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SNOWDROPS
I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring –
afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy
in the raw wind of the new world.

Louise Glück, Nobelprijs Literatuur 2020
Uit: The Wild Iris (1992)
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in memoriam Aster Berkhof
eerst verslond ik als joch in een kweekschool
zijn spannende detectives als ‘De Chinese Jonk’
en jaren later in het even leeslustige gezelschap
van eigen leerlingen bezocht ik deze gedreven
meester van ‘Het huis van Mama Pondo’ in Asse
verrassend en verwarmend waren hoffelijkheid, heldere klank
van een gastheer gedreven om mee te delen: zijn ongeveinsde woede
om de Apartheid en elke vorm van onverstand
bleef ons bij die behulpzame uitgeleide langs een maïsveld
alsof de meester-verteller niet meer dan een buurman was
en in ons de sporen dieper dan woorden
Staf De Wilde

Aster Berkhof (1920-2020)
Bron: Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis
Met dank
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Woordje van de voorzitter

Nieuwjaarsdag

Vrienden,

Uiteraard voor eenieder van u: dat 2021 een
goed, gezond en fijn jaar mag worden. Laat
POTEFFMMFOEFFONJTFSJFWBOIFUFDIUFBOOVTIPSSJCJMJTWFSXJK[FOOBBSFFOEPOLFS
hoekje. Velen onder ons kwamen jammerlijk
genoeg te dicht in contact met het covidvirus,
verloren misschien familie of vrienden, werden zelf ziek en herstelden traag. De voorbije
maanden, ook deze die nog moeten komen,
waren en zullen niet makkelijk zijn. Integendeel.
Laat ons hopen dat we de zwaarste periode
achter ons hebben en dat we bij de nieuwe
lente het normale leven met sociale contacten,
familie en vrienden terug kunnen hervatten.
;JK IFU EBU IFU UPDI BMUJKE FFO CFFUKF OJFVX
OPSNBBM[BM[JKO
Ook voor RWS waren de voorbije maanden
anders: digitale vergaderingen, permanenties
afgelast of op afspraak. Leden vielen weg door
de corona-epidemie, nieuwe leden blijven
komen omdat precies nu de nood aan vroegtijdige zorgplanning enorm belangrijk blijft.
Niet enkel voor onszelf, maar voor familie en
zorgpersoneel. Zo weet iedereen wat er wel of
juist niet moet gebeuren of gedaan worden bij
ziekte en mogelijke hospitalisaties.

Gedicht

RWS zorgt voor uw nodige papieren en we helpen daar waar nodig.
Maar ook andere onderwerpen verliezen we
niet uit het oog: zal de nieuwe regering, nadat
ze de coronaperikelen heeft aangepakt zich
buigen over levenseinde en dementie? Zal er
NPHFMJKLIFJE[JKOPNPWFSWPMUPPJEMFWFOUF
spreken en ook hierover een sereen debat te
voeren?
In dit nummer krijgt u in elk geval enkele teksten over deze onderwerpen te lezen en kan dit
ook u aanzetten hierover te reflecteren .
Wij hopen in elk geval dat we op 28 mei 2021
PO[F KBBSMJKLTF %BH WBO 8BBSEJH 4UFSWFO FO
&VUIBOBTJF LVOOFO MBUFO EPPSHBBO /PUFFS
toch maar deze datum in uw agenda. Het onEFSXFSQCMJKGUEFNFOUJFFOMFWFOTFJOEF
Ik wens u veel leesplezier en vooral, hou het
gezond in 2021.

Een droedel in de kantlijn van
een minstens twintig jaar niet
ingekeken tijdschrift.
Wat probeerde ik daar uit? Met
wie gesproken door de draad
van een telefoon waarvan
ik het nummer zelf niet eens
meer weet?

De poezen komen vragen om
hun maaltje.
Net als vorig jaar begrijp ik
moeiteloos dat klare taaltje.

Het ga u goed!
Uw voorzitter,
Marc Van Hoey

Kranten zijn uit. Nieuws mag op
papier een dagje wachten.
Het regent traag aan de andere
kant van onze ramen.

Wij vullen toekomst in op
kalenders, eten brood van deeg
uit december.
Bert Bevers
Uit “Onaangepaste tijden”
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Euthanasieproces

DE ZAAK TINE NYS, een voortschrijdend verhaal....
Een woordje duiding vooraf.
Ruim 10 jaar geleden kreeg Tine Nys haar
euthanasie. Jaren later zijn de drie betrokken
artsen door de rechtbank van eerste aanleg in
Dendermonde buiten vervolging gesteld. In
beroep werd de zaak evenwel doorverwezen
naar Assisen. Op het beruchte proces in januari
2020 volgde de vrijspraak voor de drie beschuldigde artsen (zie ook het vorige kwartaalblad
RWS.)
In de nasleep van dit proces- met ongekende
media-aandacht- werd een van de verdedigende advocaten, Meester Van Steenbrugge,
rechtstreeks gedagvaard bij de correctionele
rechtbank van eerste aanleg in Gent.
Hij werd door René Stockman, Generaal Overste van de Congregatie van de Broeders van
Liefde beschuldigd van laster en eerroof, overigens zonder concrete bewijzen en zonder dat
stukken werden aangeleverd.
Meester Van Steenbrugge had tijdens het assisenproces gevraagd dat meneer Stockman zou
getuigen, dit om te kunnen onderzoeken of er
beïnvloeding van het Openbaar Ministerie zou
zijn gebeurd door de Kerk. Het OM had in 2017
namelijk plots het geweer van schouder veranderd, met de gekende assisenzaak als gevolg.
Op 2 oktober was de eerste zitting voor de correctionele rechtbank gepland, maar deze werd
uiteindelijk verdaagd naar 29 oktober 2020.
Tijdens deze zitting poneerde het OM de stelMJOHEBUFSTQSBLFXBTWBOFFOCFEPFMJOHUF
schaden, de eer te krenken en blootstelling
BBOWFSBDIUJOH
Deze zaak ging over drie dingen:
1e uitspraken van mr. Van Steenbrugge tijdens de assisenzaak zelf
2e uitspraken van mr. Van Steenbrugge tijdens de voorafgaande zitting en tijdens
interviews op televisie
3e brief van mr. Van Steenbrugge aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
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Het oordeel (vonnis)
“1. de rechtbank beklemtoont dat iedere
advocaat het recht heeft om zijn cliënt te
verdedigen zoals hij dat wil. De advocaat
is immuun voor al wat hij in de rechtszaal
tijdens de verdediging van zijn cliënt zegt.
Voor deze uitspraken kan hij niet vervolgd
worden.” VRIJSPRAAK hiervoor dus.
“2. voor de uitspraken voorafgaandelijk en
op televisie, VRT en VTM, wordt mr. Van
Steenbrugge vrijgesproken. Uitlatingen
over personen die geen partij zijn in een
rechtszaak vallen niet onder de zogenaamde immuniteit. Maar” , zo zegt de
rechtbank: “Van Steenbrugge heeft niet
veel anders gezegd dan tijdens het assisenproces en deze kaderden in de verdedigingsstrategie. De rechtbank doet
geen uitspraak of dit al dan niet een juiste
strategie was. Maar...het is aanvaardbaar
dat je als advocaat van een beschuldigde
vraagt waarom het Openbaar Ministerie
plots van idee was veranderd: eerst niet
vervolgen, dan wel vervolgen. Dat kan
immers serieuze gevolgen hebben voor
de cliënt van de advocaat. De rechtbank
TUFMU VJUESVLLFMJKL FFO BEWPDBBU IFFGU
het recht, zelfs de plicht, om die vragen op
FFODPSSFDUFNBOJFSUFTUFMMFO0PLJOEF
NFEJB  *O EF  IVJEJHF NBBUTDIBQQFMJKLF
evolutie is het gewoon dat advocaten in de
media duiding geven bij hun visie, ook al is
EJFWJTJFQFSEFGJOJUJFTVCKFDUJFG [PNFFOU
de rechtbank. Zij beklemtoont dat ze een
beperking van de vrijheid van meningsuiting van advocaten bij de uitoefening van
hun beroep niet zomaar wil uithollen. Ze
XJM EJF WSJKIFJE WBO NFOJOHTVJUJOH NFU
EF OPEJHF PN[JDIUJHIFJE CFIBOEFMFO
Toen mr. Van Steenbrugge die uitspraken
deed, was er zeker geen wil om Stockman
te schaden, hij wilde slechts zijn cliënt
verdedigen. Er is géén laster als er geen
kwaadwillige bedoeling is om te schaden.
VRIJSPRAAK DUS.

Ook de brief die Van Steenbrugge later aan
de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers stuurde, ziet de rechtbank
niet als een lasterlijke aantijging omdat Van
Steenbrugge gewoon wilde dat verder zou
worden onderzocht waarom het OM in dit
proces van idee veranderd was. Deze vraag
bleef volgens de rechtbank bestaan omdat
het verhoor van Stockman op assisen geweigerd werd. Er was ook hier geen kwade wil
om te schaden. Het ware beter geweest dat
de brief aan de Hoge Raad voor Justitie gestuurd was, maar daar spreekt de rechtbank
zich niet over uit.
VRIJSPRAAK DUS...
Meester Walter Van Steenbrugge werd dus
over de hele lijn vrijgesproken. Er is nog beroep
en cassatie mogelijk tegen deze uitspraak.
In deze nu reeds lang aanslepende rechtszaak
is weer een stukje afgehandeld. In de media is
veel geschreven over inmenging en intimidatie, en verscheidene organisaties die het recht
op vrije meningsuiting verdedigen, hebben
blijk gegeven van een grote solidariteit met de
beklaagden en hun verdediging.
Opgemerkt zij overigens nog dat Meester Van
Steenbrugge de dossiers behartigt van meer
dan honderd gevallen van sexueel misbruik
binnen de katholieke kerk. Deze zaken wachten op afhandeling .
Wat nu nog wacht is de uitpraak in het Cassatieberoep tegen de uitvoerende arts.
Als voorzitter van RWS en voorvechter van
zelfbeschikkingsrecht, en als arts stel ik mij de
WSBBH IPF $BTTBUJF HBBU PPSEFMFO PWFS EF BM
EBOOJFUKVJTUVJUHFWPFSEFFVUIBOBTJF 
Tine Nys, wijlen, verzocht jaren om te mogen
sterven. Minstens drie artsen oordeelden dat
dit kon. Zij deden wat het beste was voor Tine.
Dat wat zij, en zij alleen wenste....
Quo vadis België?
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS
163 - JANUARI 2021

Euthanasieproces
Beste medestander,
U vernam gisteren wellicht ook het
nieuws over Meester Walter Van
Steenbrugge. Hij werd vrijgesproken
voor laster tegen de overste van de
Broeders van Liefde. Blij kunnen we
met deze hele episode niet zijn. Maar
wel opgelucht natuurlijk, omdat de
correctionele rechtbank het hoofd koel
hield en haar werk in alle onafhankelijkheid goed heeft gedaan.
Toen bekend werd dat Meester Van
Steenbrugge werd gedagvaard,
maakten we in een opiniestuk in De
Standaard (17/09) duidelijk wat we
van deze zaak dachten: inmenging en
intimidatie.
Met de petitie hadden we nóg een
ijzer in het vuur. Zoals u weet, beslisten we dit achter de hand te houden.
Men wees er ons immers op dat de
petitie op haar beurt ook kon worden
geïnterpreteerd als een poging om de
rechtsgang te beïnvloeden. Dan liever
de autoriteit van een onafhankelijke,
gemotiveerde uitspraak in ons voordeel, redeneerden we.

Psychiatrie en euthanasie bij
psychisch lijden
In de nasleep van het assisenproces Tine Nys
in verband met psychisch lijden en euthanasie hebben onderzoekers van de End-of-life
Care Research Group van de Vrije Universiteit
Brussel en de Universiteit Gent een bevraging
gedaan bij alle psychiaters die bij de Vlaamse
Vereniging voor Psychiatrie zijn aangesloten.
184 psychiaters namen deel.
Hoe staan de psychiaters tegenover de wet en
de praktijk? Zijn ze bereid mee te werken en
hun rol in deze op te nemen?

Een groot deel van de respondenten zou voor
verdere inklaring doorverwijzen naar een collega.

3/4 van de respondenten is akkoord met de
mogelijkheid van euthanasie bij ondraaglijk
en uitzichtloos psychisch lijden. De grootste
meerderheid is overtuigd dat het lijden van
hun patiënten ondraaglijk (95 %) en medisch
uitzichtloos (84 %) kan zijn.
Slechts 39 % wil de uitklaring van de vraag op
zich nemen of slechts 30 % wil een formeel
advies geven. Minder dan 10 % wil een uitvoerende rol opnemen !

Monica Verhofstadt, belangrijkste onderzoeker in dit gebied, stelt vast dat euthanasie bij
psychisch lijden géén randgegeven is. Maar
psychiaters zijn duidelijk terughoudend om
een echt actieve rol op zich te nemen.
Meer info kunt u vinden in het vorige kwartaalblad of op de websites van de UGent of de
76#NFUEF[PFLUFSNQTZDIJTDIMJKEFOw

Van de bevraagde artsen was 80 % al geconfronteerd met een verzoek en 73 % heeft een
actieve rol vervuld, zij het dan vooral doorverwijzen in verband met verdere uitklaring.
Slechts 4,5 % van bevraagde psychiaters was
effectief betrokken bij de uitvoering van de
euthanasie.

Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS

Die uitspraak is er nu. Het is een goede
zaak dat we de petitie niet hoeven te
gebruiken. Maar het is eveneens een
goede zaak om te weten dat zoveel
mensen bereid zijn om op te komen
tegen pogingen om sinistere spelletjes
te spelen.
Ik dank jullie dan ook hartelijk voor
jullie engagement. Onze waakzaamheid is en blijft nodig.
Freddy Mortier
voorzitter deMens.nu
30 oktober 2020
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Euthanasierapport 2018-2019

Beschouwingen bij het negende verslag van de Federale
Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie aan de
wetgevende kamers - deel 1
Het verslag gaat over de jaren 2018 en 2019,
werd pas plenair besproken in juni 2020 en gepubliceerd na de zomer.
Er blijft een groot verschil tussen het Nederlands en Frans taalgebied. Aan Vlaamse kant
werden in deze twee jaar 3.845 euthanasiedossiers aangegeven terwijl aan Franstalige zijde 1.170 dossiers werden ingediend. Dit
geeft een verdeling van drie kwart aan onze
taalzijde (76,7 % tegenover 23,3 % aan Franstalige zijde.)
De man-vrouwverhouding is quasi gelijk met
een klein overwicht bij de vrouwen.
Tijdens deze periode werd slechts 1 dossier van
een minderjarige ingediend en 87,3 % van het
totaal zijn personen boven de zestig jaar.
De vaststelling van de voorbije jaren blijft,
namelijk dat een groot deel van de mensen
die door euthanasie overlijden dat thuis doen:
45,3 % en 15,9 % in woonzorgcentra, wat ook
een thuis is.

over het dossier dat op 28 oktober 2015 werd
overgemaakt aan het parket.
U allen weet allicht dat het over de voorzitter
van RWS gaat. De uitspraak was buitenvervolgingstelling. Dit wil zeggen: geen strafbare
feiten noch enige inbreuk op de Belgische wetten.
Blijkbaar zijn er heel wat commissieleden die
het toch nog nodig achten hierop terug te komen in het rapport.
Zij blijven hameren op de grond- en vormvoorwaarden, ze blijven bij hun standpunt dat hulp
bij zelfdoding ook euthanasie is en verwijzen
naar de Orde der artsen, zelfs naar de wetten
in Nederland en Luxemburg.
Blijkbaar is het voor deze zetelende commissie nog steeds niet genoeg het dossier destijds
door te verwijzen naar het Parket, een geor-

ganiseerd perslek daags na de commissiezitting op te zetten en sommige commissieleden
[FMGTVJUTQSBLFOUFMBUFOEPFOPNNF[FMGFFO
NPPSEFOBBSUFOPFNFO
En nu heeft dit eminent gezelschap blijkbaar
ook mijn volledig vrijspreken van enige schuld
nog steeds niet verwerkt.
*LLBOEJUNPFJMJKLBMTGBJSQMBZCFOPFNFOFO
betreur ten zeerste dat de commissie dit toch
opnam in haar recent verslag.
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS

Deel 2 in volgend kwartaalblad.

Van het totaal aantal dossiers: 5.015 waren
84 % van de mensen in een zogenaamd terminale fase en 16 % niet terminaal.
Kanker vertegenwoordigt 62 % , 17 % geeft
polypathologie aan en slechts 1,1 % heeft psychisch lijden als reden tot euthanasie.
Bij 80 % is het feitelijk lijden een combinatie
van geestelijk en fysiek lijden.
Ook de gebruikte middelen worden vermeld:
97,1 % was een intraveneus product en slechts
0,2 % een oraal product (een drankje).
Van het totaal aantal sterfgevallen (108.745) in
2019 is 2,5 % door euthanasie.
Opmerkelijk feit is dat de opstellers van dit
verslag het toch weer nodig vonden om commentaar te geven op de uitspraak van justitie

8 RWS

Op de voorlaatste pagina vindt u een grotere en kleurrijke versie van deze grafiek, die de groei van de euthanasiecijfers weergeeft.
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Patiëntenrechten

Opletten en navragen is de boodschap
Recent kwam ik als arts in contact met enkele
bijzonderheden in verband met patiëntenrechten en levenseindekeuzes.
Een groot instituut: de Gasthuiszusters van
Antwerpen, koepel voor ziekenhuizen en
woonzorgcentra, gaat zeer omzichtig om met
keuzes van hun patiënten als het gaat over levenseinde, niet enkel bij euthanasie.
Als het gaat over vroegtijdige zorgplanning,
de feitelijke toepassing van patiëntenrechten,
spreken zij over het respecteren van ieders

keuze, los van geloof of andere overtuigingen
maar wel vanuit hun christelijke waarden!
Ofwel respecteer je effectief ieders keuze ofwel laat je die enkel toe vanuit de vooropgestelde waarden. Bijzondere contradictie bij
deze instelling. Ook in hun dialoog over het
vroegtijdig zorgplan gaan ze steeds uit van de
christelijke waarden.
Maar ook in veel andere instellingen, ziekenhuizen en woonzorgcentra kan u als patiënt
best steeds uitdrukkelijk de vraag stellen bij
de opname of zelfs vooraf. Veel van deze instellingen verplichten een palliatieve filter en
plaatsen deze clausule in hun reglementen
vaak achteraan de brochure of op de website.

Sommige instellingen zijn zeer open en eerlijk, anderen vermelden helemaal niets en een
derde groep past de euthanasiewet correct toe
en verplicht geen filters.
De Orde der artsen beschouwt het verplichten
van de palliatieve filter bij levenseindevragen
als een schending van de patiëntenrechten.
Beste lezer, leden, wij willen u dus attent maken op dit belangrijk feit: informeer duidelijk
bij een eventuele opname naar het zogenaamd
‘huishoudelijk reglement’ en uw keuzemogelijkheden. Het is in uw belang!
Meer nog, ik vraag u als voorzitter van één van
de grootste belangengroeperingen in Vlaanderen om ons eventuele onregelmatigheden,
problemen of voorvallen te melden.
Zo kan RWS registreren waar uw rechten
steeds gerespecteerd zullen worden en voorkomt u onaangename verrassingen.
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS
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Ethische dossiers

CD&V en de regeringsverklaring:
zure oude CVP-wijn in nieuwe zakken?
Tijdens de recente formatiegesprekken die hebben geleid tot de nieuwe
regering De Croo bleek andermaal
dat de CD&V-top de trauma’s van de
abortuswet en de euthanasiewet nog
lang niet heeft verteerd. Nu CD&V in
sociaal-economisch opzicht niet meer
te onderscheiden valt van andere centrumrechtse partijen, heeft de partij
haast geen andere keuze dan zich te
profileren op ethische thema’s en op
een “waardengebaseerd” beleid, wil
ze nog een verschil maken in het Belgische politieke landschap.
Dat heeft ertoe geleid dat in hoofdstuk 7 van
de nieuwe regeringsverklaring de volgende
alinea is opgenomen: “De partijen die deel
uitmaken van de regering engageren zich ertoe om inzake ethische aangelegenheden een
consensus onder elkaar te bekomen, met wederzijds respect voor elkaars standpunten, alvorens wetgevende initiatieven te nemen rond
deze materies.” En aangezien in de Belgische
grondwettelijke orde die ethische dossiers nog
altijd federale materie zijn, betekent dit in de
praktijk dat CD&V zich het recht heeft toegeëigend elk parlementair debat over ethische dossiers in de kiem te smoren. Een en ander komt
erop neer dat de discussies over de uitbreiding
van de abortuswet en over euthanasie bij dementerenden over de grens van de volgende
verkiezingen worden getild. Mocht de regering De Croo er niet in slagen de bevolking te
overtuigen en de tandem NVA-Vlaams Belang
na de volgende verkiezingen een meerderheid
zou verwerven in Vlaanderen, ziet de situatie
er nog veel slechter uit, want ook de top van
deze partijen maakt van de traditionele “ge10 RWS

zinswaarden” een breekpunt bij eventuele
federale onderhandelingen.
We kunnen bij deze zet van de CD&V-onderhandelaars heel wat kanttekeningen en vraagtekens plaatsen.
In de eerste plaats heeft de CD&V-top niet
geaarzeld om de huidige noodsituatie waarin
ons land verkeert te misbruiken om haar visie
over ethische kwesties op te dringen aan haar
coalitiepartners. Dat komt neer op platvloerse
chantage. Enigszins eigenaardig voor een partij die beweert zich te beroepen op een aantal
nobele waarden en beginselen, maar blijkbaar
geen middel schuwt om nieuwe regelgeving
te verhinderen die berust op een brede maatschappelijke consensus en de goedkeuring
wegdraagt van een meerderheid van democratisch verkozen volksvertegenwoordigers….
Daar komt nog bij dat CD&V zich nog steeds
opwerpt als de verdediger bij uitstek van de
waarden en rechten die in de westerse wereld
gelden. Gemakshalve verliest men daarbij uit
het oog dat de meeste van die waarden en
rechten voortkomen uit de Verlichting. Ze konden zich over de westerse wereld verspreiden
ondanks zware tegenkanting van de katholieke kerk, ook al claimt deze laatste nog altijd het
monopolie van de waarheid en de moraliteit in
pacht te hebben.
Eén van de onderliggende redeneringen achter het verkrampte ethisch conservatisme van
de CD&V-top is de angst voor het principe van
zelfbeschikking, omdat zulks hun ideologische
machtbasis zou uithollen. In een recent artikel
in Kerk en Leven werd dat als volgt verwoord:
“Het gaat nog louter om het doordrukken van
één argument, de zelfbeschikking. Natuurlijk
mag zelfbeschikking een belangrijke rol spelen,
maar waarom moeten alle andere waarden wij-

ken? Waarom mogen ze zelfs niet meer ter sprake komen? Een ethiek die slechts één waarde inroept en alle andere negeert, is per definitie fundamentalistisch. Ideologische blindheid bestuurt
het land.” Een fraai staaltje van krom redeneren! Tot nader order betekent zelfbeschikking
dat een individu ethische keuzes kan maken op
grond van zijn eigen waardenstelsel en overtuigingen. Je moet al van kwade wil zijn om te
stellen dat voor het principe van zelfbeschikking alle andere waarden per definitie moeten
wijken en het derhalve als fundamentalistisch
mag worden beschouwd. Dergelijk fundamentalisme was tot nu toe in van oorsprong
katholieke landen alleen weggelegd voor de
ideologie van de kerk en de organisaties die in
de kerkelijke sfeer zijn gegroeid, en die steeds
blijk hebben gegeven van een verregaand
gebrek aan tolerantie voor andersdenkenden.
Als de auteur van het artikel in Kerk en Leven
NFU JEFPMPHJTDIF CMJOEIFJE CFEPFMU EBU EF
bestuurders van onze verregaand geseculariseerde maatschappij zich niet laten leiden
door de ideologie van een kleine minderheid
van pilarenbijters, dan kan men het daarmee
alleen maar eens zijn.
Wat euthanasie betreft, dient te worden aangestipt dat het CD&V-partijstandpunt wel
enigszins is geëvolueerd de afgelopen jaren.
Op de CD&V-website staat het volgende te
lezen: “de euthanasiewet heeft ondertussen een
breed politiek en maatschappelijk draagvlak
verworven. CD&V erkent dit maatschappelijk en
politiek draagvlak. CD&V ondersteunt de mogelijkheid van euthanasie bij terminale patiënten
die ernstig lijden en niet of onvoldoende reageren op klassieke behandelingen. In dergelijke
uitzichtloze situatie kan euthanasie een oplossing bieden. We hebben het wel moeilijk met een
discours waarbij euthanasie wordt voorgesteld
als de norm, als enige levenseindehandeling die
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Ethische dossiers
bestaat en die altijd de voorkeur moet krijgen,
boven alle andere levenseindehandelingen.
We ijveren ook voor een correcte toepassing van
de euthanasiewet, wat momenteel niet altijd het
geval is.”
Volledigheidshalve moet daar nog aan worden
toegevoegd dat de partij het nog altijd heel
moeilijk heeft met de mogelijkheid die sedert
2014 wordt geboden aan oordeelsbekwame
minderjarigen om euthanasie te vragen. Ook
de uitbreiding van de euthanasiewet om euthanasie bij dementerenden mogelijk te maken, is voor de partij enkele bruggen te ver.
Het is wel enigszins ironisch dat de partij op
haar website pleit voor een correcte toepassing van de euthanasiewet. Natuurlijk verwijzen ze met dat zinnetje niet naar de weigering
van veel ziekenhuizen of woonzorgcentra uit
de katholieke zuil om de wet correct toe te
passen. Omwille van geloofsovertuiging of
gewetenswroeging weigert men daar vaak in
te gaan op een euthanasieverzoek en negeert
men de wettelijk bepaalde doorverwijzingsplicht. Waar het zinnetje wel op slaat, is een
grondige herziening van een aantal controlemechanismen met de bedoeling de toegang
tot euthanasie procedureel te bemoeilijken,
al draagt de partij ook wel enkele argumenten
aan ter correctie van bepaalde aspecten van de
wet van 2002. In een recent interview van Tertio met Joachim Coens had de CD&V-voorzitter
in dit verband het volgende te zeggen: “Wij zijn
niet de partij van de dood, maar van het leven.
Wij willen alle leven beschermen. Dat van het
ongeboren leven dat alle kansen verdient, dat
van onze ouderen die we de beste zorg willen geven en zelfs dat van het schuldige leven: daarom
zijn we tegen de doodstraf. Dat betekent niet dat
we moeten vervallen in therapeutische hardnekkigheid of blind moeten zijn voor de noodkreten
van mensen. Je moet oog hebben voor de concrete situatie en zorgvuldig omgaan met terechte
hulpvragen, maar daarin willen wij vooral de
meest kwetsbare zien en hem of haar beschermen tegen elk soort maatschappelijke, sociale of
financiële druk. We moeten kwetsbaren helpen
te leven.”
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Het argument dat euthanasie als de norm
wordt vooruitgeschoven, snijdt maar weinig
hout. De wetgeving gaat immers uit van het
individuele keuzerecht. Niemand, ook geen
enkele voorstander van euthanasie, staat
tolerant tegenover een euthanasie die is aangestuurd door maatschappelijke, financiële of
sociale druk.
De CD&V beweert op te komen voor de zogenaamde ethische dossiers, maar in werkelijkheid werpt haar standpunt terzake een donkere schaduw op de mogelijkheid van open, redelijke en vrije besprekingen. De tijd zal uitwijzen
hoever haar invloed echt reikt. Het is vreemd
dat het besef niet lijkt door te dringen dat de
partij zich reeds meerdere malen heeft vergist
PNUSFOUFUIJTDIFUIFNBhT8FLVOOFOFSSFdelijkerwijs van uitgaan dat de meerderheid
van de CD&V-kiezers geen morele bezwaren
meer heeft tegen bijvoorbeeld kunstmatige

bevruchting of het homohuwelijk. Euthanasie
is ondertussen in brede, ook katholieke, kring
aanvaard. Een ziekte als kanker maakt geen
levensbeschouwelijk onderscheid tussen mensen. Wie van dichtbij de ravage meemaakt die
dergelijke aandoeningen veroorzaken bij pakweg een vader, een grootmoeder of een partner, prijst zich over het algemeen gelukkig dat
de euthanasiewet het mogelijk maakt dat men
op de vraag naar een humane, goede en pijnloze dood van een geliefde kan ingaan. Laten
we hopen dat dergelijk voortschrijdend inzicht
niet al te lang op zich laat wachten wat betreft
euthanasie bij dementie, de uitbreiding van
de abortuswet en andere medisch-ethische
kwesties die best zo spoedig mogelijk wettelijk
geregeld worden.

Johan Braeckman
Siegfried Van den Enden
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Voltooid leven

Lutgart Simoens is niet meer

Zondagavond 15 november 2020 hoorden
wij op het laatavondnieuws van Radio 1 dat
Lutgart Simoens op 92-jarige leeftijd overleden
was. Het was hét uur waarop zij jaren “Vragen
staat vrij” presenteerde. Toeval bestaat niet.
Lutgart bood Vlaanderen een luisterend oor.
Dankzij haar warmte en vriendelijkheid kreeg
ze de eretitel “Engel van Vlaanderen.” Wereldberoemd werd ze bij ons na haar interview met
koningin Fabiola.
Lutgart was lid van RWS en zij schreef ons in
2016 een brief, die wij hierbij als eerbetoon opnieuw publiceren. In een Humo-interview van

12 RWS

zo’n jaar geleden deed zij volgende uitspraak:
“Ik ben al jaren lid van de actiegroep Recht op
Waardig Sterven. Elk kwartaal krijg ik hun blad
toegestuurd en dat lees ik aandachtig.”
De laatste jaren woonde Lutgart in een woonzorgcentrum in Edegem. Ze was bang voor
aftakeling en haar uitspraken over voltooid
leven kregen overal aandacht. Zonder actie te
voeren, werd zij een voorvechtster voor zelfbeschikkingsrecht.
RWS neemt nu waardig afscheid van Lutgart
Simoens.
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Een waardig einde

Voltooid leven

Dit is mijn WILSBESCHIKKING.
Ik ben Lutgart Simoens, geboren op 25 mei 1928. Ik spreek
uit eigen naam, maar ik vertegenwoordig de 80-plussers
die mijn mening delen.
Moeten wij als oude mensen ons nog zorgen gaan maken
over “hoe het einde zal zijn”? Niemand heeft zich daarmee
te bemoeien, tenzij de patiënt: ik bedoel, een mens, niet
ziek noch geestelijk ontoereikend of afhankelijk, dus een
volwaardig mens van hoge leeftijd die goed beseft dat de
toekomst alleen maar uit aftakeling zal bestaan, uit achteruit gaan en inleveren, en dat als een zwart en onheilspellend vooruitzicht beschouwt.
Dat wil ik niet. Ik wil zelf kunnen beslissen wanneer mijn
leven niet meer kwaliteitsvol genoeg is om de aftakeling
verder te ondergaan. De voorwaarde tot euthanasie
“... uitzichtloos en ondraaglijk lijden” is er te veel aan.
Ik alléén kan voelen waar ik aan toe ben. Niemand kan in
mijn plaats daarover oordelen en beslissen.
Ik heb een zeer boeiend en gelukkig leven gehad. Ik heb
altijd de belangrijke beslissingen van mijn leven zélf genomen. Ik heb mij ook nooit laten betuttelen of manipuleren.
Zo heb ik een zelfstandig karakter gevormd in de loop van
al die jaren, en ik wens dat dit verder gerespecteerd wordt.
Ik heb vijf goede, toegewijde kinderen die op de hoogte
zijn van mijn wensen en deze ook zullen respecteren.
De dag dat ik niet meer in mijn huis kan wonen (waar ik
rustig hoop te sterven), hoeft een verder leven niet meer.
Bij ernstige breuken of het plotse uitvallen van levensfuncties wil ik niet aan allerlei apparaten in leven worden
gehouden.
Ik zal wel aangeven wanneer ik met de hulp van mijn huisarts rustig wil inslapen, omringd door mijn kinderen.
Ik wil dus niet eerst “door ondraaglijk en onomkeerbaar
lijden” gaan, want dat vind ik ontluisterend en mensonterend.
Bij volle verstand en geheel uit vrije wil geschreven door
Lutgart Simoens op 11 januari 2016.
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Voltooid leven
Enkele maanden geleden verscheen in De
Standaard een opiniestukje van schrijfster
Kristien Hemmerechts. Het werd geschreven
op het einde van de eerste lockdown. In haar
stukje gaat het over hoeveel mensen aan het
virus overleden zijn en hoeveel inspanningen
er werden gedaan om toch levens te redden.
Dat zette haar aan het denken over het begrip
“voltooid leven”.

Kristien Hemmerechts

Sommigen spreken ook over “klaar zijn met
het leven”. Het kan gaan om mensen van hoge
leeftijd met vaak verschillende aandoeningen.
Aandoeningen die zeker niet levensbedreigend zijn maar die het leven van mensen uitzichtloos en ondraaglijk kunnen maken, zowel
fysiek als psychisch. Denken we aan niet meer
kunnen horen of zien, niet zelfstandig kunnen
bewegen, hulp nodig hebben bij het minste.
Deze verschillende aandoeningen vallen onder
de noemer polypathologie en men kan dan
een beroep doen op de euthanasiewetgeving.
Daarnaast zijn er ook burgers die niets van dit
alles vertonen maar vinden dat het genoeg is
geweest.
Kristien Hemmerechts schrijft : “Voltooid leven, zijn twee woorden die staan voor het besef dat het leven eindig is en dat een mens op
een bepaald moment kan denken of zeggen:
het is goed geweest, ik wil nu in schoonheid
afscheid nemen .”
RWS is het eens met het standpunt van de
schrijfster. Wij vinden dat elke burger en zeker hoogbejaarde mensen, autonoom moeten
kunnen beslissen over hun leven en hun levenseinde.
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Ons standpunt hieromtrent hebt u al kunnen vinden op onze website, in artikels in het
kwartaalblad en waren te beluisteren tijdens
voordrachten die we her en der gaven en nog
geven. Maar u kent zeker dit gezegde : “tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren“.
Onze vereniging weet dat er burgers zijn die,
vanaf een bepaalde leeftijd, volmondig achter
het gegeven van “voltooid leven” staan en zelf
willen beslissen hoe, waar en wanneer het
voor hen voldoende is. Anderen vinden dit een
stap te ver .
Iedereen moet, in de mate dat het mogelijk is,
kunnen beslissen over het eigen levenseinde.
Enerzijds zijn er de patiënten. Zij maken een
keuze tussen het ondergaan van een ziekte uiteraard met goede symptoomcontrole en
eventueel palliatieve zorg-, het echte lijden en
alle leed en pijn ondergaan of men kan opteren
voor een zelfgekozen einde. Dat is dan zelfdoding, palliatieve sedatie of euthanasie.
Anderzijds zijn er de hoogbejaarde burgers die,
zoals Kristien Hemmerechts schrijft: “als bijvoorbeeld 75-plussers het recht zouden krijgen
om te zeggen: voor mij is het goed geweest,
het hoeft niet meer. Zou het niet mooi zijn als
we ons einde konden regisseren? “
Welke kant men ook wil opgaan, het moet
steeds een persoonlijke keuze blijven.
Rita Goeminne
Bron : De Standaard 8 mei 2020
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Recht op voltooid leven
Iedereen zou het recht moeten hebben om zelf
te beslissen om uit het leven te stappen wanneer het leven voor hem of haar geen zin meer
heeft. Maar wat zijn de mogelijkheden wanneer men vindt dat het eigen leven voltooid
is? Door de strenge wet op euthanasie blijft
er vaak enkel zelfmoord over en dat laat veel
nabestaanden achter met een vaak levenslang
trauma. Het is verschrikkelijk wanneer iemand
bijvoorbeeld de hersenen van een geliefde van
de muur moet schrapen of een partner in de
garage ziet hangen. En denk aan de brandweerman of -vrouw die lichaamsdelen bijeen
moet zoeken na een zelfmoord onder een trein.
In 2018 waren er in België per dag 3 zelfmoorden en naar schatting 25 zelfmoordpogingen.
Door de strenge wet op euthanasie zou de regering mede verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor deze zelfmoorden.

En vergeten we niet de trauma’s veroorzaakt
bij nabestaanden van personen met dementie
aan wie het recht op een waardig sterven ontzegd wordt. Via een negatieve wilsverklaring
heeft men misschien wel verklaard af te zien
van sondevoeding, antibiotica of andere levensrekkende behandelingen en aangegeven
bij dementie te kiezen voor euthanasie. Maar
de Belgische wet (overheid) laat euthanasie
enkel toe bij personen met dementie indien
zij er bewust voor kunnen kiezen en wilsbekwaam zijn. Het is onbegrijpelijk dat men,
wanneer men wilsonbekwaam is geworden,
wel mag overlijden door te verhongeren en
uit te drogen (geen prettige dood en traumatiserend voor de nabestaanden), maar in die
omstandigheden géén euthanasie mag krijgen. Hier handelt de overheid toch ook niet
als een “goede huisvader.” Een groot gedeelte
van de bevolking vindt dat de aanpak van deze
thema’s door de overheid verkeerd wordt aan-

gepakt. De discussie hierover tussen burgers
en overheid begint te lijken op een verschil van
mening tussen bijvoorbeeld een werknemer
en zijn baas: “Je hebt gelijk maar je krijgt geen
gelijk want ik ben hier de baas.”
Het zou een taak voor juristen kunnen zijn om
uit te zoeken of en hoe al het bovenstaande
gerealiseerd zou kunnen worden.
Zelfeuthanasie is een perfect alternatief voor
de klassieke zelfmoord; ZELF de verantwoordelijkheid nemen om uit het leven te stappen
door middel van een “voltooid leven-pil of
drankje” dat men ZELF inneemt. Het zou voor
zeer veel mensen een grote geruststelling zijn
te weten dat deze mogelijkheid bestaat om op
een waardige en kalme manier afscheid te nemen van het leven.
Jef Collignon

Het (juridisch) principe van “de goede huisvader” gaat er vanuit dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoordelijke persoon
gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. Het principe
“handelen als een goede huisvader” zou, naar
mijn mening, ook moeten betekenen dat de
overheid in haar hoedanigheid als wetgever de
schade van traumatische ervaringen die veroorzaakt worden door zelfmoord voorkomt.
Dit zou kunnen gebeuren door op een verantwoorde wijze de wet zodanig aan te passen
dat men niet ten einde raad genoodzaakt is op
een onmenselijke manier uit het leven stappen. In ons land is een priester veroordeeld
voor schuldig verzuim omdat hij, door zich te
beroepen op het biechtgeheim, een zelfmoord
niet had voorkomen. Ik kan mij zelfs voorstellen dat de overheid aan de hand van een artikel
in het strafwetboek aangeklaagd zou kunnen
worden wegens “schuldig verzuim”, daar zij
door het star toepassen van de wet op de euthanasie verzuimt trauma’s na een zelfmoord
te voorkomen.
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Het euthanasieverzoek als suïcidepoging
(Opinie dr. Marc Cosyns)

Ik hoor een aankondiging in het reclameblok
voor de nieuwsuitzending van 7 uur op maandag 5 oktober:
8JMKJKEPPE WSBBHUFFONJMEFTUFN
/FF POEBOLT BMMFT  OFF KB  JL XJM HFFO
QJKONFFSWPFMFO
%JUJT&MWJSFFOBMTKFEJUIPPSUJT[FNJTTDIJFO
al dood want ze zal euthanasie krijgen voor onESBBHMJKLQTZDIJTDIMJKEFO

Brussel, 15 oktober 2020 – Waarom
zou je zelfmoord op basis van ondraaglijk psychisch lijden willen
verijdelen en euthanasie om dezelfde
reden niet? Het is de vraag waarmee
ik blijf worstelen na het horen van de
podcast “Drie dagen”. Podcasts zijn
populair vandaag. Bij de eeuwwisseling was de podcast hét platform om
radio-amateurs een groter bereik te
geven. Ik genoot ervan op mijn MP3speler. Nu is onze openbare omroep
een grote leverancier. Handig om een
uitgezonden radioprogramma te herbeluisteren. Meer en meer zendt men
verhalende journalistieke podcasts uit
met spanningsboog en plot. Ik hoor
graag de stem van Ward Bogaert in
“De wereld van Sofie”. Ik ben fan van
Zandman op Radio 1. Ik hoop dat
podcasts niet de plaats gaan innemen
van het elkaar voorlezen in bed, maar
dit terzijde.
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Ik hoor het vervolg niet meer omdat het een
kleine kortsluiting verwekt in mijn brein. Soms
kan je bepaalde dingen niet meer horen, of
wil je ze niet horen. Misschien omdat ik deze
namiddag een adviesgesprek had met een
patiënte met de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis die haar leven “verwoest” had
en waarbij diepe hersenstimulatie zelfs geen
soelaas had gebracht? Misschien omdat ik zit te
broeden op een gepaste reactie op de beschuldiging voor laster en eerroof van advocaat
Walter Van Steenbrugge, in de nasleep van het
euthanasieproces? Misschien omdat men in de
Panoreportage “Onrust om euthanasie” het
handelen van twee artsen -waaronder ikzelfals onwettig insinueert zonder dat we kunnen
reageren noch motiveren...
Drie dagen later luister ik naar “Het verhaal
van Elvire die euthanasie wil”. Het zijn vier
afleveringen die ik tijdsgebonden maar ook
emotioneel moet spreiden over twee dagen.
Ik wil erover praten maar niemand van mijn
DPMMFHBhT IFFGU [F HFIPPSE JO EF[F ESVLLF
COVID-19-tijden. Ik stuur een mail naar de Procureur des Konings en de twee vertellers. Ik bel
rouwexpert Manu Keirse, mijn collega bij het
opstellen van de wilsverklaringen inzake gezondheidszorg en levenseinde.

Ik erger mij aan de Radio1-link bij Ine Van Wymersch die verwijst naar bol.com om haar boek
online te bestellen en bel naar mijn dichtstbijzijnde confituurboekhandel. Het boek zal zaterdag ter beschikking liggen, jammer genoeg
niet gesigneerd. Ik koester gesigneerde boeken met een dédicace.
Er is veel te zeggen en op te merken over “de
zaak Elvire” die de podcast en het boek behandelen en daarom ben ik zo blij dat ze er zijn,
dat ik hun stemmen kan horen en de woorden kan lezen. Omdat het veel meer is dan
een relaas over of een pleidooi voor iemand
die euthanasie zal krijgen voor ondraaglijk
psychisch lijden, zoals uit de aankondigingen
zou kunnen blijken. Ine Van Wymersch schrijft
met “de bedoeling te pleiten voor meer begrip,
meer mildheid voor al wie vele obstakels moet
overwinnen om zich staande te houden in een
wereld die wij als de norm ervaren en vooropstellen”.
“Vallen is niet erg, als er maar genoeg supporters zijn om je aan te moedigen weer op
te staan”, schrijft ze in haar epiloog. Ik ervaar
de vraag naar euthanasie bij mensen die ondraaglijk psychisch lijden vaak als een zelfmoordpoging, als een ultieme uiting van vraag
naar hulp en ondersteuning. Het antwoord
kan noch mag dan geen wettelijke euthanasietoepassing zijn, als een beschaafde manier
van zelfmoord, zoals sommigen het naar voor
brengen.
8BBSPNQMFFHKFEBOHFFO[FMGNPPSE %BUJT
UPDI WPPS JFEFSFFO IFU HFNBLLFMJKLTUF  IBE
de procureur zich op een bepaald moment niet
kunnen inhouden en het Elvire op de vrouw af
gevraagd.
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“Maar Elvire wil geen zelfmoord plegen, dat
wil ze niet, dan moet ze het zonder erkenning
van haar lijden stellen. Dan is ze een van de
[PWFMFOEJFIFUOJFUNFFS[JFO[JUUFOhh [FHHFO
de huisarts en drie adviserende psychiaters van
wie ze mag sterven op voorwaarde dat ze een
document achterlaat met haar levensverhaal
voor haar kinderen.
Is dat supporteren, vraag ik me af of denken
[F IFU[FMGEF BMT EF QSPDVSFVS *O IFU CFHJO
denk je dat haar lijden vooral zit in alles wat
haar overkomen is. Maar gaandeweg besef je
dat alles draait om een positie die ze niet kan
innemen in de maatschappij, namelijk, de rol
van moeder. Als ze die niet kan opnemen heeft
IFUMFWFOWPPSIBBSHFFO[JO
Het wordt “een vrouw van vooraan in de vijftig
die levensmoe is, eruit wil stappen en dat op
een beschaafde manier wil doen: euthanasie
bij psychisch lijden” zoals Bart Schols het resumeert in De Afspraak van 7 oktober. Voldoet
dit aan de voorwaarde van euthanasie waarbij
de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk
fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan
worden, en dat het gevolg is van een ernstige
en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening? In de podcast noch
in het boek is er sprake van een aandoening.
Medische uitzichtloosheid wordt niet vermeld.
Het gebeurt vaker dat men de euthanasievoorwaarde beperkt tot het ondraaglijk psychisch
lijden. Misschien terecht in een wereld waar
psychiatrische diagnostiek de DSM-5 (zie kader) voorbij is maar waar men het manipulatief
lijden niet uit het oog mag verliezen.

nood aan hulp, support? Beperkt het supporteren zich tot het aanmoedigen recht te staan bij
het vallen of helpen we bij het rechtstaan? Begeleiden we door naast de patiënte te blijven
lopen als ze het spoor van de afgrond “kiest”
of helpen we haar een ander zingevend spoor
te proberen inslaan? Het gaat hier niet over de
keuze tussen een milde zachte dood en een
norse pijnlijke dood zoals in onomkeerbare
terminale situaties, maar tussen een dood en
verder kunnen leven.
Marc Cosyns
5-13 oktober 2020

Dit artikel verscheen eerder op een website
voor artsen.
De podcast “Drie dagen” van de VRT-reporters
Ward Bogaert en Philip Heymans blijft onbeperkt beschikbaar en is te beluisteren via de app
van Radio 1 of via een podcastapp naar keuze.

Het gaat hier niet
over de keuze
tussen een milde
zachte dood en
een norse pijnlijke
dood zoals in
onomkeerbare
terminale situaties,
maar tussen een
dood en verder
kunnen leven.

DSM-5
Psychiaters en psychotherapeuten
stellen alle psychische stoornissen
vast aan de hand van de Diagnostic
and Statical Manual, vijfde editie van
2017. Een handleiding om klachten,
problemen en stoornissen te categoriseren en te benoemen. Er is veel kritiek op deze classificatie die gebruikt
wordt voor specifieke doeleinden als
opnamemogelijkheid, terugbetaling,
euthanasie.

De cruciale vraagt blijft: is het euthanasieverzoek in deze omstandigheden geen uiting van
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Algemene Vergadering

Achter de schermen?
Voor de schermen!

Corona dwarsboomt plannen
De RWS-Algemene Vergadering van 3 juni
werd omwille van COVID-19 naar 2 september
verplaatst. Het virus was nog steeds in het
land, er waren nog géén vaccins, maar een vzw
is wettelijk verplicht jaarlijks een Algemene
Vergadering te houden vóór een bepaalde datum. Wat gedaan?
De RWS-beheerraad besliste een virtuele vergadering te organiseren en voorzitter dr. Marc
Van Hoey gaf de ingeschreven leden en alle
vrijwillige medewerkers de kans om samen
met het bestuur via Zoom de Algemene Vergadering te volgen.
Na de aanmelding “ik doe mee”, werden alle
positieve antwoorden aan zoomleider Anita
Smet bezorgd, waarna een uitnodiging voor
de zoomsessie volgde.
Die 2de september om 16.00 uur zaten in
totaal zeventien geïnteresseerden voor hun
computerscherm. Nog een laatste controle: ligt
mijn haar goed, is mijn bureau of tafel netjes
(dat ziet toch niemand), staat de radio uit en de
telefoon op stil (één was het vergeten), heb ik
water en een zakdoek bij de hand? Die zakdoek
deed me denken aan een voormalig minister
-verantwoordelijk voor volksgezondheid dan
nog wel- die tijdens een zoomsessie in haar
neus peuterde. “Doe dit vooral niet, de wereld
kijkt mee!” sprak ik mezelf vermanend toe.
Exact 16.00 uur ging de technologie en dus de
vergadering van start. Een enkeling had klank
maar geen beeld, waarover gegrapt werd... De
deelnemers zelf stonden op “mute”, alleen de
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micro van de spreker stond aan. Bij handopsteking kon men het woord krijgen.
Marc Vanryckeghem en René Laforce bespraken de financiën anno 2019, waarna een korte
prognose voor 2020 volgde. De belangrijkste
conclusie: RWS is een gezonde vereniging!
Fanny Favyts gaf een overzicht van de activiteiten van het boekjaar 2019 (zie artikel hiernaast). Op het einde kwam er géén aap uit de
mouw, wél exotische vogelgeluiden hoewel er
geen volière te bespeuren viel. Tja, techniek…
er kan altijd wat fout gaan. Na 45 minuten
werd de vergadering succesvol beëindigd. Ik
denk ook dat de deelnemers blij waren elkaar
nog eens te zien, te wuiven naar elkaar.
Wat is Zoom?
Zoom is een Amerikaans softwarebedrijf gespecialiseerd in videoconferenties, online
vergaderingen en groepstelefoongesprekken.
Korte sessies videobeldienst zijn gratis. De
coronapandemie maakte het bedrijf groot en
wereldbekend. De Chinees-Amerikaanse zakenman Eric Yuan, die het bedrijf in 2011 oprichtte, is sinds de beursgang miljardair of zoals men zegt: hij hoort bij de “tiennullenclub.”
De Zoomaandelen gingen van 68 $ naar 328 $
(april 2020).
Kritische gebruikers vragen zich af: is Zoom
veilig? Respecteert de firma de privacy?
De meesten halen de schouders op. Men moet
de bluts met de buil nemen. Zoom is leuk bij
het gebruik ervan, efficiënt en onmisbaar
voor thuiswerkers, tijd- en kostenbesparend.
Kortom een fenomeen dat zal blijven zolang
COVID-19 circuleert. Ook na een vaccin is het
bedrijf waarschijnlijk een blijvertje. Zoom staat

sterker dan andere videocommunicaties zoals
FaceTime en Skype. Deze laatste zijn “slechts”
bijproducten van de giganten Apple en Microsoft.
Zoom echter richt alle pijlen op zijn hoofdactiviteit, zijn specialiteit. Daarom staat het bedrijf
zo sterk... tot het tegendeel bewezen wordt.
Wat brengt 2021? Een live Algemene Vergadering op de maatschappelijke zetel? Of moet
RWS plannen dat er weer virtueel vergaderd
wordt?
Mick De Wachter
RWS-Redactieraad

Met dank aan Paulo, die in samenspraak met de
redactieraad een ondeugende interpretatie van
een zoomsessie gaf.
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Algemene Vergadering

Verslag over de activiteiten boekjaar 2019
In 2019 kwam de raad van bestuur van de vereniging bijeen op 12 januari, 27 februari, 4 mei,
15 juni, 31 augustus, 12 oktober en 7 december.
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond
plaats op zaterdag 15 juni 2019 op de maatschappelijke zetel. Een bijzondere algemene
vergadering vond plaats op zaterdag 7 december, eveneens op de maatschappelijke zetel.
Aanleiding van deze bijzondere vergadering
was de wijziging van de statuten om deze aan
te passen aan de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van Wetboek van vennootschappen
en verenigingen .
Op 28 mei werd de Dag van Waardig Sterven
gehouden in Hogeschool AP aan de Meistraat
in Antwerpen. Het thema van dat jaar was
“Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra, Uw keuze!”. Zo’n 130 personen waren aanwezig.
Op 11 december 2019 vond er een bijeenkomst
plaats van Right to Die Europe in het Europees
Parlement te Brussel. Namens RWS waren mevrouw Rita Goeminne en de heren Marc Van
Hoey en Marc Vanryckeghem aanwezig.

De redactieraad van het kwartaalblad kwam
bijeen op 8 februari, 30 april, 1 augustus en 25
oktober 2019. Tijdens de vergadering van 30
april heeft mevrouw Gaby Swerts het stokje
van voorzitterschap van de redactieraad doorgegeven aan mevrouw Mick De Wachter.

Ook is er het hele jaar door een telefoonpermanentie die met een wekelijkse beurtrol door
vrijwilligers wordt verzorgd.

RWS heeft permanenties gehouden in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Gent.

vraagstelling over RWS en de twee documenten (negatieve wilsverklaring en euthanasieaanvraag),
afgifte van deze documenten samen met
de verklarende tekst,
hulp bij invulling of verbetering van reeds
ingevulde documenten,
hernieuwing na vijf jaar van de euthanasieaanvraag,
wijzigingen met betrekking tot de wettelijke mandataris en/of vertrouwenspersoon,
vraag naar uitvoerende artsen voor euthanasie.

In Antwerpen gebeuren deze permanenties
om de 14 dagen op de 1e en 3e donderdag
van de maand met de hulp van verscheidene
vrijwilligers.
In Gent is dit telkens de 3e woensdag van de
maand.
In Hasselt, Turnhout en Mechelen op afspraak.
In Antwerpen werden er 24 permanenties
gehouden waarbij in totaal zo’n 190 personen
werden geholpen.
In Gent werden er 12 permanenties gehouden
en werden er zo’n 26 personen geholpen.

Net zoals in 2018 waren de meest gestelde vragen tijdens deze permanenties, in hoofdorde :

Op zaterdag 24 augustus werd onder leiding
van Marc Vanryckeghem een uitstap naar Lier
georganiseerd voor de medewerkers.
De prijs Léon Favyts en Hugo Van den Enden
werd dit jaar niet uitgereikt wegens onvoldoende inzendingen.

RWS organiseerde intervisiebijeenkomsten
voor de medewerkers op 17 mei en 4 oktober
2019.
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Contacten met RWS

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.
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.
t"/58&31&/
Italiëlei 153, Antwerpen
Enkel op afspraak elke eerste en derde donderdag van de maand van 13.30 tot 16.00 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

t.&$)&-&/
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 (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.

t(&/5
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.

t563/)065
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 (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.

t)"44&-5
Een persoonlijk gesprek met Johan Jacques kan
na afspraak.
Je kan hem bereiken via mail :
johan.jacques@telenet.be of
0474 796 256.
Een videochat kan ook via WhatsApp of facetime.

#&-"/(3*+,
* RWS blijft buiten de openingsuren
van het kantoor 24/7 telefonisch
bereikbaar op het nummer
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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.

163 - JANUARI 2021

Woordzoeker

8PPSE[PFLFS

ZOEK VOLGENDE WOORDEN EN STREEP ZE DOOR.
DE LETTERS DIE OVERBLIJVEN VORMEN EEN WOORD:
DRINKEN – ETEN – FAMILIE – FEESTEN – FOTO – KERST – KLEINKIND – KOKEN – NEEF
– OMA – OMKEREN – OOM - OPA – OUDERS – PRATEN – PRET – POT – SAMENKOMST TAFELEN – VIEREN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

IK WORD LID VAN RWS
70--&%*(*/(&76-%&/0/%&35&,&/%4563&//""3384 *5"-*&-&* "/58&31&/
Ik wens deel uit te maken van 3FDIUPQ8BBSEJH4UFSWFOW[X en stort op bankrekening: BE19 3200 2641 7012 van RWS € 20 (per persoon),
€ 40 (2 personen op hetzelfde adres) € 50 (vanaf 3 personen op hetzelfde adres) en vermeld op de overschrijving duidelijk ‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
Naam 1

Voornaam

Geslacht

Naam 2

Voornaam

Geslacht

Straat / nr
Postcode
Geboortedatum

Woonplaats
Tel + E-mail

Handtekening + datum
0107&34$)3*+7*/(7&3.&-%&/
‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
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Boekbespreking

(&03(&4&/3*5"

Leen Dendievel

Georges en Rita, meer dan 50 jaar samen, willen graag euthanasie.
Rita dementeert. Haar man is kerngezond en komt in eerste instantie niet in
aanmerking. Uiteindelijk krijgt Georges
ook een positief antwoord op basis van
anticiperende rouw. Deze vorm van
rouw wordt erkend als ongeneeslijk
ziek.
Het echtpaar heeft drie kinderen: Kurt,
Lydie en Walter. Zij reageren elk op hun
manier op de beslissing van hun ouders.
“Georges en Rita” is een omkeerboek
met twee covers. Je kiest zelf welk verhaal je eerst leest: dat van Georges of
dat van Rita. Beiden vertrekken vanuit
hun persoonlijke beleving omdat ze elk

op een verschillende manier tegen de
gebeurtenissen aankijken en ze ervaren.
Georges en Rita gaan zoals ieder mens
door het leven met een rugzak gevuld
met verdriet, pijn, vreugde, ontgoocheling, vriendschap, geheimen….
Persoonlijk loste het boek mijn verwachtingen niet in. De promotiecampagne rond het boek focuste nogal op
‘een roman over euthanasie’. Dat is het
niet vind ik, maar euthanasie komt aan
bod. Het is wel een boeiend en vlot geschreven verhaal.

Uitgeverij: Horizon
ISBN 9789464100211

Mieke Versées

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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Hernieuwing lidmaatschap 2021
Het Levenstestament (wilsverklaring betreffende de behandeling, ‘negatieve’ wilsverklaring,
voorafgaande zorgplanning) wordt door RWS geregistreerd, samen met de Wilsverklaring
inzake euthanasie. De gemeentebesturen registreren enkel de euthanasievraag.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. U wordt vriendelijk verzocht het lidgeld te betalen
vóór 31 maart 2021, ongeacht de datum van de eerste aansluiting. Om boekhoudkundige redenen
vragen wij u niet te betalen in december 2020, maar pas in januari 2021.
Uw lidmaatschap wordt hernieuwd mits overschrijving van € 20 voor één RWS-lid, € 40 voor twee
RWS-leden op hetzelfde adres, € 50 voor drie RWS-leden of meer op hetzelfde adres.
Gelieve het bedrag te storten op rekening BE19 3200 2641 7012 van vzw RWS, Italiëlei 153, 2000
Antwerpen met vermelding van ‘lidmaatschap 2021’ gevolgd door de namen en lidnummers van alle
personen waarvoor het lidgeld betaald wordt.
U kan ook gebruik maken van het overschrijvingsformulier dat u hieronder vindt en dat u aan uw bank of
postkantoor kan overhandigen (niet naar RWS versturen a.u.b.!).
Na ontvangst van uw lidgeld sturen wij u de Jaarkaart 2021, waarop u ook uw lidnummer vindt.
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Prikbord

Boeken & documenten

%/3ű1&//*/(
In de tweede week van oktober werden 222 DNR-penningen verzon
den naar de leden die zo’n penning bestelden.
Enkele bestellingen kwamen te laat. Geen nood, er volgt een tweed
e
productie. In het volgende kwartaalblad vindt u nogmaals een
bestelbon en alle info ter zake.
NIEUW: u kunt nu ook een DNR-penning via onze website bestel
len.
Op de homepage in de gekleurde balk vindt u alle gegevens onder
de
hoofding “BESTEL UW DNR-PENNING” OF via volgende link: www.
rws.be/dnr-penning. Een fantastische stap vooruit.

7;8%0&)&5(0&%&0.)&5(0&%

&

vereniging met als doel de bevordering
“Doe het Goede om het Goede” is een
en culturele vorming van haar leden,
van de wijsgerige, wetenschappelijke
e.
evenals alle vormen van humanitaire acti
financieel allerlei humanitaire acties.
“Doe het Goede om het Goede” steunt
” en kreeg een schenking van 500 €.
RWS valt onder de “goede organisaties
goed zijn.”
Hartelijk dank. Wij blijven “goed doen,

Bij RWS

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
Lieve Thienpont
Witsand

45&6/
RWS dankt
t EF7;8"SJBEOFWPPSIVOTUFVO
t EF$MVC3FZOEFSTWPPSIVOHJGU

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de
wettelijke bepalingen in België
DVD te koop bij RWS

CARRIEREPRIJS VOOR ONZE

METER

Professor dr. Christine Van Broeck
hoven (VIB*-UAntwerpen Centru
m
voor Moleculaire Neurologie) kre
eg de prestigieuze KHALID IQB
AL
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
.
Deze prijs wordt uitgereikt aan
onderzoekers die een levenslan
ge inzet in de strijd tegen de ziekte van
Alzheimer en andere vormen van
dementie tonen.
Onze meter van RWS nam de AW
ARD in ontvangst op 27 juli tijd
ens
EFWJSUVFMF"M[IFJNFShT"TTPDJBUJ
PO*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODF
Een dikke proficiat voor onze me
ter Christine!

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

*Vlaams Instituut voor Biotechno
logie
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Boeken & documenten

In de boekhandel of op internet

Johan Braeckman & Dirk
Verhofstadt (red.)
Etienne Vermeersch Nagelaten
Geschriften
Uitgeverij Houtekiet
ISBN 9789089247520
'SBOLZ#VTTDIF8JN
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

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

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

De pijn van anders zijn
Uitgeverij Academia Press
ISBN 9789401443562
Eline Tijtgat
Doodgelukkig
ISBN 97890903066971
Annegreet van Bergen
Mijn moeder wilde dood
Uitgeverij Atlas ISBN 9789045016948

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

*WP6ZUUFOEBFMF
De Wetstrijd
Garant ISBN 9789044137040

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

Hugo Van den Enden
Ons levenseinde humaniseren.
Over waardig sterven en euthanasie
VUBPress 2004 ISBN 9054873736
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&MTWBO8JKOHBBSEFO
Voltooid leven
Uitgever Atlas Contact
ISBN 9789045033044
E-book ISBN 9789045033136

N I E UW
Leen Dendievel
Georges en Rita
Uitgever: Horizon
ISBN 9789464100211

*OF7BO8ZNFSTDI
Als je wieg op drijfzand staat
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789401472807

Lieve Thienpont
Beschuldigd van gifmoord
Euthanasie voor assisen, een persoonlijk verhaal
Uitgever: Houtekiet
ISBN: 9789089248893
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Nuttige adressen
ADMD
Av. Eugène Plasky 144 Bte 3
1030 Schaerbeek
T 02 502 04 85
F 02 502 61 50
info@admd.be
www.admd.be
Vlaamse Alzheimer Liga
Gratis infolijn voor familieleden van
dementerenden en jong-dementerenden
T 0800 15 225 (Gratis)
www.alzheimer.be
Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Kankerfoon 0800 15 802 (Gratis)
www.kanker.be
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Vlaamse kankertelefoon
T 078 15 01 51
e-kankerlijn@tegenkanker.be
(elektronische variant van de
Vlaamse kankertelefoon)
www.vlk.be
HuizenvandeMens
Alle informatie en adressen over morele
bijstand en vrijzinnige plechtigheden
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
info@deMens.nu
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Voor alle adressen en informatie over
palliatieve zorg
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
T 02 456 82 00
www.palliatief.be
ALS-Liga
T 016 29 81 40
www.als-mnd.be

Humanitas
Psychologische begeleiding
T 0497 644 003
Multiple Sclerose Liga
Voor psycho-sociale begeleiding van
MS-patiënten en hun familie
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
T 011 80 89 80
MS Infolijn 0800 93 352 (Gratis)
www.ms-vlaanderen.be
SENSOA
Vlaams expertisecentrum voor
seksuele gezondheid en voor
mensen met HIV
President Building, 5de verdieping
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T 03 238 68 68
www.sensoa.be
Tele-Onthaal
Telefonische ondersteuning ivm
persoonlijke zorgen en relatieproblemen
T 106 (Gratis)
www.tele-onthaal.be
Trefpunt Zelfhulp
Voor informatie en adressen van
zelfhulpgroepen in Vlaanderen
E. Van Evenstraat 2c
3000 Leuven
T 016 23 65 07
www.zelfhulp.be
VONKEL vzw
Een luisterend huis
Zwijnaardsesteenweg 41-43
9000 Gent
welkom@vonkeleenluisterendhuis.be
Stichting LevenseindeCounseling (SLC)
info@levenseindecounseling.com
www.levenseindecounseling.com

OplOssing van de
WOOrdzOeker is
gesch en kjes

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

World
Federation of Right to Die Societies en andere, niet aangesloten verenigingen:
26 RWS
adressen via het secretariaat van RWS
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Het aantal uitgevoerde euthanasiegevallen op basis van taal
Bron: Federale Controle- en Evaluatiecommisie Euthanasie

Over de jaren heen is er een toename van het aantal
geregistreerde overlijdens door euthanasie. Na een
schijnbare afvlakking in de periode 2017 tot en met 2018
trad in 2019 opnieuw een stijging op met meer dan 12,6 %
tegenover 2018.
In 2019 ontving de Commissie in totaal 2656 registratie–
documenten waarvan 2053 Nederlandstalige en 603
Franstalige.
Het aandeel van het aantal sterfgevallen door euthanasie
in het jaar 2019 bedroeg 2,5 % van alle sterfgevallen in ons
land (108.745 overlijdens, bron StatBel).

8*+8&/4&/6&&/(&;0/%&/)001(&7&/%
%&384ű#&456634-&%&/&/ű73*+8*--*(&34
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