met zijn bloed en zijn kabaal. 

‘Ne muzikalen Don Quichot van alle landen, 
op zijnen doortocht langs de kronkels van de taal.

Noot van de redactie: deze tekst heeft nog meer 
impact als u ernaar luistert.          
Dat kan via YouTube. 

met mijn gitaar; ‘k heb er te lang nie’ op gespeeld.
Maar da’s voorbij, ‘k gaan weer verdwalen langs de wegen,
omdat ‘k wel moest; mijn bloed was moe’g, ‘k was uitgeteld.
En ‘k heb gewacht, en veel gedocht en veel gezwegen,
met hunnen asem die kon draaien ‘lijk een wiel.
‘k Heb hem gemist, de ronde klank van volle longen,
nie’ meer gedreven op de vleugels van de ziel.
‘k Heb langen tijd, bijkan drij jaar nie’  meer gezongen,

Eerst verschenen op de CD “In de maat van de Seizoenen”(2006)
Tekst & muziek : Wannes Van de Velde (1937 – 2008)

Opgedragen aan prof. dr. Pierre Zachée, ZNA Stuivenberg

hier is hem terug
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Waarde lezers, leden en sympathisanten,

Een voorwoord voor het derde kwartaalblad 
van 2020 schrijven, krijgt een heel andere in-
valshoek dan normaal.

De	 wereldwijde	 zogenaamde	 "coronapande-
mie"	(juister	is	de	COVID-19*	pandemie)	heeft	
ook ons land niet gespaard. Onnoemelijk veel 
zieken, talrijke overlijdens en heel veel leed. 
Daarbij een economische wonde die traag zal 
helen. En het einde is nog niet echt in zicht 
wanneer ik deze tekst schrijf.
Ook RWS heeft de gevolgen van de coronacri-
sis ondervonden. Permanenties werden ge-
schrapt, vergaderingen werden uitgesteld of 
gebeurden via mail en het meest jammerlijke: 
het afgelasten van onze achtste dag van Waar-
dig Sterven en Euthanasie op 28 mei.
Onze sprekers toonden alle begrip en gaven 
onmiddellijk hun toezegging voor 28 mei 2021, 
waar	we	hetzelfde	thema	"dementie"	aanhou-
den met hetzelfde programma.
De algemene vergadering van 3 juni wordt ver-
plaatst naar 2 september 2020.
Maar tegelijk wordt er voort gewerkt: de tele-
foon- en mailpermanenties worden geconti-
nueerd en de redactieraad heeft zijn werk voor 
ons kwartaalblad voortgezet.
Ook de studenten aan hogescholen en univer-
siteiten hebben de gevolgen van de corona-
crisis ondervonden. Lessen werden geschorst, 
stages on hold gezet, examenchaos en ook hun 
eindwerken lopen aanzienlijke achterstand op. 
Daarom	lijkt	het	RWS	logisch	dat	we	de	"Prijs	
Léon	 Favyts	 -	 Hugo	 Van	 den	 Enden"	 in	 2020	
niet uitschrijven en alle mogelijkheden geven 
aan de kandidaten om in 2021 hun troeven uit 
te spelen.
Na het debacle met Medibling enkele jaren ge-
leden, heeft RWS beslist een eenvoudige DNR-
penning aan te bieden aan de leden.
DNR	staat	voor	"do	not	resuscitate"	of	algeme-
ner	bekend	als	"do	not	reanimate".	Dit	metalen	
plaatje zal eenvoudig uw foto, naam en hand-
tekening bevatten.
Midden in dit nummer vindt u een extra katern 
met alle informatie en bestelmodaliteiten.
We hopen hiermee tegemoet te komen aan de 
vraag van vele leden.

Tegelijk moet ik als voorzitter en arts iedereen 
wijzen op het enorme belang van de wilsver-
klaring patiëntenrechten. Dit document is van 
immens groot belang voor zorgverstrekkers 
om te weten wat ze wel of juist NIET moeten 
doen. Dit belang is zeer duidelijk gebleken bij 
de honderden COVID-patiënten in onze zieken-
huizen en vooral op intensieve zorg, vooral wat 
betreft reanimaties, beademingen en al dan 
niet sederen van slachtoffers van deze virale 
epidemie.
Indien u, lid of geen lid, nog geen wilsverkla-
ring heeft opgesteld, dan is het nu misschien 
wel het moment om dit ernstig te overwegen 
en meteen lid te worden van RWS.
En	 ja,	 in	 al	 deze	 drukte	 van	 lockdown	 en	 "in	
‘t	kot	blijven"	 is	het	heuglijke	nieuws	over	de	
wilsverklaring euthanasie misschien te weinig 
opgemerkt. Deze verklaring is vanaf nu onbe-
perkt geldig. Maar een en ander is weer een 
Belgische manier van handelen: verklaringen 
opgesteld voor de datum van inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet moet u opnieuw op-
maken om ze dan inderdaad onbeperkt geldig 
te maken. U kan dus best nu al in uw pen krui-
pen om helemaal in orde te zijn. Succes ermee.

Beste vrienden, hopelijk wacht ons een mooie 
zomer met veel gezondheid en een deugd-
doend terrasje in goed gezelschap maar met 
de geldende regels.
Het ga u allen goed.

Uw voorzitter, 
Marc Van Hoey

* Noot van de redactie: voluit Corona Virus Disease 2019.

RWS 5

Woordje van de voorzitter

Maskerade

Ik loop ’s ochtends over straat 

een lege straat, of toch bijna. 

Een eenzame figuur aan de overkant  

komt voorbij, 

gemaskerd,  

maar niet in feeststemming 

zoals op een plein in Venetië 

tijdens het Carnaval.

Zijn ogen drukken twijfel uit. 

Schichtig schuift hij voorbij 

als een schaduw, bang voor spoken  

met een virus in hun staart.

Ook ik ben waakzaam 

maar kijk rond mij met open blik. 

Mijn eenzaamheid is ditmaal mijn geluk, 

mijn schild tegen dreigend gevaar.

Het is nog vroeg 

wanneer ik mijzelf uitlaat  

als een hond die zijn poot heft 

tegen de wereld,  

het onderwerp van de dag.

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

Gedicht

RWS 5
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COVID-19

WAT MET LEVENSEINDEBESLISSINGEN IN EEN 
WOONZORGCENTRUM IN CORONATIJDEN?

Enkele beschouwingen na een 
onrustige dag 
in het lokale woonzorgcentrum

Het is vandaag 15 april en er zijn gisteren acht bewoners overleden! Sinds 
vorige week sterven er meer en meer bewoners. Achteraf beschouwd was 
de stijgende lijn al langer zichtbaar, maar met op jaarbasis 1,3 sterftes per 
dag	en	een	schommeling	van	0	tot	4	valt	dat	niet	zo	meteen	op.	De	CRA*	
1 had vorig weekend nog gezegd dat er in 2018 nog altijd meer mensen 
waren gestorven op 28 maart, toen nog de dag met het grootste aantal 
overlijdens door COVID-19.

In een normaal griepseizoen, zelfs met een goed opgezette griepvaccina-
tie, zie je een sterftestijging. Dat vraagt extra inzet van het personeel dat 
nu al overbelast is, en waarvoor men al jaren aan de alarmbel trekt. ‘Maar 
in de winterperiodes kan men een beroep doen op een gepensioneerde 
palliatief verpleegkundige die vrijwillig bijspringt en wat vergoed wordt 
via ons knikkend negertje', schertst de hoofdverpleegkundige wat bitter.
De laatste dagen was er al wrevel rond de opgelegde beperkingen bij af-
scheid, het gebrek aan personeel, de moeilijke telefonische bereikbaarheid 
van huisartsen, de beperkte medicatievoorraad, de nood aan mondmas-
kers en andere medische beschermingsmiddelen, de testmogelijkheden. 
Maar ook is er de angst rond het besmettingsgevaar van en voor zichzelf en 
bij uitbreiding de huisgenoten, collega's, en niet in het minst de bewoners. 
En de schuldvraag.

De acht overlijdensaangiften liggen op het bureau klaar om definitief in te 
vullen door de CRA. 
Alle administratieve gegevens zijn ingevuld op de aangifte door de ver-
pleegkundige die als eerste het overlijden heeft vastgesteld. Op zes aan-
giften staat een 'ja' aangekruist bij 'bezwaar vervoer zonder kist' en 'be-
zwaar tegen schenking lichaam' vanwege COVID-19. Bij vier patiënten was 
er niemand aanwezig bij het sterven. Een bewoner stierf bij de verzorging 
en een ander bijna meteen na het inspuiten van 10 cc morfine onderhuids. 
Het zijn zes overlijdens met een wrang gevoel. Anders gebeurt dit ook 
wel eens, maar dan sterk gespreid in de tijd. Verpleeg- en zorgkundigen 
voelen zich schuldig als ze, door tijdsgebrek, niet aanwezig kunnen zijn bij 
die laatste adem. Zij zijn vaak het enige ‘familielid' dat nog zorginteresse 
heeft voor die bewoner. Bij veel bewoners met vergevorderde dementie 
ziet men de echte familie pas na de dood, wanneer er financiële kwesties 
moeten worden geregeld.

Comfortdossier

Bij alle acht bewoners was er lang voor coronatijd een overlegd comfort-
dossier opgemaakt met beperkende maatregelen betreffende ziekenhuis-
opname en reanimatie. Voor dit woonzorgcentrum is vroegtijdige zorg-
planning een erezorg. Zowel de administratief- als de zorgverantwoorde-
lijken waren verontwaardigd over de ethische geriatrische richtlijn: ‘Alsof 
die ethici denken dat woonzorgcentra nu nog terminale patiënten in een 
ziekenhuis dumpen! Anderzijds verplicht men ons levenslustige bewoners 
die nu toevallig covidziek worden, de dood in te jagen omwille van hun 
leeftijd. Omdat ze niet meer productief zijn en alleen maar geld kosten aan 
de maatschappij!?’

Bij een van de acht overlijdens waren twee broers en een dochter afwis-
selend ter ondersteuning aanwezig. Ze hadden de toestemming gekregen 
om zonder masker hun mama nog te knuffelen. Een broer was thuisge-
bleven om niet besmet te geraken en achteraf de begrafenis te kunnen 
regelen. Het achtste overlijden was een gepland sterven zodat de dochter, 
die zelf in de zorgsector werkt, erbij kon zijn. Het was besproken met de 
hoofdverpleegkundige. ‘Gebruik je morfine of wil je thiopenthal?' had 
ze gevraagd. Zij zorgde voor de flacon thiopental, die als ‘overschot' van 
een vorige euthanasietoepassing in de vergrendelde medicatiekast stond. 
Zij kende nog de tijd voor de euthanasiewetgeving, toen artsen uit me-
dedogen in samenspraak met familie en zorgverleners de ‘goede dood' 
bezorgden door hoge dosissen morfine te geven. Dat veroorzaakt een 
ademhalingsstilstand met een gelukzalige glimlach op het gelaat van de 
overledene. Al meer dan dertig jaar werkte ze in de ouderenzorg. Ze had 
nog vijf jaar in een verpleeghuis gewerkt in Zeeland. Daar was een ver-
pleeghuisarts samen met een zorgteam verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van het tehuis en zijn bewoners. ‘Veel efficiënter dan de meer 
dan 50 huisartsen die hier over de vloer komen en moeten afspreken met 
de CRA. Deze coronaperiode zal hopelijk hier ook verandering in brengen', 
zucht ze. ‘Maar het allerbelangrijkste is extra personeel en middelen, dan 
zullen wij vanuit deze zorgsector ook kunnen applaudisseren en iedereen 
kunnen ondersteunen tot en met de laatste beslissing die ze nemen.’

Marc Cosyns
Huisarts, academisch consulent UGent, bestuurslid RWS

* De Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) van het centrum is een over-
koepelende verbindingsfiguur tussen directie, zorgpersoneel en de huisartsen 
die hun eigen patiënten hebben in het woonzorgcentrum.
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Contacten met RWS

• ANTWERPEN
Italiëlei 153, Antwerpen

Enkel op afspraak elke eerste en derde donder-
dag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur.
Voorafgaand afspraak te maken via onze coör-
dinator Trees de Kind 03 272 51 63 op dinsdag 
en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur of via mail 
info@rws.be

• 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	 ope-
ningsuren	(dinsdag	en	vrijdag	tussen	09.00	en	
12.30	uur)	van	het	secretariaat	Antwerpen	en	
zij regelt het verder of via mail info@rws.be.

• 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	 ope-
ningsuren	(dinsdag	en	vrijdag	tussen	09.00	en	
12.30	uur)	van	het	secretariaat	Antwerpen	en	
zij regelt het verder of via mail info@rws.be.

• HASSELT
Elke eerste vrijdagvoormiddag van de maand. 
Enkel na afspraak met Johan Jacques

Contact: johan.jacques@telenet.be
0474 796 256

RWS houdt rekening met de huidige situatie en ieders gezondheid. 
Zolang het nodig is wordt voorlopig alleen op afspraak gewerkt. Afspraken zijn beperkt tot 30 minuten. 

Gelieve een mondmasker te dragen. Met dank voor uw begrip.

PERMANENTIES 
IN DEZE CORONATIJDEN
Ook nu zijn er tijdens de permanenties een aantal goed 
opgeleide vrijwilligers van RWS aanwezig. Zij zijn graag 
bereid u algemene informatie te geven over RWS en de 
voordelen van een lidmaatschap. U kan er de nodige 
formulieren bekomen of inleveren om te archiveren en u 
wordt, indien gewenst, geholpen met het invullen van de 
documenten (levenstestament/wilsverklaring). 

U kan terecht met al uw vragen over het levenseinde, 
de wetgeving met betrekking tot euthanasie en 
patiëntenrechten, enzovoort. 

• GENT
Vonkel, 
Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent

Elke derde woensdag van de maand van 14 
tot 16 uur. Voorafgaand afspraak te maken via 
onze coördinator Trees de Kind 03 272 51 63 op 
dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur of 
via mail info@rws.be.

BELANGRIJK!
*	RWS	blijft	buiten	de	openingsuren	

van het kantoor 24/7 telefonisch 
bereikbaar op het nummer 

03 272 51 63
Gelieve wel zoveel mogelijk 

de kantooruren te respecteren.
*	Bij	alle	contacten	(telefoon,	e-mail	of	brief)	

graag vermelding van het lidnummer. 
Bij schriftelijke correspondentie 

ook het volledige adres. 
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Publicatie in het Belgisch Staatsblad 
van de wet van 15 maart 2020 tot 
wijziging van de wetgeving van 

2002 betreffende euthanasie
In al de heisa rond de COVID-19-crisis zou men bijna uit het oog verliezen dat in het Staatsblad 
van 15 maart jongstleden de wet tot wijziging van de wet betreffende de euthanasie is 
gepubliceerd

De nieuwe wet betekent eigenlijk een verbetering ten opzichte van de wet van 2002:

1)		 De	wilsverklaringen	opgesteld	of	hernieuwd	onder	de	wet	van	2002	verloren	na	vijf	jaar	hun	geldigheid	en	dienden	dus	
opnieuw bij de gemeente te worden geregistreerd. Voortaan gelden de wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd na 2 
april	2020	(datum	waarop	de	wetswijziging	van	kracht	is	geworden)	voor	onbepaalde	duur.	Wijziging	of	intrekking	is	
vanzelfsprekend op elk ogenblik mogelijk.

2)		 De	aanpassing	van	de	geldigheidsduur	van	de	wilsverklaring	heeft	wel	gevolgen	voor	de	voorwaarden	waaronder	eu-
thanasie wordt uitgevoerd:

a)			 de	“enige	of	de	in	laatste	instantie	aangewezen	vertrouwenspersoon”	mag	bijvoorbeeld	niet	geweigerd,	verhin-
derd, onbekwaam of overleden zijn;

b)		 wanneer	de	geraadpleegde	arts	weigert	om	op	grond	van	zijn	gewetensvrijheid	euthanasie	toe	te	passen,	moet	
hij dat tijdig en ten laatste zeven dagen na de eerste formulering van het verzoek aan de patiënt of zijn eventuele 
vertrouwenspersoon laten weten. Hij moet de redenen van zijn weigering toelichten en de patiënt of vertrouwens-
persoon doorverwijzen naar een andere door de patiënt of vertrouwenspersoon aangewezen arts; 

c)		 weigert	de	geraadpleegde	arts	euthanasie	toe	te	passen	op	medische	gronden,	dan	dient	hij	dit	tijdig	aan	de	pa-
tiënt of vertrouwenspersoon te laten weten. Hij licht de weigeringsgronden toe. De medische gronden worden 
opgetekend in het medisch dossier van de patiënt;

d)		 de	arts	die	een	euthanasie	weigert,	moet	de	patiënt	of	de	vertrouwenspersoon	sowieso	de	contactgegevens	bezor-
gen van een centrum of vereniging gespecialiseerd in euthanasierecht. Op verzoek van de patiënt of vertrouwens-
persoon moet hij binnen de vier dagen ook het medisch dossier van de patiënt bezorgen aan de door de patiënt of 
vertrouwenspersoon aangewezen arts.

Noot bij deze wetswijziging: 
vóór 2 april 2020 geregistreerde wilsverklaringen blijven slechts 

vijf jaar geldig.  Pas na een hernieuwing van het document 
worden ze voor onbepaalde duur.

Wetswijziging euthanasie
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RECHT OP WAARDIG STERVEN, 
RIGHT TO DIE 

In mijn voorwoord schreef ik al over de impact van de pandemie op de werking van RWS. 
Uiteraard heeft de pandemie ook wereldwijd een grote impact. 
Enkele weken geleden ontvingen wij het bericht dat het internationaal congres en de vierjaar-
lijkse bijeenkomst van de wereldfederatie, Right to Die World, verder RtDW, niet zal doorgaan. 
Dit congres was eind oktober in Mexico City gepland en had vooral ethiek en levenseinde als 
thema. Voorlopig hebben we nog geen nieuwe datum of locatie ontvangen.

In dit verband wil ik u wat informatie verstrekken over de evolutie van de Europese federatie, RtDE. Na een schabou-
welijke vergadering in Brussel in november 2019, waar slechts elf effectieve leden aanwezig waren samen met een 
aantal externen, werd een moratorium aangenomen om in juni bijeen te komen in Edinburgh, Schotland.
Het zetelend bestuur gaf evenwel geen medewerking en er was weinig communicatie. De initiatiefnemers beslisten 
derhalve deze vergadering af te blazen.
De zetelende voorzitter deed een poging om bijeen te komen in Nederland medio juni. Door de COVID-maatregelen 
is ook deze meeting verdaagd naar een latere datum.

De werking van RtDW daarentegen is erg goed en er wordt duidelijke gecommuniceerd via een overzichtelijke web-
site	(worldrtd.net).	Deze	van	RtDE	echter	is	geen	succesverhaal:	er	is	weinig	of	geen	communicatie	naar	leden	toe,	
een afnemend effectief ledenaantal en er heerst verdeeldheid.
Misschien en naar ik hoop brengt de toekomst verandering en niet in het minst verbetering.
RWS nam al verschillende keren stappen, onder andere in Kaapstad en in Brussel.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Waar kan euthanasie op dit moment?
In Nederland, België, Luxemburg, Canada, Columbia, de twee Australische deelstaten Western Australia en Victoria.
In een aantal staten van de USA kan men assisted suïcide krijgen bij terminaal lijden.
In Spanje werd op 11 februari 2020 de euthanasiewet goedgekeurd. Men zal nu de procedures uitwerken om legaal 
euthanasie te kunnen uitvoeren. Hoe men deze wet effectief zal implementeren en welke criteria zullen worden 
gebruikt, zullen we wellicht later vernemen.
Portugal: eveneens in de maand februari heeft het parlement bij grote meerderheid de wettelijke euthanasierege-
ling goedgekeurd. Hier schuilt echter een addertje onder het gras: de president kan zijn veto uitspreken, waardoor 
het Parlement de regeling opnieuw moet goedkeuren om dan effectief te kunnen starten...

We hopen u hiermee wat kennis te hebben bijgebracht over de ontwikkelingen en de stand van zaken in de wereld.

Marc Van Hoey
Voorzitter RWS

Euthanasie, Internationaal
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Corona is in het land. 
Ik heb een afspraak op het secretariaat van 
onze vereniging voor een babbel met coördi-
nator Trees de Kind.
Achter haar bureau gezeten met de onafschei-
delijke theekop in haar hand beëindigt ze haar 
telefoontje en verwelkomt me hartelijk.
We zijn geen vreemden voor elkaar want ook 
ik ben één van de talrijke RWS-vrijwilligersters 
en dat maakt het praten makkelijker. 

Wie is Trees?
Opgegroeid nabij de vestingstad Hulst in 
Zeeuws-Vlaanderen in een gezin met drie 
broers van wie één haar tweelingbroer, ver-

Achter de schermen (3)          

Trees de Kind
Administratief coördinator bij RWS

Een zonnige morgen in de meimaand. Ik rij in een recordtijd naar 
Antwerpen, de expresweg oogt leeg en als ik de tunnel uitkom, 
beland ik in een spookstad. De Italiëlei is verlaten, de verkeerslichten 
knipperen oranje en een onwezenlijke stilte maakt dat je zelfs een 
vogel hoort tjilpen. 

trekt Trees na haar middelba-
re studies richting Antwerpen. 
Ze gaat op kot bij een familie-
lid en na één jaar vertaler-tolk 
schakelt ze over op secreta-
riaat moderne talen aan het 
toenmalige Hoger Instituut 
Sint-Lodewijk. Hier geniet ze 
van haar studententijd … 
en toch … een studententijd 
in de woelige dagen van de 
aanslagen van de Bende van 
Nijvel. Trees herinnert zich 
nog goed de scherpschutters 
op het dak van de Grand Ba-
zar aan de Groenplaats. Erg 
beangstigend voor een bui-
tenkind. 
Eens afgestudeerd begint ze 

aan haar loopbaan die haar tot directiesecre-
taresse brengt.
Tijdens deze 23 jaar ontdekt ze dat haar luis-
terend oor meermaals geapprecieerd wordt en 
dus besluit Trees een cursus counseling te vol-
gen en geeft ze daarna nascholingscursussen 
aan	mensen	uit	de	zorg	rond	“eenzaamheid	bij	
ouderen.”

Bij RWS
Als RWS in 2016 op zoek is naar een nieuwe 
coördinator twijfelt Trees niet. Het is een job 
die haar erg bevalt: de diversiteit van het werk, 
de dienstbaarheid en het zinvolle liggen daar 
zeker aan de basis van.

Van zuiver administratief werk met onder an-
dere de verslagen van bestuursvergaderingen 
en intervisies, het bijhouden van de ledenad-
ministratie en de betalingen van de lidgelden, 
het opstellen van permanentieroosters voor 
de	vrijwilligers	 (permanenties	die	 in	deze	 co-
ronatijd	alleen	op	afspraak	plaatsvinden),	het	
beantwoorden van de vele telefoontjes, het 
deel uitmaken van de redactieraad, tot de 
zeer intense gesprekken op de permanenties 
zelf, maken dat ze steeds met een goed gevoel 
huiswaarts keert. 
Er zijn ook RWS-acties die extra werk met zich 
meebrengen zoals het jaarlijkse symposium, 
een filmvoorstelling, de prijsuitreiking en de 
jaarvergaderingen.  Na het aanmaken van een 
speciaal e-mailadres voor de inschrijvingen 
worden deze geregistreerd, de betalingen ge-
controleerd en er worden aanwezigheidslijsten 
aangelegd.

De actualiteit 
Ook de actualiteit met betrekking tot RWS, 
euthanasie en dementie kan de werkdruk 
verhogen.  Dit wordt door Trees van dichtbij 
opgevolgd.
Zeer actueel is de wetswijziging inzake de wils-
verklaring: vanaf 2 april 2020 blijven de nieuw 
opgestelde wilsverklaringen onbeperkt geldig.  
Menig RWS-lid leeft of leefde in de overtuiging 
dat de wilsverklaring die enkele jaren oud is, 
nu ook onbeperkt geldig blijft.  Daar komen 
uiteraard vragen rond. Trees wil nogmaals ver-
duidelijken dat de bestaande wilsverklaringen 
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Trees vindt zelfbeschikking 
zeer belangrijk, de kwaliteit 

van leven primeert. 
Het is de betrokkene 

die beslist. 

RWS 11RWS 11

Gedicht

RWS 11

Hamsteren

de wereld nam

bij mijn weten

nooit eerder vrijaf

maar nu hangt ze voor de deur

een bord ‘wij zijn gesloten’

in de etalage stalt ze reeds

de kersverse collectie

van het nieuwe seizoen uit

‘gelieve niet aan te raken’ lees ik,

terwijl ik tussen

fladderende wimpers, plots

een onderbeen en 

een gelakte teennagel 

onderscheid

ze worden geflankeerd door

het wiebelen van een achterste

loerend kleef ik

mijn voorhoofd tegen het glas

en doe me tegoed

aan de in levenden lijven

die de laatste dagen nergens

meer te verkrijgen zijn

‘totaal uitverkocht’

staat overal geschreven

wanneer ik thuis kom

berg ik in de lade onder mijn bed

de losse centen uit mijn jaszak op

ik spaar voor wanneer

de wereld haar deuren

weer ontsluit

dan zal ik mij

stukken mens toe-eigenen

in bulk

zal ik

handen om te schudden

en wangen om te zoenen inslaan

schouderklopjes

en borstkassen

om me tegenaan te vleien

armen die mij omwikkelen

voorlopig heerst nog

dat nijpend tekort

maar van zodra te lezen staat

‘opnieuw voor het grijpen’

vul ik mijn voorraad 

omhelzend aan en 

hamster zo mijn geliefden

Elisa Goossens
(Geschreven tijdens de eerste dagen van 
de lockdown)

voor een termijn van vijf jaar geldig zijn. Na 
deze termijn worden ze bij hernieuwing even-
eens onbeperkt geldig.
Trees is ook betrokken bij de productie, het no-
teren van de bestellingen en het afleveren van 
de DNR-penning nieuwe stijl. In het midden 
van dit kwartaalblad vindt u een uitneembare 
katern met alle nuttige inlichtingen. 
U merkt het: de werkuren vliegen zo voorbij.

Zelfbeschikkingsrecht
Dagelijks bezig zijn met regelgeving en levens-
eindebeschikkingen roepen de vraag op of dit 
haar denken over lijden en sterven beïnvloed 
heeft. Trees vindt zelfbeschikking zeer belang-
rijk, de kwaliteit van leven primeert. Het is de 
betrokkene die beslist.  Niet iemand anders!

Het dagelijkse leven
Maar nu, nu moet het leven nog gevierd wor-
den. En dat doet ze: na het zorgen voor een 
huishouden, met weliswaar drie volwassen 
kinderen, wil ze zichzelf verder ontplooien. 
Het openstaan voor nieuwe indrukken en 
impulsen maken haar hobbylijst uiterst geva-
rieerd. Van wandelen, handwerken, films en 
boeiende lectuur tot yoga en flamenco ... ze 
gaat ervoor.
Je leeft tenslotte maar één keer.

Mick Gelper
Redactieraad RWS
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De Hoge Raad der Nederlanden is de 
hoogste rechter in Nederland op het 
gebied van civiel recht, strafrecht en 
belastingrecht. Hij is dat ook voor 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De 
Hoge Raad is geen derde instantie 
maar cassatierechter. Dat betekent 
dat de Hoge Raad beoordeelt of de 
feitenrechter het recht goed heeft 
uitgelegd en toegepast.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat 
een arts gevolg mag geven aan een schrifte-
lijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij 
mensen met vergevorderde dementie. In zo’n 
situatie moet wel worden voldaan aan alle 
eisen die de wet met betrekking tot eutha-
nasie stelt, waaronder de eis dat sprake van is 
van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De arts 
is dan niet strafbaar. In zijn uitspraak zet de 
Hoge Raad de uitgangspunten uiteen voor de 
invulling van de zorgvuldigheidseisen in die 
bijzondere situatie.

De uitspraak had betrekking op zowel de 
strafzaak als de tuchtzaak tegen een verpleeg-
huisarts die euthanasie verleende aan een 
uitzichtloos en ondraaglijk lijdende dementie-
patiënte. In een schriftelijke verklaring had 
de patiënte haar doodswens vastgelegd voor 
het geval zij ernstig dement zou worden en 
opgenomen zou moeten worden in een ver-
pleeghuis. De verpleeghuisarts werd door het 
Openbaar Ministerie vervolgd. De rechtbank 
was van oordeel dat de arts zorgvuldig heeft 
gehandeld en dus niet strafbaar was. 

Euthanasie en dementie, Nederland

Oordeel Hoge Raad in de strafzaak
De Hoge Raad zet in zijn uitspraak in de straf-
zaak de uitgangspunten uiteen voor de mo-
gelijkheid voor een arts om gevolg te geven 
aan een schriftelijk euthanasieverzoek van 
een patiënt die lijdt aan voortgeschreden de-
mentie. Kort gezegd houden de belangrijkste 
uitgangspunten het volgende in.

De wet biedt de mogelijkheid dat iemand 
in een schriftelijke verklaring een verzoek 
om levensbeëindiging vastlegt voor de situ-
atie waarin hij niet langer meer het vermogen 
heeft zijn wil te uiten. Een arts mag aan zo’n 
verzoek gevolg geven als is voldaan aan alle 
eisen die de wet met betrekking tot eutha-
nasie stelt, waaronder de eis dat sprake van 
is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De 
arts is dan niet strafbaar. Dit geldt ook als het 
onvermogen tot het uiten van een wil is ver-
oorzaakt door voortgeschreden dementie. Ook 
dan geldt dat moet zijn voldaan aan alle eisen 
die de wet met betrekking tot euthanasie stelt. 
Deze eisen waarborgen dat de arts zorgvuldig 
handelt. Uit die wettelijke eisen volgt onder 
meer dat in die gevallen in het schriftelijke 
verzoek specifiek moet worden gevraagd om 
levensbeëindiging in de situatie waarin de pa-
tiënt als gevolg van voortgeschreden dementie 
zijn wil niet meer kan uiten.

Ook als duidelijk is dat het verzoek is bedoeld 
voor de situatie van voortgeschreden demen-
tie en die situatie inmiddels is bereikt zodat de 
patiënt niet meer in staat is tot het vormen en 
uiten van een wil, kunnen er omstandigheden 
zijn waardoor geen gevolg kan worden gege-
ven aan het verzoek. Daarbij kan het bijvoor-
beeld gaan om gedrag of verbale uitingen van 

de patiënt waaruit moet worden afgeleid dat 
de daadwerkelijk gesteldheid van de patiënt 
niet overeenkomt met de in het verzoek voor-
ziene situatie.

Vooral de eis dat sprake moet zijn van on-
draaglijk lijden vraagt in gevallen van voortge-
schreden dementie bijzondere aandacht. In de 
wetsgeschiedenis is naar voren gekomen dat 
hiervan in de eerste plaats sprake kan zijn bij 
fysiek lijden van de patiënt als gevolg van een 
andere fysieke aandoening. Ook als een andere 
aandoening ontbreekt, kunnen er echter sig-
nalen zijn dat de patiënt zodanig lijdt aan zijn 
voortgeschreden dementie dat zijn lijden als 
ondraaglijk kan worden aangemerkt.

Zoals nu al gebruikelijk is in de praktijk, is er 
aanleiding in gevallen waarin het gaat om 
levensbeëindiging van een patiënt met voort-
geschreden dementie, tevoren niet één maar 
twee onafhankelijke artsen te raadplegen over 
de vraag of aan het verzoek gevolg kan worden 
gegeven.

Opgemerkt zij nog dat onder de huidige 
Belgische wetgeving nog altijd de eis geldt dat 
de	patiënt	“handelingsbekwaam	en	bewust	is”	
op het ogenblik van het euthanasieverzoek. 
Gevolg geven aan een euthanasieverzoek in 
het geval van vergevorderde dementie, is in 
België vooralsnog niet mogelijk in het licht van 
artikel 3, lid 1, van de vigerende wetgeving.

Euthanasie en dementie: de Hoge Raad der 
Nederlanden spreekt zich duidelijk uit
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HOE ZIET EEN HARTSTILSTAND 
ER UIT?

Een hartstilstand wordt gekenmerkt 
door een plots en totaal onvoorzien be-
wustzijnsverlies zonder spontane terug-
keer naar een bewuste toestand.

WAT IS REANIMATIE?

Het is niet zo eenvoudig het begrip “re-
animatie” zo te omschrijven dat het toe-
passelijk is op alle denkbare situaties. 
Men zou de volgende definitie kunnen 
hanteren: “reanimatie is het geheel van 
handelingen die tot doel hebben de 
bloedcirculatie en/of de ademhaling op-
nieuw zelfstandig te laten verlopen”.

Enkele voorbeelden van situaties die 
aanleiding kunnen geven tot reanimatie:
- bewustzijnsverlies na een hartstil-

stand,
- bewusteloosheid bij verdrinking,
- bewusteloosheid na een ongeval of 

bij zwaar bloedverlies.

Een hartstilstand leidt tot een adem-
halingsstilstand, en omgekeerd leidt 
een ademhalingsstilstand na enkele mi-
nuten tot een hartstilstand, waardoor 
het slachtoffer uiteindelijk overlijdt. De 
bloedcirculatie kunstmatig in stand hou-
den door hartmassage en in de meeste 
gevallen het hart opnieuw doen kloppen 
door het toedienen van een elektrische 
schok, kan de situatie soms omkeren.

Bij een verdrinkingsslachtoffer dat uit 
het water is gehaald wordt beademing 
toegepast, en door de bloedcirculatie 
kunstmatig op gang te houden kan het 
risico op overlijden worden afgewend. 
Over het algemeen zullen de hulpdien-
sten snel overnemen en de eerste zorgen 
toedienen.

DNR-penning nieuwe stijl

Binnenkort is ook in Vlaanderen een 
zogenaamde DNR-penning (“Do not 
Resuscitate” of ”Do not Reanimate”) 
beschikbaar. RWS-leden die geïnte-
resseerd zijn in de DNR-penning, ra-
den we aan om eerst zorgvuldig ken-
nis te nemen van het onderstaande.

Het dragen van de DNR-penning be-
tekent dat de drager onder alle om-
standigheden afziet van elke reani-
matiepoging. De wet betreffende de 
patiëntenrechten bepaalt dat een 
patiënt het recht heeft een behan-
deling te weigeren, maar ook dat 
hij recht heeft op alle nodige infor-
matie om met kennis van zaken te 
kunnen beslissen over toestemming 
voor of weigering van een behande-
ling. Het doel van dit informatieblad 
is om u al die informatie te verschaf-
fen en de voordelen en risico’s van 
een dergelijke beslissing uiteen te 
zetten. Tevens wensen wij onze le-
den ertoe aan te zetten hierover in 
gesprek te gaan met hun naasten en 
hun behandelende arts(en).

Professionele hulpverleners (ambu-
lanciers, urgentieartsen en ande-
ren) die instaan voor de eerste hulp 
kennen u niet en zullen uw wens om 
niet te worden gereanimeerd alleen 
erkennen indien ze ervan overtuigd 
zijn dat u die beslissing in volledige 
onafhankelijkheid hebt genomen en 
met kennis van alle voordelen en ri-
sico’s die eraan zijn verbonden.



WAT VOELT MEN IN GEVAL 
VAN EEN REANIMATIE?

Het slachtoffer van een hartstilstand 
voelt eigenlijk niets. Indien het slachtof-
fer niet ter plaatse overlijdt, wordt hij/
zij in de meeste gevallen bewusteloos 
naar de afdeling intensieve zorg van het 
ziekenhuis gebracht. Daar zal het slacht-
offer enkele dagen worden behandeld. 
Tijdens deze fase voelt de patiënt niets 
omdat hij/zij in een kunstmatige slaap 
wordt gehouden. Nadien wordt de 
sedatie stopgezet in de hoop dat de 
patiënt spontaan weer ontwaakt. Dat 
kan enkele dagen duren, maar soms 
wordt de patiënt helemaal niet meer 
wakker. In dat geval kan in overleg 
met de bewindvoerder of de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) worden beslist 
alle behandelingen stop te zetten, en 
zal de patiënt overlijden zonder iets te 
hebben gevoeld. Een derde tot de helft 
van de patiënten in de afdeling inten-
sieve zorg ontwaakt binnen enkele da-
gen na stopzetting van de sedatie. Over 
het algemeen is de patiënt in het begin 
bijzonder verward, vertoont geheugen-
stoornissen en vergeet heel snel wat er 
gebeurt, bijvoorbeeld bezoekjes van 
familieleden. Na enkele dagen of zelfs 
enkele weken kan de situatie zich nor-
maliseren.

WAAROM WEIGEREN 
SOMMIGE MENSEN OM TE 
WORDEN GEREANIMEERD?

Er zijn verscheidene redenen die ie-
mand ertoe kunnen aanzetten een re-
animatie te weigeren. Hieronder volgt 
een korte opsomming van de meest 
gebruikelijke redenen.

a) “Het is genoeg geweest voor mij” 
 Sommige oudere mensen hebben 

de balans opgemaakt van hun le-
ven en vinden dat de natuur zijn 
gang moet kunnen gaan. Een hoge 
leeftijd gaat niet alleen gepaard 
met allerlei fysieke klachten, maar 
vaak zijn ook al veel familieleden of 
vrienden overleden. Deze mensen 
verkiezen de dood boven het leven. 
Anderen vinden dan weer dat een 
hartstilstand een “mooie” dood is 
(snel en pijnloos). 

b) “Na reanimatie wordt men een 
plant”

 Andere mensen willen niet worden 
gereanimeerd uit vrees voor de risi-
co’s die eraan vasthangen. Zij willen 
niet in een situatie belanden waar 
een “normaal” leven onmogelijk 
wordt. Zij kiezen er dus bewust voor 
om dat risico uit de weg te gaan.

WAT ZIJN DE 
SLAAGKANSEN VAN EEN 
REANIMATIEPOGING?

Het is belangrijk hier een onderscheid 
te maken tussen de slaagkansen van 
een reanimatie en de situatie die eruit 
kan voortvloeien. Dat zijn twee heel 
verschillende zaken.
De slaagkansen van een reanimatie (de 
patiënt verlaat het ziekenhuis levend) 
schommelen rond de 20%. Ongeveer 
de helft van alle reanimatiepogingen na 
een hartstilstand mislukt onmiddellijk 
ter plaatse, vaak nog in de woning van 
de betrokkene. De toegesnelde ambu-
lanciers slagen er niet meer in de bloed-
circulatie op gang te brengen en geven 
de reanimatie op. Bij jongeren en/of in 
bijzondere omstandigheden (bijvoor-
beeld een verdrinking in ijskoud water) 
wordt de reanimatie voortgezet tot de 
aankomst in het ziekenhuis. Indien de 
circulatie kan worden hersteld en de 
betrokkene in het ziekenhuis wordt be-
handeld, stijgen zijn/haar overlevings-
kansen aanzienlijk. Maar zelfs in der-
gelijke gevallen overlijdt zowat de helft 
van alle patiënten.

Het slaagpercentage is natuurlijk een 
gemiddelde. Dat wil zeggen dat in som-
mige gevallen de kansen aanzienlijk 
beter zijn, terwijl dat in andere gevallen 
net het omgekeerde is.
Zo zijn de slaagkansen een stuk beter 
indien iemand getuige is van de hart-
stilstand en onmiddellijk begint met 
hartmassage en mond-op-mond be-
ademing, of indien er al hulpverleners 
ter plaatse zijn omdat er een noodop-
roep is gebeurd om andere redenen 
(bijvoorbeeld pijn in de borststreek). In 
dat geval kunnen de overlevingskansen 
oplopen tot 50%.

De allerbelangrijkste factor is in feite de 
tijd die verstrijkt tussen het incident en 
het begin van de reanimatiepoging, en 

dan vooral de elektrische schok die de 
hartfunctie opnieuw in gang zet.
Indien alle omstandigheden tegenzit-
ten, kan de slaagkans dalen tot 2-3%. 
Maar dat cijfer is de jongste tien jaren 
duidelijk verbeterd, en niets wijst erop 
dat verdere verbetering niet haalbaar is.

WAT ZIJN DE EVENTUELE 
GEVOLGEN VAN EEN 
REANIMATIE? 

Het beeld van de patiënt die na een ge-
slaagde reanimatie veroordeeld is om 
voort te leven als een “plant” is sterk 
ingebed in de publieke opinie, terwijl 
dat gelukkig eerder uitzondering is dan 
regel. De meeste overlevers klagen wel 
over uiteenlopende, en al dan niet ern-
stige verwikkelingen: vooral vermoeid-
heid en een verminderd intellectueel 
concentratievermogen.
Uit onderzoek blijkt dat van de 100 per-
sonen die het ziekenhuis levend verla-
ten in een dergelijke situatie, er 50 al 
gepensioneerd zijn, en dat van de 50 
personen die voor reanimatie voltijds 
werkten, er slechts 35 hun oude baan 
terug opnemen, en de resterende 15 
personen deeltijds terug aan de slag 
gaan.

RWS blijft natuurlijk ter beschikking 
voor alle bijkomende informatie die 
nodig mocht zijn, maar kan vanzelf-
sprekend niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor gevallen waarin met 
een weigering van reanimatie geen 
rekening wordt gehouden door pro-
fessionele eerste hulpverleners of door 
anderen die een reanimatiepoging on-
dernemen.



WAT VOELT MEN IN GEVAL 
VAN EEN REANIMATIE?
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fer niet ter plaatse overlijdt, wordt hij/
zij in de meeste gevallen bewusteloos 
naar de afdeling intensieve zorg van het 
ziekenhuis gebracht. Daar zal het slacht-
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omdat hij/zij in een kunstmatige slaap 
wordt gehouden. Nadien wordt de 
sedatie stopgezet in de hoop dat de 
patiënt spontaan weer ontwaakt. Dat 
kan enkele dagen duren, maar soms 
wordt de patiënt helemaal niet meer 
wakker. In dat geval kan in overleg 
met de bewindvoerder of de wettelijke 
vertegenwoordiger(s) worden beslist 
alle behandelingen stop te zetten, en 
zal de patiënt overlijden zonder iets te 
hebben gevoeld. Een derde tot de helft 
van de patiënten in de afdeling inten-
sieve zorg ontwaakt binnen enkele da-
gen na stopzetting van de sedatie. Over 
het algemeen is de patiënt in het begin 
bijzonder verward, vertoont geheugen-
stoornissen en vergeet heel snel wat er 
gebeurt, bijvoorbeeld bezoekjes van 
familieleden. Na enkele dagen of zelfs 
enkele weken kan de situatie zich nor-
maliseren.

WAAROM WEIGEREN 
SOMMIGE MENSEN OM TE 
WORDEN GEREANIMEERD?

Er zijn verscheidene redenen die ie-
mand ertoe kunnen aanzetten een re-
animatie te weigeren. Hieronder volgt 
een korte opsomming van de meest 
gebruikelijke redenen.

a) “Het is genoeg geweest voor mij” 
 Sommige oudere mensen hebben 

de balans opgemaakt van hun le-
ven en vinden dat de natuur zijn 
gang moet kunnen gaan. Een hoge 
leeftijd gaat niet alleen gepaard 
met allerlei fysieke klachten, maar 
vaak zijn ook al veel familieleden of 
vrienden overleden. Deze mensen 
verkiezen de dood boven het leven. 
Anderen vinden dan weer dat een 
hartstilstand een “mooie” dood is 
(snel en pijnloos). 

b) “Na reanimatie wordt men een 
plant”

 Andere mensen willen niet worden 
gereanimeerd uit vrees voor de risi-
co’s die eraan vasthangen. Zij willen 
niet in een situatie belanden waar 
een “normaal” leven onmogelijk 
wordt. Zij kiezen er dus bewust voor 
om dat risico uit de weg te gaan.

WAT ZIJN DE 
SLAAGKANSEN VAN EEN 
REANIMATIEPOGING?

Het is belangrijk hier een onderscheid 
te maken tussen de slaagkansen van 
een reanimatie en de situatie die eruit 
kan voortvloeien. Dat zijn twee heel 
verschillende zaken.
De slaagkansen van een reanimatie (de 
patiënt verlaat het ziekenhuis levend) 
schommelen rond de 20%. Ongeveer 
de helft van alle reanimatiepogingen na 
een hartstilstand mislukt onmiddellijk 
ter plaatse, vaak nog in de woning van 
de betrokkene. De toegesnelde ambu-
lanciers slagen er niet meer in de bloed-
circulatie op gang te brengen en geven 
de reanimatie op. Bij jongeren en/of in 
bijzondere omstandigheden (bijvoor-
beeld een verdrinking in ijskoud water) 
wordt de reanimatie voortgezet tot de 
aankomst in het ziekenhuis. Indien de 
circulatie kan worden hersteld en de 
betrokkene in het ziekenhuis wordt be-
handeld, stijgen zijn/haar overlevings-
kansen aanzienlijk. Maar zelfs in der-
gelijke gevallen overlijdt zowat de helft 
van alle patiënten.

Het slaagpercentage is natuurlijk een 
gemiddelde. Dat wil zeggen dat in som-
mige gevallen de kansen aanzienlijk 
beter zijn, terwijl dat in andere gevallen 
net het omgekeerde is.
Zo zijn de slaagkansen een stuk beter 
indien iemand getuige is van de hart-
stilstand en onmiddellijk begint met 
hartmassage en mond-op-mond be-
ademing, of indien er al hulpverleners 
ter plaatse zijn omdat er een noodop-
roep is gebeurd om andere redenen 
(bijvoorbeeld pijn in de borststreek). In 
dat geval kunnen de overlevingskansen 
oplopen tot 50%.

De allerbelangrijkste factor is in feite de 
tijd die verstrijkt tussen het incident en 
het begin van de reanimatiepoging, en 

dan vooral de elektrische schok die de 
hartfunctie opnieuw in gang zet.
Indien alle omstandigheden tegenzit-
ten, kan de slaagkans dalen tot 2-3%. 
Maar dat cijfer is de jongste tien jaren 
duidelijk verbeterd, en niets wijst erop 
dat verdere verbetering niet haalbaar is.

WAT ZIJN DE EVENTUELE 
GEVOLGEN VAN EEN 
REANIMATIE? 

Het beeld van de patiënt die na een ge-
slaagde reanimatie veroordeeld is om 
voort te leven als een “plant” is sterk 
ingebed in de publieke opinie, terwijl 
dat gelukkig eerder uitzondering is dan 
regel. De meeste overlevers klagen wel 
over uiteenlopende, en al dan niet ern-
stige verwikkelingen: vooral vermoeid-
heid en een verminderd intellectueel 
concentratievermogen.
Uit onderzoek blijkt dat van de 100 per-
sonen die het ziekenhuis levend verla-
ten in een dergelijke situatie, er 50 al 
gepensioneerd zijn, en dat van de 50 
personen die voor reanimatie voltijds 
werkten, er slechts 35 hun oude baan 
terug opnemen, en de resterende 15 
personen deeltijds terug aan de slag 
gaan.

RWS blijft natuurlijk ter beschikking 
voor alle bijkomende informatie die 
nodig mocht zijn, maar kan vanzelf-
sprekend niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor gevallen waarin met 
een weigering van reanimatie geen 
rekening wordt gehouden door pro-
fessionele eerste hulpverleners of door 
anderen die een reanimatiepoging on-
dernemen.

DNR-PENNING 

- 3 x 5 cm
- aluminium
- NTBR op verso betekent 
 Not To Be Resuscitated

AANVRAAG VOOR EEN 
EXTRA PENNING

Echtparen die allebei een penning 
willen bestellen kunnen ofwel een 
kopie maken van de bestelbon 
ofwel een bestelbon aanvragen bij 
RWS. 

Dit kan telefonisch op nummer 
03/272 51 63 of via de mail info@
rws.be

TERUGSTUREN VÓÓR 1 SEPTEMBER 2020 
VOOR LEVERING IN OKTOBER 2020 NAAR:

RWS vzw
Italiëlei 153
2000 Antwerpen

Ik heb kennis genomen van de informatie over niet 
reanimeren in het kwartaalblad en/of op de website van RWS 
en ik wens een DNR-penning te bestellen.

0  Ik stuur een recente pasfoto met lichte achtergrond mee 
en schrijf mijn naam op de achterkant van de foto. 

0  Ik vul de gegevens hieronder in en plaats mijn 
handtekening in het kader. 

0  Ik stuur een kopie van de voor- en achterkant van mijn 
identiteitskaart mee.

0  Ik stort 20 euro op het rekeningnummer van RWS   
BE19 3200 2641 7012 onder vermelding van DNR-
Penning, lidnummer en voor- en achternaam.

Wij bestellen de DNR-penningen zodra we genoeg aanvragen 
ontvangen hebben. Het bundelen van de bestelling is noodzakelijk 
zodat RWS u een DNR-penning kan aanbieden tegen een redelijke 
prijs.

BESTELBON VOOR DE DNR-PENNING

Pasfoto 
3,5 x 4 cm

Lichtjes 
plakken

Handtekening

In drukletters invullen a.u.b.

Voornaam en achternaam: 

Lidnummer RWS: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

✁

REANIMEER MIJ NIET

NE PAS ME RÉANIMER

MVan Hoey

Marc Van Hoey
14/10/1961
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CERTECON: ik beslis

GEEF IEDEREEN HET RECHT OP EEN 
MENSWAARDIG LEVENSEINDE: 
vergroot het draagvlak : 
denk erover na én spreek erover.
In Nederland strijdt CLW (Coöperatie Laatste Wil) voor  een wettelijk kader rond autonoom 
levenseinde. Ze verstrekt eveneens info aan al diegenen die achter  die levensfilosofie staan. Na 
een infosessie in 2019 door CLW in Gent en Hasselt, is er ook in België een werkgroep opgestart.

Het deelgenootschap onder de naam CERTECON: ik beslis, schrijft op dit moment zo’n 45 mensen aan, waarvan er 16 
actief met de uitwerking van het project bezig zijn. 
De doelstelling van het deelgenootschap is het bekomen van een wettelijk kader waarbij het voor iedereen die het 
wenst mogelijk wordt, autonoom zijn/haar eigen levenseinde op een menswaardige manier uit te voeren, eventueel 
met bijstand van professionele hulpverleners zonder dat die ook maar enig risico lopen om gerechtelijk vervolgd 
te worden. Het is niet de bedoeling om in het vaarwater van de euthanasiewetgeving, noch om in dat van de zelf-
moordpreventie te belanden.
Om haar doelstelling te bereiken, heeft het deelgenootschap de steun nodig van alle mensen die de opvatting van 
het recht op autonoom levenseinde delen. De eerste stap wordt het opzetten van een petitie met volgende stelling :

«GEEF IEDEREEN HET RECHT OP EEN MENSWAARDIG LEVENSEINDE»

Vindt u ook dat iedereen recht heeft op een menswaardig levenseinde? Dat mensen daar zelf over mogen 
beslissen en het op een betrouwbare manier mogen uitvoeren? Deze keuzemogelijkheid is een mensenrecht, 
maar niet voorzien in onze wetgeving.

Door de petitie van Certecon: ik beslis te tekenen, steunt u de vraag voor een wet die het mogelijk maakt om 
iedereen die het wenst legaal en zonder toestemming van derden over een snel en betrouwbaar middel voor 
een humaan levenseinde te laten beschikken en waarbij professionele hulpverleners en nabestaanden niet 
riskeren om vervolgd te worden.

Het	deelgenootschap	heeft	in	eerste	instantie	alle	organisaties	(in	Vlaanderen	en	Wallonië)	aangeschreven	die	al	met	
waardig levenseinde bezig zijn, en rekent natuurlijk op hun logistieke steun.
Wat de contacten met de verschillende organisaties betreft, is COVID-19 ook hier roet in het eten komen gooien. We 
moeten er natuurlijk geen doekjes om winden dat er in deze crisis meer aandacht naar  «willen leven» dan naar «waardig 
sterven» gaat. Het is een feit dat het project vandaag op een waakvlam staat maar het staat ook vast dat we doorgaan 
en het zeker niet zullen laten uitdoven. 

Contactpersoon:  Sabine Dannau
CERTECON:  ik beslis - sabinedannau@skynet.be

Recht op Waardig Sterven vzw
Italiëlei 153, 2000  Antwerpen

Tel:  03  272 51 63
E-mail: info@rws.be
www.rws.be
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Je werd geboren in 1936 in de overbekende 
Vinkenstraat in Antwerpen.  Je moeder Jo-
séphine of Joke Knaep was onderwijzeres 
en je vader Hypoliet Joris muziekleraar en 
trompettist.  Je moeder zette zich in voor 
de socialistische partij en de Rode Valken.  
Je ouders kozen de niet-christelijke naam 
Elka voor jou, maar dat was …
Juist! De ambtenaar van de burgerlijke stand in 
Hoboken aanvaardde die naam niet.  Het moest 
een christelijke naam zijn.  Vader weigerde en de 
beambte legde hem dan maar een namenlijst uit 
de Griekse mythologie voor.  Die namen mochten 
blijkbaar wel.  Mijn vader koos de eerste twee na-
men van die lijst: ALCMENE en ADDA.

Mooie naamgeving. En wie is die Alcmene 
in de Griekse mythologie?
Dat is een koningsdochter uit Mycene, zij is de 
moeder	van	Herakles	(verwekt	door	vrouwengek	
Zeus)	en	ze	is	heel	oud	geworden.

Je bent wel stiekem gedoopt?
Ja, de nonnetjes van de Vinkenstraat waren over-
gelukkig met dat doopsel en in het bijzijn van 
bompa Knaep werd ik CLARA gedoopt, naar mijn 
grootmoeder.  Zo sta ik ook in het doopregister 
van de katholieke kerk. Later, toen ik vier jaar was, 
zijn mijn ouders gescheiden. Enkele jaren later 
heeft Moeke een nieuwe partner gevonden en 
zijn we bij hem gaan inwonen. We spraken hem 
aan als ‘Nonkel’. Een hele verbetering voor mijn 
jeugd!

Achter de schermen (4)

Interview met Elka Joris
een RWS-
vrijwilligster 
met vele levens
Elka Joris in enkele trefwoorden samenvatten, het is geen sinecure: 
onderwijs, strijdbaar, actief Groen- en GroenPlus, grootouders voor 
het klimaat, RWS. Maak kennis met een rijk gevuld leven.

Een boeiend en opstandig begin van je 
leven.  Heeft die lijn zich voortgezet?  In je 
studiejaren aan de Normaalschool bijvoor-
beeld?
Correctie: ik ben nooit opstandig geweest, wel 
strijdbaar. Op de Normaalschool engageerde ik mij  
bijvoorbeeld in het Franstalig theater.  Dat heeft 
mij later geholpen toen ik aangesteld werd in de 
4de transmutatieklas in de Lange Leemstraat. 
Transmutatieklassen moesten Franstalige kinde-
ren - er was nog  heel wat Franstalige burgerij in 
Antwerpen! - per leerjaar van het Frans naar het 
Nederlands als ‘schooltaal’ laten overschakelen , 
een politieke eis!
Tegelijk volgde ik naast de lerarenopleiding - en 
gedreven door mijn moeder – een muziekop-
leiding en pianolessen in de muziekschool van 
Deurne. Die kennis kwam van pas bij m’n eerste 
lesopdracht, in een school voor kinderen met ach-
terstand in Deurne. Ik werkte er samen met Albert 
Vanistendael die veel zong met de kinderen en ik 
leerde hen blokfluit spelen. Hij nodigde me uit om 
mee te spelen in ‘De Liereman’, een musicerend 
groepje leerkrachten. Daar leerde ik ook gitaar 
spelen.

In 1959 trouwde je en kwamen er al snel 
kinderen. 
In 1960 werd Vera geboren en een jaar later de 
tweeling Jan en Wim. In die tijd bestond er nog 
geen zwangerschapsverlof. Ik was toen nog niet 
vast benoemd en kreeg een tijdlang geen loon. 
Het Solidariteitsfonds van het Stedelijk Onderwijs 

zorgde gelukkig wel voor ondersteuning! Die be-
noeming kwam er pas in 1962 toen ik voor de klas 
stond in de Lamorinièrestraat. Na een jaar werd 
die school echter gesloten om plaats te maken 
voor een afdeling van het middelbaar onderwijs.

Gelukkig kreeg je een tijdje later een tele-
foon van de onderwijsdirectie ‘of je in de 
stedelijke balletschool wou komen lesge-
ven’…
Die school was en is nog steeds gelegen in de 
Prinsstraat. Het is een gewone basisschool van 
het stedelijk onderwijs maar mét balletoplei-
ding. Ik maakte er kennis met Jeanne Brabants, 
de grande dame van het Vlaamse ballet en 
met haar zussen Jos en Annie. Onze taak be-
stond erin de algemene vakken aan te reiken, 
terwijl zij zich met de balletlessen inlieten.                                                                                                                           
In die periode sloeg de Club van Rome alarm! In 
onze lessen ‘milieustudie’ probeerden we de kin-
deren duidelijk te maken wat er gebeurt als je de 
natuur misbruikt, maar ook hoe je zelf die natuur 
kan beschermen. Ouders zetten zich zelfs mee in 
voor allerlei acties.
Toen mijn kinderen leerplichtig werden, nam ik ze 
gewoon mee naar mijn school en zo kwamen  Jan 
en Wim, via de danslessen terecht in het klassiek 
ballet. Hun opleiding startte toen ze in het derde 
leerjaar zaten. De kinderarts had aangeraden hen 
veel te laten bewegen. Ze speelden trouwens al-
lebei al korfbal. In die balletklassen kregen de 
kinderen ook muzikaal wat mee! 
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Je zonen hebben een mooi parcours af-
gelegd.  Jan en Wim dansten over de hele 
wereld, werden bekroond met de Prix de 
Lausanne en zijn nu gastleraar en coach:  
Jan in Duitsland en Wim in Australië.  Daar 
ben je vast heel trots op.  
Uiteraard, maar evengoed bezorgd, omdat hun 
beroep erg afhankelijk is van fysieke paraatheid. 
Elke kwetsuur kan het einde van hun carrière be-
tekenen. 

En je dochter?
Vera’s kinderdroom was chirurg worden, maar de 
zware studies schrikten haar af.  Ze koos wijselijk 
voor de richting verpleegkunde.  Een 
goede keuze voor een erg praktisch ge-
richte  dame met 'autoritaire' trekjes! En 
ze speelde ook korfbal. 
 
We keren terug naar jouw leven, dat 
een extra muzikale wending kreeg.
In 1980 verliet ik de balletschool en 
stichtte, samen met enkele collega’s -en 
in samenwerking met leden van de Lie-
reman!- het Stedelijk Instituut voor Lager 
Onderwijs met muziekonderricht:  de‘Silo 
Musica’ aan de Oudaan. Later werd de 
naam ingekort als ‘Musica’. In de Musica kregen en 
krijgen nog steeds kinderen van de lagere school 
een muzikale basisvorming naast alle andere op-
gelegde vakken uiteraard. 
De laatste jaren van mijn professionele carrière 
werd me gevraagd muzikale vorming te geven in  
gemeentescholen doorheen heel Vlaanderen, een 
periode van heel wat trein- en busreizen! 
In de resterende vrije tijd bleef muziek een be-
langrijke hobby. 
Met de Liereman gingen we om de twee à drie 
weken bij iemand thuis musiceren. Onze eigen 
kinderen konden dan meespelen met slagwerk, 
of voor meer ‘gevorderden’ met blokfluit of gitaar. 
Die jeugd groeide op en enkele van hen vormden 
een nieuwe samenspelploeg met eigen vrienden 
en kennissen. Zo ontstonden twee groepen, die 
nu, na veertig jaar, nog steeds samen komen 
om te musiceren. Enerzijds de Tripla, allemaal 
blokfluiten, van de piepkleine sopranino tot de 
indrukwekkende grootbas. Ik speelde daar eerst 
grootbas en nu nog tenor. Anderzijds de Diridon, 
een ‘broken consort’, waar ook strijkers, tokke-
laars, houtblazers meespelen. Daar speel ik de 
tenorfluit en soms de kwintvedel. Die avonden 
zijn nog altijd belangrijk voor mij. Het samen 

musiceren vraagt concentratie. Even vergeet je de 
dagelijkse beslommeringen. Je vindt er een  trou-
we vriendenkring, die samen met jou geniet van 
mooie melodieën… die je zelf mag laten klinken!
Mijn muzikale hobby heeft me al veel geholpen 
tijdens de corona-afzondering want ook digitaal 
kan je muziek doorgeven.

Eind de jaren ’70 werd je lid van Agalev, een 
partij waaraan je – ook al is ze intussen van 
naam veranderd - veertig jaar trouw bent 
gebleven.  Maar je bleef niet enkel gewoon 
lid, je stond ook op 
de kieslijsten.

Toen Agalev besliste 
om ook vrouwen op de 
lijsten te zetten, werd 
ik door ouders die mijn 
inzet voor het milieu 
met de leerlingen in de Prinsstraat hadden mee-
gemaakt gevraagd om mij kandidaat te stellen. 
Wat ik ook deed. Het leverde me nooit een politiek 
mandaat op, wat ook niet echt mijn bedoeling 
was, maar het bracht wel heel wat stemmen op. 
Zo behaalde ik, als lid van GroenPlus, bij de laatste 
verkiezingen 3300 stemmen.

Tijdens je actieve loopbaan in het onder-
wijs kwam je ook nog in contact met RWS.  
Je hebt me ooit een grappig verhaaltje ver-
teld over je familienaam  die voor de nodige 
verwarring zorgde.
Ik had een brief geschreven aan Léon Favyts 
(toen	 voorzitter	 van	 RWS)	 en	 die	 ondertekend	
met JORIS Alcmene, zoals we destijds allemaal 
deden: de familienaam eerst.  Uiteraard ver-
wachtte Léon een man en ik kreeg een vriende-
lijk briefje gericht aan ‘de heer Joris’, met dank 
voor mijn lidmaatschap en of ik ook bereid was 
om te komen helpen met de administratie. Ik 

heb hem toen in een ludiek briefje gevraagd ‘of 
dat ook mocht als  mevrouw  Alcmene Joris.’ We 
hebben er later samen nog dikwijls om gelachen!                                                                                                                                        
In die tijd was het secretariaat van RWS nog ge-
vestigd in de gelijkvloerse kamers van het huis 
van de familie Favyts. Daar werden ook de be-
stuursvergaderingen gehouden. En we werkten 
er uren aan de verzending van lidkaarten en de 
“zegeltjes.”	De	gang	stond	dan	vol	met	postzak-
ken, volgens postcode verdeeld.

Zegeltjes? 
In die beginfase was er nog geen sprake van com-
puters! Alles gebeurde dus handmatig. Om hun 
lidmaatschap te bewijzen, kregen de leden een 
document toegestuurd waarop elk jaar, na beta-
ling van het lidgeld, als bewijs een zegeltje moest 
gekleefd worden. En die hoeveelheid postzakken 

-ik noemde ze Zwarte-Pietzakken!- 
groeide met het stijgend ledenaantal 
gestadig. Het werd een hele klus om ze 
tot bij het postcentrum in Berchem te 
brengen! Jacqueline, echtgenote van 
Léon en lid van het bestuur, zorgde ook 
telkens voor een hapje en een drankje. 
Léon zelf was een enorm ordelijk man. 
Je mocht om het even welk document, 
welke	foto,	welke	muziek	(!)	vragen,	hij	
dook meteen in de kasten en toonde 
wat je vroeg. Het was dus functioneel én 
aangenaam werken daar in de Constitu-
tiestraat! 

Uiteindelijk werd het secretariaatswerk te veel. 
De pc had ondertussen zijn intrede gedaan en er 
werd beslist een secretaresse in dienst te nemen. 
Tegelijk werd uitgekeken naar een écht kantoor-
tje. Dat vond Léon in de gebouwen van het Elzen-
veld, met dank aan dokter Denis.

Je vertelde me dat je moeder medesticht-
ster was van de Vereniging voor Crematie. 
Jij ijverde zelf voor een waardige dood.  
Daar zit wel een lijn in.
Pas in 1971 werden crematies wettelijk, voordien 
werkte de kerk dit tegen. Moeke ijverde actief 
mee voor het recht op crematie, maar toen ze 
zelf in doodstrijd lag -dat was in 1958- wou de 
huisarts geen verdere pijnstillers toedienen. Zijn 
reden?	 “Te	 veel	morfine	 zou	 haar	 dood	 veroor-
zaken	en	dat	mocht	een	arts	niet	doen!”	Nonkel,	
Moekes partner, mijn broer en ik hebben haar die 
dagen en nachten zoveel mogelijk bijgestaan. En 
dat heeft zich in mijn geheugen geprent!  
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Gedicht

RWS 20

We fell asleep in one 
world and woke up in 
another 
 
Suddenly Disney is 
out of magic. 
Paris is no longer romantic. 
New York doesn’t 
stand up anymore. 
The Chinese Wall is 
no longer a fortress,  
and Mecca is empty. 
 
Hugs and kisses suddenly 
become weapons, 
and not visiting parents 
and friends becomes 
an act of love . 
 
Suddenly you realise that 
power, beauty and money 
are worthless and 
can’t get you the oxygen 
you are fighting for. 
 
The world continues its life 
and it is beautiful. 
It only puts humans in 
cages . Is it sending us 
this message : 
 
“You are not necessary.  
The air, earth, water and sky  
without you are fine.  
 
When you come back  
remember that you are my 
guests. Not my masters.”

Mohamed Ishrad

   

Je hebt van dichtbij de groei van RWS mee-
gemaakt en de goedkeuring van de eutha-
nasiewet.
De periode vóór de goedkeuring van de eutha-
nasiewet was de meest beklijvende. Ik herin-
ner me onder andere de rustige en steeds even 
vriendelijke wijze waarop Hugo Van den Enden 
zijn overtuiging uitte en neerschreef. Ook Mario 
Verstraete ! Hij leed aan Multiple Sclerose, had 
veel pijn en kon zich toen al moeilijk verplaatsen 
met krukken. Maar hij woonde tóch onze be-
stuursvergaderingen bij. Bestuurslid  Liva Tuez 
bracht hem per auto mee van Gent. Toch bracht 
hij ook de moed op, om mee met Léon en Hugo 
naar het parlement én de rechtbanken te trek-
ken, uiteindelijk in rolstoel, om de erkenning van 
de euthanasiewet te bepleiten. Tot hij écht bed-
legerig werd. We hebben hem toen met de be-
stuursleden nog een keer bezocht. Na de goed-
keuring van de wet heeft zijn huisarts hem laten 
inslapen. Op de eerstvolgende RWS-vergadering 
hebben we op de wet én op Mario geklonken! 

Ook de periode na de goedkeuring was om 
andere redenen boeiend.
In die periode vergaderden we ook geregeld in de 
Steenhouwersvest, in het huis ‘De Steenhouwer’, 
waar de jezuïet Flor Fischer hulp bood aan de 
bewoners van die volkswijk en ook voorstander 
was van Waardig Sterven! We hebben daar zelfs 
voor onze toenmalige leden Dokter Drion een 
voordracht laten geven over zijn beruchte ‘pil van 
Drion’! Léon Favyts, vooruitziend als steeds, zocht 
én vond een nieuw bestuurslid. En dat was niet 
zonder reden: in hem zag hij een nieuwe voorzit-
ter. En dat lukte nog ook: Marc Van Hoey houdt 
sindsdien de vereniging draaiende. Toen het 
secretariaat goed liep, trok Léon zich langzaam 
terug. Hij was toen al ziek. Zijn uitvaartplechtig-
heid was indrukwekkend. Hij heeft de verhuis 
naar een ‘eigen kantoor’ op de Italiëlei niet meer 
meegemaakt.

Je ging voor het kwartaalblad ook mee 
interviews afnemen, je was fotograaf, je 
besprak boeken, je haalde Paulo als car-
toonist binnen, je deed én doet nog steeds 
permanenties in Antwerpen en Gent, je 
stelt nog altijd de Woordzoeker samen. Je 
zou voor minder een duiveltje-doet-al ge-
noemd worden!

Ja, waarom doet men zoiets? Natuurlijk uit inte-
resse voor het thema. En als je je engageert, is het 
logisch dat je het zo goed mogelijk doet. Zeker als 
je er andere mensen bij betrokken hebt! Je bent 
dat dan tegenover hen verplicht, vind ik. Maar er 
zit ook wat egocentrisme bij, hé: even terugkij-
ken op je levensloop om het positieve te bena-
drukken. En misschien wat erkenning te krijgen. 
Die kreeg ik dan ook van RWS!!!

Ik leerde je kennen als een kranige dame 
die houdt van wandelingen in de natuur, 
die haar over-de-hele-wereld-verspreide 
familie gaat bezoeken… in het kort : je zit 
nog altijd niet stil!
Door de activiteiten die we in de jaren ’70 met 
de leerlingen uitwerkten rond milieubescher-
ming werd ik ook lid van Natuurpunt. Heel wat 
acties konden rekenen op mijn aanwezigheid. 
Mijn vriend Walter en ik zijn nog steeds fervente 
Natuurpunters. We nemen geregeld deel aan 
reizen, wandelingen en aan observatiedagen 
die door Natuurpunt worden georganiseerd. 
Ik kan ze 100% aanbevelen! Mijn verrekijker en 
camera gaan steeds mee en liggen altijd klaar! 
Waar ik misschien het meest  fier op ben is de 
klimaatvoettocht naar Parijs in 2016 samen met 
tien GroenPlussers. Dat deed ik uit bezorgdheid 
en dat is tegelijk een antwoord op de vraag welke 
zorgen ik me maak . Ik hoop dat de coronacrisis 
veel ‘geesten’ wakker geschud heeft en er ein-
delijk geluisterd wordt naar de wetenschappers 
om samen met hen ervoor te zorgen dat we voor 
onze nakomelingen een leefbare planeet achter-
laten!

Mogen we met deze wens, een gezonde en 
leefbare moeder aarde, afsluiten ? Dank je 
Elka voor je wijze woorden.

Noot: Dit interview werd op een veilige afstand afge-
nomen in coronatijden. Met dank aan de hedendaagse 
communicatiemiddelen.
RWS gebruikt steeds de beleefdheidsvorm u, Elka is ech-
ter een grote voorstander van de vertrouwelijke jij-vorm 
en die heb ik spontaan gebruikt.

     
Mick De Wachter - RWS-Redactieraad
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Lezersinzending

Dementie is echt vreselijk, voor hen die het 
overkomt. Problemen in het geheugen, met 
denken en met taal. Verandering in karakter 
en ook in het gedrag. Stukje bij beetje wordt 
het ‘weggevreten’ en dan ineens... is het weg. 
Wég parmantige, zelfbewuste vrouw; wég 
sterke, zelfverzekerde man, de teloorgang is 
begonnen.
Een ellenlang proces, de aftakeling kan jaren 
duren. Eén ding staat wel vast. Er is geen weg 
meer terug; onomkeerbaar, irreversibel... ge-
nezing onmogelijk, je hebt het er maar mee te 
doen.

Dementie is niet iets wat alleen gedragen 
wordt. Ook de omgeving draagt het met zich 
mee. 
Het is een proces van verdriet; een proces van 
rouw. Voor alle betrokkenen staat de wereld 
op zijn kop. Want beetje bij beetje verlies je 
de persoon die je zo ontzettend graag zag; de 
persoon die je heeft grootgebracht, die voor je 
heeft gezorgd en die je heeft liefgehad. En nu? 
Onrustig, ongeduldig en verward, gedesoriën-
teerd, vlak, emotieloos en zo volledig afhanke-
lijk van anderen...

Wie kan de last van afscheid nemen zo langdu-
rig dragen zonder daar niet zelf aan ten onder 

te gaan? En hoe moet het met langdurige zorg? 
Kiest iemand er vrijwillig voor om het eigen le-
ven zo lang ‘on hold’ te zetten ten faveure van 
de dementerende? Complexe vraagstukken 
waar je als mantelzorger voor komt te staan. 
Hoe ga je hier mee om? Net als met de mantel 
der liefde? Stilzwijgend accepterend?
Het is moeilijk om bij leven al te rouwen, niet 
wetend wanneer het afscheid komt. Emotio-
neel belastend om te moeten zien hoe jouw 
lieve ouder teruggaat naar de kindertijd, naar 
angsten uit het verleden, naar ongeremd ge-
drag.

Hoe zwaar is het in deze periode waar COVID-19 
de wereld beheerst. De woonzorgcentra zijn 
gesloten; de ouderen geïsoleerd en ommuurd. 
Een menselijk drama voor hen die dementeren. 
Want isolatie behelst geen bezoek, geen be-
kende gezichten en in de versnelde achteruit. 
Want met dementie begrijp je de wereld so-
wieso al niet meer goed en is het moeilijk om 
te onthouden.
Bezoek in woonzorgcentra. Fantastisch dat het 
weer mag. Voor heel veel ouderen echt heel 
fijn. Maar voor dementerenden is het anders. 
Want weken zonder herkenning van naasten 
en je lief, weken zonder besef van plaats en 
tijd zo heel alleen daar zitten in de cocon van 

eenzaamheid? Dat werkt in op je geheugen; 
gezichten zijn vergeten, wie was jij ook alweer? 
Jij bent toch straks al nog geweest? Of weet ik 
het niet meer?

Dementie geeft te denken. Wat als het mij 
overkomt? 
Wil ik dan nog verder leven? En mag ik zelf kie-
zen wanneer ik stop? 
Ik sprak laatst met een vriendin. We spraken 
over sterven, over lijden, dementie en nog 
meer. We delen dezelfde mening. Voor ons 
geen verpleegtehuis wanneer het zover is. 
Geen wegkwijnen en aftakeling totdat er niets 
meer is. Een lege huls, een fragiel kasplantje 
waarvan het lichaam niet wil gaan. Voor ons is 
dat zeker geen menswaardig bestaan.

Als vijftigjarigen verkondigen wij dat luid en 
duidelijk maar wat als het zover komt?
Hoe zit het dan met míjn dementie, met eutha-
nasie en met míjn recht? Mag ik eigenlijk zelf 
beslissen? Over lichaam, sterven en dood? Hoe 
zit het met mijn wilsverklaring die ik nu teken 
bij vol verstand en heldere geest?
Wel, pech nu voor de dementerende, er be-
staat daarvoor een naam: je bent niet langer 
wilsbekwaam! Dus hoe graag je ook zou willen, 
de overheid laat je helaas niet gaan. 
En die wilsverklaring is zeker een heel goed 
ding voor hen die ‘het bewustzijn onomkeer-
baar verliezen’ maar ja, dáár zit nu net het 
probleem. Dementie geeft in veel verlies; in 
geheugen, kennis en gedrag, maar bewustzijn, 
tja, dat zit daar niet bij, dat is iets wat van de 
hersenen in vooral mindere mate blijven mag.

Een oproep aan de politiek: wees wijs, wees 
menslievend en sociaal. Na vele jaren aan 
wetsvoorstellen op uw bord is het nu de hoog-
ste tijd om wilsbekwaam en met vol verstand 
te komen tot een correct sociaal beleid; voor 
hen die hiervoor kiezen en omgeven met het 
juiste beleid, te komen tot een menswaardig 
afscheid.

Michelle Spaan

Waar is mijn keuze-
recht wanneer ik 
het allemaal niet 
meer weet?

Dementie is een ziekte...,  dat klinkt logisch en rationeel. 
Dementie is verlies.  Kortsluiting in de hersenpan...

bzzzzz, krak, stuk...  hersencellen kapot en weg.
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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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Antwoordstrook
Ondergetekende,

Naam Voornaam

Straat/nr

Postcode Woonplaats

zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering 

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

HandtekeningLOCATIE
Italiëlei 153,

Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen

Opsturen naar: RWS, Italiëlei 153, 2000 Antwerpen

Uitnodiging Algemene Vergadering
      woensdag 2 september 2020 van 16.00 tot 17.30u.

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

bijkomende personenvan 2 september 2020 met (desgevallend)

Volmacht tussen effectieve leden
Algemene Vergadering van 2 september 2020
Ondergetekende,

om alle beslissingen te nemen in zijn/haar naam ter gelegenheid van de AV van RWS vzw op datum van 2 september 2020

Inschrijven is verplicht en dit vóór 14 augustus 2020 via onderstaande antwoordstrook

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

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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Doe het nu het nog kan.

RWS
Italiëlei 153
2000 Antwerpen
www.rws.be

Boekbespreking

‘Te jong voor dementie’   Ingrid Van Spitael

Toen ik begon te lezen, had ik eerder het 
gevoel tegenover een persoon te zitten 
die gewoon vertelde wat ze allemaal 
meemaakte. De schrijfster gebruikt 
gewone omgangstaal. Ik hoorde bijna 
de intonaties wanneer ze boos was of 
net even een gelukkig moment mee-
maakte. Dat die gelukkige ogenblikken 
niet dikwijls voorkomen in haar verhaal 
is vanzelfsprekend. 

Wie zou er niet emotioneel worden 
als je moet vertellen over je partner, 
nog maar pas vijftig , die langzaam de 
controle verliest over zijn verstande-
lijke vermogens. Bovendien ervaar jij, 
die toch de hele dag samenleeft met 
je partner, nog eens problemen om de 
medische wereld ervan te overtuigen, 
dat het wel degelijk om een hersenpro-
bleem gaat! 

Ik werd zelf ook boos als Ingrid vertelt 
hoe moeilijk het is om hiervoor begrip 
én steun te krijgen omdat de ‘regels’ 
bepalen hoe oud je moet zijn om in 
aanmerking te komen voor financië-
le hulp. Een voorwaarde waaraan haar 
man Wim dus nog niet voldeed. Omdat 
ze het allemaal in zulke menselijke en 
begrijpbare taal verwoordt, raakte het 
mij als lezer ook enorm. Ik las het in één 
ruk uit.

Bovendien is de uitgave heel ‘leesvrien-
delijk’ : grote, goed leesbare letters en 
een extra ruimte tussen de lijnen bena-
drukken nog meer het gevoel van een 
rechtstreeks gesprek. Uitgeverij Het Punt

ISBN 9789460794834
Elka Joris

RWS-Redactieraad
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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

ZOEK VOLGENDE WOORDEN EN STREEP ZE DOOR. 
DE LETTERS DIE OVERBLIJVEN VORMEN EEN WOORD:
BEU – DOL – FAMILIE – FEEST – GEK – GELD – GENIETEN – LACHEN – PRET – REIS – 
SAMEN – SPELEN – SPORT – THUIS – VIEREN – VRIENDEN – WERKEN - ZINGEN.   

W o o r d z o e k e r

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

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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OplOssing van de WOOrdzOeker is
    
 

solidariteit

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



liefde in tijden van corona

Mon Gelper (1930 - 2014)




