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1983 - 2022
Léon Favyts
10-06-1941 - 26-05-2013

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

PRIJS “Léon Favyts en Hugo Van den Enden”
1. Doel
Een bachelor- of master thesis/eindwerk met als breed onderwerp "Het maatschappelijk aanvaard waardig
sterven, levenseindebeslissingen en de relevantie naar de samenleving".
(strikte wetenschap is geen primordiaal gegeven).
2. Wie kan deelnemen?
Alle eerder genoemde thesissen, bachelor of master, maximum drie jaar oud, door studenten die hun
eindwerk hierover maakten. Ook eindwerken, gemaakt voor door de Belgische Staat erkende opleidingen,
komen in aanmerking.
3. De werken dienen in tweevoud aan de RWS-zetel gestuurd vóór 31 augustus van elk kalenderjaar.
Ze zijn geschreven in het Engels of het Nederlands, terwijl er een bondige duidelijke samenvatting van 1
kwartoblad moet worden bijgevoegd in beide talen. De proefschriften worden digitaal aangeleverd via het
secretariaat info@rws.be. Er dienen minimum drie werken ingediend worden.
4. Kandidaturen worden kenbaar gemaakt via hogescholen en universiteiten, sociale media en
websites.
5. De pluri-disciplinaire jury onder voorzitterschap van een RWS-bestuurder zal oordelen op
individuele evaluatie zonder deliberatie. De werken worden geanonimiseerd aan de juryleden
verstrekt. Daarna volgt de nominatieve telling van de punten.
6. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk.
7.

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

8. De prijs wordt bekendgemaakt op 2 november van elk jaar, dit ter gelegenheid van de
internationale dag Right to Die.
9. Proclamatie. De beste drie werken worden via een korte presentatie voorgesteld door de auteurs in
de maand november.
10. De ingediende werken blijven bezit van RWS, ook als ze voor andere prijzen ingediend zijn.
11. RWS mag in overleg met de auteurs het volledig werk of delen hiervan gebruiken in publicaties.
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Enkele weken voor zijn overlijden gaf Stijn De Paepe (18/08/1979 - 22/02/2022) RWS de
toestemming dit gedicht op te nemen.
De “moderne rederijker” is nu weg, hij werd nooit een gezwinde grijsaard.
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Woordje van de voorzitter

Hemelvaart

Geachte leden, vrienden,
Het nieuwe jaar is eindelijk met goede
vooruitzichten begonnen. Na twee jaar
covid-ellende lijkt het erop dat we stilaan
terugkeren naar het normale leven.
Ook bij onze vereniging lijkt het er sterk
op.
Het zijn drukke tijden nu met het versturen van lidkaarten en documenten en het
voorbereiden van allerhande activiteiten
voor de rest van het jaar.
Op zaterdag 7 mei is het voor de geïnteresseerden verzamelen geblazen voor de
Algemene Ledenvergadering op de zetel
om 12.30 uur.
In dezelfde maand mei organiseren we op
zaterdag 28 mei van 10 tot 14 uur onze Internationale dag van Waardig Sterven en
Euthanasie met als thema dementie.
De uitnodiging en inschrijvingsmodaliteiten vindt u verder in ons blad. Het zal een
boeiende ochtend worden met interessante sprekers gevolgd door een levendige
discussie. Eindelijk, na twee jaar kunnen
we deze activiteit terug laten doorgaan.

Gedicht

Wij hopen u allen talrijk te mogen verwelkomen. Breng uw vrienden en familie
gerust mee, maar schrijf ze wel in aub.
Ook de digitale lezing zal een herhaling
krijgen in het najaar en uiteraard zijn we
bij RWS uiterst trots op de podcast-reeks
rond voltooid leven.
Deze reeks bevat vier afleveringen die u
via verschillende kanalen kan beluisteren.
Ook via onze website.
Over de andere kanalen zal u verder in dit
blad kunnen lezen.
U ziet het beste leden, RWS leeft meer dan
ooit!
U kan overigens ook nog steeds uw DNRpenning bestellen via de RWS-website.
Honderden leden deden het u al voor.
Ik wens u veel leesplezier met het kwartaalblad en hoop u te mogen begroeten
op één van onze evenementen.

Vriendelijke groeten,
Uw voorzitter
Marc Van Hoey

Ondanks het plein en houten banken
weigert beton een thuis te zijn
de bomen dragen naakt de tijd
en wijzen naar de hemelvaart
roerloos wordt hier door het glas
gestaard
en vallen ogen langzaam toe
zo moe van stilte dat het ziektes baart
en afscheid schrijft op het plafond
hier worden ouderen bewaard
voor wandelingen in het weekend
en aarde maakt het grasland vrij
voor wat hier nog vooruitzicht heet

het leven wordt barmhartig uitgekleed.

© bert deben
Simon Michaël Coninckx-prijs
Sint-Truiden 28 januari 2021
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Beslissingen bij levenseinde

Beslissingen bij levenseinde
In ons vorige kwartaalblad publiceerden wij het eerste deel van de digitale lezing van 7 oktober 2021
en beloofden wij u een vervolg in dit nummer. Wij geven er de voorkeur aan alles te bundelen in één artikel zodat u een totaalbeeld krijgt en een duidelijk overzicht heeft.

DEEL 1
De lezing startte met een korte opfrissing van
de wet op de patiëntenrechten, de wet op de
palliatieve zorg en de euthanasiewet.

4) VSED of Vrijwillig Stoppen met Eten en
Drinken.
Patiënt kiest er zelf voor. In dat geval, wel
blijven aanbieden maar niet forceren.
Niet pijnlijk, moet worden gerespecteerd.

Beslissingen kunnen van uiteenlopende aard
zijn.
1) Niet opstarten of stoppen van een behandeling.
Dit kan een vrijwillige en afdwingbare
keuze zijn van de patiënt.
Het is een uiting van zelfbeschikking in het
kader van de patiëntenrechten.
Artsen kunnen eveneens beslissen om niet
te behandelen, maar steeds in overleg.

5) Overlijden door tussenkomst zorgverstrekker zonder verzoek.
Circa 3% van de overlijdens.
Dit is een grijze zone. In dergelijke gevallen
overleggen artsen wel met team, collega’s
of naasten, maar niet met de patiënten
(omdat het vaak niet meer mogelijk is).

2) Palliatieve zorg wordt bij ongeneeslijk
zieke mensen toegepast .
Het is geen synoniem van nabij overlijden .
Palliatieve zorg is een totaalzorg.
Fysiek, psychisch, spiritueel en
existentieel.

Hier dient vooreerst een onderscheid gemaakt
te worden tussen een patiënt die bewust is en
een niet-bewuste patiënt. Vervolgens ook of
hij/zij terminaal is of niet-terminaal.

3) Zelfdoding
Patiënt beslist zelf zijn leven te stoppen.
Traumatisch, vaak mislukkingen, maar er
zijn geen exacte cijfers.
Opgelet in verband met verzekeringen en
premies.
Hulp bij zelfdoding
Als een behandelend arts helpt, kan dit.
Als derden dit doen is het een strafbaar
feit.
Deze kwestie ligt ethisch en juridisch bijzonder moeilijk.
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DEEL 2: EUTHANASIE

1) Terminaal bewuste verzoeker
- Enkel schriftelijk verzoek, geen getuigen vereist. Dit schriftelijk verzoek mag
niet verward worden met de voorafgaande wilsverklaring euthanasie.
- Het advies van twee artsen, waarvan 1
uitvoerend arts
- GEEN wachttijd
- Uitgebreid overleg en informatie
2) Niet-terminaal bewuste verzoeker
- Schriftelijk verzoek
- Drie artsen, waarvan 1 uitvoerend arts
geven advies
- Een maand wachttijd
- Overleg en informatie

3) Onbewuste patient
- Door een ongeval of ziekte in feitelijke
“coma”
- Voorafgaande wilsverklaring nodig
- Twee getuigen en een vertrouwenspersoon op het document.
- Getuigen moeten enkel aanwezig zijn
bij het ondertekenen van het document
om te bevestigen dat de betreffende
persoon dit zelf én bewust doet.
- Sinds april 2020 is de voorafgaande
wilsverklaring euthanasie onbeperkt
geldig mits ingevuld na deze datum.
Zoniet dient ze nog éénmaal hernieuwd
te worden.
- Twee artsen geven advies, waarvan 1
uitvoerend arts.
4) Jongeren
Sinds 2013 kunnen alle minderjarigen in
België euthanasie vragen onder de volgende voorwaarden:
- Het mag niet gaan om psychisch lijden
- Ouders beslissen mee
- Verplicht psychologisch advies
Maar, we eindigen met een bedenking. Er valt
nog veel te doen: euthanasie is nog steeds
wettelijk niet mogelijk bij:
- dementie
- voltooid leven en vraag naar levensbeeindiging
Recht op Waardig Sterven blijft een drukkingsgroep die blijft ijveren voor zelfbeschikking.
Ook die van u! Blijf ons steunen.
Dr. Marc Van Hoey
Voorzitter RWS
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PRIJS “Léon Favyts en Hugo Van den Enden 2022”
Léon Favyts
10-06-1941 - 26-05-2013

39

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

1983 - 2022
Woensdag 10 november 2021, de dag van de
plechtige proclamatie ligt nog maar pas achter
ons en toch kijken wij al uit naar de volgende
prijs, die zal uitgereikt worden in november
2022.
Om die prijs te kunnen uitreiken, hebben wij
evenwel winnaars en dus eerst kandidaten
én hun inzendingen nodig. Misschien heeft u
laatstejaarsstudenten verpleegkunde of recent afgestudeerden in uw directe omgeving
(familie, kennissenkring). Geef ze dan zeker de
tip hun eindwerk, thesis of masterproef in te
zenden naar RWS. Er is namelijk de mogelijkheid een geldprijs te verdienen.
Gedetailleerde informatie vindt u terug op
bladzijde 2 van dit blad en we geven hier graag
extra aandacht met deze achtergrondinformatie.
Alle eindwerken met als onderwerp waardig
sterven, vroegtijdige zorgplanning, levenseindebeslissingen en palliatieve sedatie komen in
aanmerking en moeten ingediend worden vóór
31 augustus 2022 bij het RWS-secretariaat.
Er zullen twee prijzen uitgereikt worden: als
eerste prijs een cheque van 1.000 € en als
tweede een troostprijs van 300 €.
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Wat verwachten wij van de winnaars?
t 7BO IVO NBTUFSQSPFG XPSEU FFO SÏTVNÏ
gemaakt van maximaal 700 woorden,
die zal gepubliceerd worden in het eerste
kwartaalblad 2023.
t %BU[JKBBOXF[JH[JKOPQEFQSJKTVJUSFJLJOH
en er toelichting geven over hun eindwerk.
t /B IFU BDBEFNJTDI HFEFFMUF WPMHU FFO
vraag-en-antwoord-sessie.
t %FQSJKTVJUSFJLJOHXPSEUHFWPMHEEPPSFFO
receptie.
t %F GBNJMJFMFEFO FO QBSUOFS WBO EF XJOnaars worden eveneens vriendelijk uitgenodigd.
RWS steunt alle studenten met een hart voor
de zorg, een sector die de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws kwam. Er waren bewonderende momenten met applaus, witte lakens
en felicitaties voor de inzet in de vaccinatie- en
testcentra. RWS blijft bewonderen, motiveren
en ondersteunen.
Vandaar onze oproep aan alle laatstejaarsstudenten om deel te nemen aan deze “wedstrijd”.
Misschien vraagt u zich af -en zeker de jongeren tot wie wij ons richten- wie die heren zijn
naar wie RWS een prijs noemde. Daarom een
korte opfrissing:
Léon Favyts (10 juni 1941 - 26 mei 2013)
richtte in 1983 de actiegroep RWS op en was
er gedurende 29 jaar voorzitter van. In 2013 gaf
hij de fakkel door aan dr. Marc Van Hoey.

Echtgenote en rechterhand Jacqueline Simon
maakt nog steeds deel uit van het RWS-bestuursorgaan en hun dochter Fanny is secretaris van onze vzw.
Hoogleraar moraalwetenschappen en bioethiek Hugo Van den Enden (27 juni 1938 - 23
januari 2007) was sinds 1983 vicevoorzitter bij
RWS en was samen met Léon Favyts dé wegvoorbereider voor de Belgische euthanasiewet.
Sinds enkele jaren is zoon Siegfried de redactieraad komen versterken.
Deze terugblik, dit stukje geschiedenis ronden
wij af met het eerste resultaat van jaren actie
voeren: op 28 mei 2002 werd de euthanasiewet goedgekeurd en trad deze in werking op
23 september van datzelfde jaar. Zeven dagen
later maakte Mario Verstraete (1962 – 30
september 2002) als eerste gebruik van deze
wet. Mario was RWS-bestuurslid, leed aan
multiple sclerose, was activist voor menswaardig sterven en bepleitte samen met onze twee
voornoemde bestuursleden euthanasie in de
senaatscommissie. Hij kreeg wat hij wenste:
verlossing uit zijn lijden.
Wij hopen dat u dit bericht verspreidt en hopen
talrijke eindwerken te ontvangen.
Het RWS-bestuursorgaan

RWS 7

Internationaal, Frankrijk

Ontmoeting tussen de Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité (ADMD) en Recht op
Waardig Sterven (RWS)
Op 15 december 2021 hadden wij van RWS, Marc Van Hoey en Rita Goeminne, een ontmoeting met Nadine Bourgois,
Monique Ladesou en Maria-Jean Van Waart, drie vertegenwoordigers van ADMD 59 Noord-Frankrijk .

ADMD wilde graag kennis maken met onze
manier van werken.
Tijdens deze aangename ontmoeting werden
wederzijds vragen gesteld over de beide verenigingen.
RWS gaf informatie over hoever het staat met
de Belgische wetgeving, hoe RWS hiermee
kan omgaan, onze beperkingen en onze acties met het oog op een eventuele aanpassing
van de wet. We spraken over onze strijd voor
een uitbreiding van de wet tot personen met
dementie en voor hen die euthanasie vragen
omdat ze «klaar zijn met het leven». We vertelden over onze 24u/24u en 7/7 telefoonpermanentie, onze onthaalmomenten (twee keer per
maand), het kwartaalblad, bijscholingen, onze
symposia en onze podcast.
Tijdens het gesprek werd het snel duidelijk dat
het in Frankrijk veel minder gemakkelijk gaat
wanneer men het heeft over het levenseinde.
Verder in dit stukje volgt een beschrijving van
hoe men in Frankrijk omgaat met vragen naar
euthanasie en palliatieve sedatie.
Zoals bekend bestaat er in Frankrijk geen wet
met betrekking tot euthanasie.
In 2016 werd de wet «Claeys-Léonetti» goedgekeurd die palliatieve sedatie toestaat. Het
toepassingsgebied van deze wet is beperkt tot
patiënten met een levensbedreigende ziekte
maar die zich reeds in de allerlaatste fase van
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hun leven bevinden, met andere woorden voor
patiënten die stervende zijn. Bovendien wordt
een palliatieve sedatie slechts uitgevoerd volgens een wat zij een «collegiale procedure»
noemen en is de uitvoering volledig afhankelijk van een advies van een palliatief sedatieteam.
De «collegiale procedure» betekent dat het
hele medische team (een of zelfs twee artsen,
verpleegkundigen, verzorgenden, kinesitherapeuten, psychologen) akkoord moet gaan en
dat er ook nog advies moet gevraagd worden
aan twee artsen, gespecialiseerd in de aandoening.
Noch huisartsen, noch de patiënten zelf en de
familie worden betrokken bij dit proces.
Volgens een recente enquête wordt palliatieve
sedatie slechts toegepast bij 30% van de aanvragen. Men moet al in een grote stad wonen en behandeld worden in een algemeen of
academisch ziekenhuis om in aanmerking te
komen voor een toepassing. Op het platteland
is de mogelijkheid bijna onbestaande.
In de afdeling Nord – Pas-de-Calais ontvangt
ADMD jaarlijks 90 à 100 vragen voor meer en
duidelijke informatie over euthanasie. Deze
aanvragen komen niet van terminaal zieke
mensen maar eerder van patiënten met een
ernstige en zware handicap die niet in aanmerking komen voor palliatieve sedatie.

Men schat dat er in Frankrijk ongeveer 5000
clandestiene euthanasiegevallen per jaar worden uitgevoerd.
ADMD Nord – Pas-de-Calais moedigt zij die ernaar vragen zeker niet aan om via het internet
op zoek te gaan naar onbetrouwbare en gevaarlijke middelen. In 2021 werden bij 90 mensen huiszoekingen verricht omdat ze verdacht
werden van het aanschaffen van een product
via een Zuid-Amerikaanse verdeler. Tot nu toe
is er nog niemand veroordeeld.
ADMD hoopt dat er tijdens het volgende Franse
presidentschap werk zal worden gemaakt van
een nieuwe wet die actieve euthanasie toelaat.
De recent ingediende wetsvoorstellen zijn veel
te beperkt voor zieken in de terminale fase van
hun leven.
Zij willen deelnemen aan het debat en druk
uitoefenen om een goede wet te bekomen.
Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van Monique Ladesou (Déléguée pour
le département du Nord) en Maria-Jean Van
Waart (lid van ADMD).
Rita Goeminne
Hierna vindt u een bespreking van de film « Tout
s’est bien passé ». Die film is een goede illustratie
van wat in Frankrijk NIET mogelijk is.
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Filmbespreking

Tout s'est bien passé
Aansluitend bij het artikel “Ontmoeting ADMD
Frankrijk – RWS” geven wij u graag een beeld
van de Franse problematiek rond euthanasie.
‘Tout s’est bien passé’ is een Franse bioscoopfilm
uitgebracht in oktober 2021, geregisseerd door
de befaamde François Ozon, naar de roman
‘Tout c’est bien passé’ van Emmanuel Bernheim.
In de hoofdrollen: André Dussollier als de vader, Sophie Marceau en Geraldine Pailhas als
zijn twee volwassen dochters.

sterven. Waarom leeft hij al lang gescheiden
van zijn vrouw? Waarom is zijn vrouw depressief geworden? Waarom kan hij ogenschijnlijk
lachend zijn eigen levenseinde tegemoetzien?
Wie is dat personage dat hem willens nillens
wil komen bezoeken in het ziekenhuis terwijl die contactverbod krijgt…? De film is
boeiend en esthetisch verfilmd, zoals alleen
François Ozon dat kan, doorspekt met pittige
dialogen en fijne humor. Het Parijse decor ‘en
surplus’. Een ‘ongemakkelijk’ onderwerp (zeker in Frankrijk) wordt hier op een verfijnde,

niet-dramatische manier in beeld gebracht. Ik
maakte me na het zien van deze filmparel de
bedenking: wat zijn we in België toch goed af
met onze wetgeving omtrent levenseinde en
euthanasie…
De film is beschikbaar bij Lumière.
Il faut le voir !!
Marc Van Daele
Vrijwilliger bij RWS

Vader André woont in een riant ‘immeuble’ in
Parijs. Gefortuneerd, gepensioneerd en vrolijk
van het leven genietend, ook al is hij van tafel en bed gescheiden van zijn zwaar depressieve echtgenote (bijrol voor rekening van de
gevierde Charlotte Rampling). Op een dag
krijgt zijn oudste dochter, die aan haar roman
werkt, het bericht dat vader in het ziekenhuis
is opgenomen met een beroerte. In paniek
verwittigt ze haar zus en snellen ze vader tegemoet in het hospitaal. Daar vernemen ze dat
vader onomkeerbaar verlamd is. Vader geeft
al snel te kennen dat dit niet is wat hij zich bij
zijn ‘oude dag’ voorstelt. Hij wil euthanasie.
(voor alle duidelijkheid: in Frankrijk is dit bij
wet nog steeds verboden). De oudste dochter
belooft –nadat ze van de schrik is bekomen en
haar spontane weerstand tegen vaders wens
heeft aan de kant gezet- dat ze zal proberen
hem te helpen zijn wens te vervullen. Haar zus
moet wel eerst overtuigd worden. Die is van
mening dat vader op andere gedachten moet
worden gebracht. Ze wil niet tegen de Franse
wet handelen… Maar ze geraken het toch
eens, vaders wil moet worden gerespecteerd.
Ze nemen contact met ADMD Parijs (de Franse
zusterorganisatie van Recht op Waardig Sterven). Ze komen in contact met een instelling in
Zwitserland die hen ‘een traject’ aanbiedt. Samen met het ontvouwen van een thrillerachtig
ontsnappingsplan krijgen we gaandeweg inkijk in het verborgen leven van de vader die wil
168 - APRIL 2022
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Contacten met RWS

Permanenties

Secretariaat
RWS is er voor iedereen, al 39 jaar!
Aarzel niet om hulp of informatie te vragen

Trees de Kind
Administratief coördinator

Hallo,
U kan bij mij, Trees de Kind, terecht voor praktische informatie en tips.
Per brief, via mail op info@rws.be of telefonisch op het nummer 03 272 51 63.
Ook op de website www.rws.be vindt u heel wat informatie.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur. Vragen over lidgeld en documenten kan u dan stellen.
Telefoneren kan echter de hele week op hetzelfde nummer en dat 24/7.
RWS-medewerkers beantwoorden dan uw vragen. Hou liefst rekening met de kantooruren en respecteer indien mogelijk de avonden en de weekends. Voor héél dringende
gevallen kan er natuurlijk een uitzondering gemaakt worden. Indien u op de voicemail
terechtkomt, dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug.
Wenst u een persoonlijk contact, maak dan een afspraak. Hiernaast vindt u een overzicht van onze permanenties.

Tijdens de permanenties zijn een aantal goed
opgeleide RWS-vrijwilligers aanwezig. Zij zijn
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. U wordt, indien gewenst, geholpen
met het invullen van de documenten: negatieve
wilsverklaring patiëntenrechten (vroeger levenstestament) en de wilsverklaring euthanasie.
U kan terecht met al uw vragen over het levenseinde, de wetgeving met betrekking tot euthanasie, patiëntenrechten, enzovoort.
Zolang het nodig is, wordt alleen op afspraak
gewerkt.
Afspraken zijn beperkt tot 30 minuten.
Gelieve een mondmasker te dragen.
RWS houdt rekening met de huidige situatie en
ieders gezondheid.
Met dank voor uw begrip.

Ik vraag u vriendelijk om steeds uw lidnummer bij de hand te hebben. Zeker als u telefoneert. Uiteraard is dat verzoek ook geldig voor correspondentie per brief of mail. Naast
uw adres vermeldt u dus ook uw lidnummer.
Met dit lidnummer is het inderdaad een koud kunstje om snel uw gegevens op te zoeken.
Let wel: de telefoonpermanenties 24/7 hebben niet direct toegang tot het ledenbestand
en kunnen bijgevolg minder snel antwoorden.
Uw lidnummer vindt u op uw jaarkaart én op de omslag (bij uw adres) waarin het kwartaalblad verstuurd wordt.
Ik ben er voor u als u documenten nodig heeft: negatieve wilsverklaring patiëntenrechten (vroeger levenstestament) en de wilsverklaring euthanasie. Ingevulde documenten
hoeft u niet aangetekend te verzenden. Een gewone postzegel volstaat.
Tenslotte wil ik het nog hebben over betalingen aan RWS:
t WFSNFMETUFFETVXMJEOVNNFS"MTVWPPSNFFSEFSFQFSTPOFOCFUBBMU WFSNFMEEBO
alle namen en lidnummers.
t HFFG[FLFSCJKEFPWFSTDISJKWJOHPOEFSi7SJKFNFEFEFMJOHwEFSFEFOWBOEFCFUBMJOH
Bijvoorbeeld “lidgeld”, “inschrijving voor een bepaald evenement”, “bestelling DVD of
boek”, enzovoort.
t IPVEFPWFSTDISJKWJOHFOiHFTDIFJEFOwCFUBBMBG[POEFSMJKLWPPSFMLFTPPSUCFTUFMMJOH
en combineer bijvoorbeeld niet met de betaling van uw lidgeld.
Trees de Kind
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Internationaal

Nieuws uit het buitenland
ANTWERPEN
Italiëlei 153, Antwerpen
Enkel op afspraak elke eerste en derde donderdag
van de maand van 13.30 tot 16.00 uur.
Voorafgaandelijk 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.

TURNHOUT
Het Huis van de Mens,
Begijnenstraat 53, Turnhout
Enkel op afspraak! Bel naar onze coördinator Trees
de Kind (03 272 51 63) tijdens de openingsuren
(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 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.

HASSELT

De wetgeving rond levenseinde blijft continu evolueren in de hele wereld.
Ziehier een kort overzicht

AUSTRALIË
Na Victoria, Tasmanië, Zuid- en West-Australië volgt Queensland als vijfde deelstaat met
een legalisering van euthanasie.
Dit wetsvoorstel moet nog worden besproken in het regionale parlement en zou in 2023
van kracht worden.
Het zou betekenen dat elke volwassene met ondraaglijk lijden een beroep zou kunnen
doen op deze wet. Het verzoek moet wel herhaald worden en twee artsen moeten een
gunstig advies geven.
Bijzonder hieraan is dat patiënt of arts het middel toedient.
Euthanasie verdwijnt dan uit het strafrecht, wat in België nog steeds NIET zo is.

CANADA
Euthanasie is nu toegelaten voor iedereen met een ernstige, ongeneeslijke aandoening.
Psychiatrische aandoeningen zijn echter nog niet aan de orde, maar men wil dit uitwerken
tegen 2023.
Ook bewusteloze patiënten die met een voorafgaande wilsverklaring om euthanasie hebben verzocht, kunnen hun vraag ingewilligd zien.
Mogelijke uitbreidingen naar minderjarigen en palliatieve zorg zitten in de pijplijn.

COLOMBIA (ZUID-AMERIKA)

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.

Geen euthanasiewet. Hulp bij zelfdoding is toegelaten bij ondraaglijk lijden door een ongeneeslijke of ernstige ziekte of als gevolg van een lichamelijk letsel .
In 2014 werd het RECHT OP WAARDIG STERVEN erkend door het Constitutionele Hof en
euthanasie werd vrijgesteld van strafvervolging. Op drie voorwaarden: het is een vrijwillig en geïnformeerd euthanasieverzoek, er is sprake van terminale ziekte en de uitvoering
gebeurt door een arts.
In 2021 werd de term terminaal geschrapt.

GENT

OOSTENRIJK

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.

Een ontwerp laat hulp bij zelfdoding toe bij niet-terminale of terminale aandoeningen.
Twee artsen moeten advies geven, waarvan 1 palliatief specialist.
Deze artsen zullen uitleg geven, bepalen welk pad er gevolgd wordt en de wilsbekwaamheid evalueren.
Er moeten 12 weken verlopen tussen verzoek en uitvoering.
De patiënt mag het euthanaticum zelf innemen.
Veel groeperingen zijn tegen maar verwacht wordt dat deze wet van kracht wordt in 2022.
Dr. Marc Van Hoey
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DRINGENDE OPROEP
Op de vorige bladzijde vindt u informatie over ons secretariaat, de permanenties en onze administratieve coördinator.
Spijtig genoeg verlaat Trees de Kind ons einde april, daarom deze dringende oproep.

Voor onze vzw zoeken wij een

ADMINISTRATIEF COÖRDINATOR (M/V/X)

Wij bieden een halftijdse betrekking (19 uren per week) uurregeling en overname van relevante werkervaring is
bespreekbaar
ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
t "MHFNFOFDPÚSEJOBUJFWBOEFXFSLJOHWBOEFW[X
t -FEFOBENJOJTUSBUJF
t *OLPNFOEFFOVJUHBBOEFDPNNVOJDBUJF
t 'JOBODJFFMPOEFSTUFVOFOEFSPM
t #FTUVVSPOEFSTUFVOFOEFSPM
t 0SHBOJTFSFOEFSPMCJKFWFOUT QFSNBOFOUJF WFSHBEFSJOHFO y
t "BOTUVSFOWBOWSJKXJMMJHFST
VEREISTEN
t 4FDVOEBJS0OEFSXJKTPGHFMJKLHFTUFME
t ,FOOJTFOFSWBSJOHJOEFHFCSVJLFMJKLF*5UPFQBTTJOHFO
t (FTUSVDUVSFFSEFOBDDVSBBULVOOFOXFSLFO
t 5FBNQMBZFS
t ,FOOJTWBOQBUJÑOUFOXFUHFWJOHFOW[XXFUHFWJOHPGCFSFJE
[JKOEF[FUFWFSXFSWFO

VACATURE

t 3FQSFTFOUBUJFGWPPSLPNFOFOTPDJBBMWBBSEJHF
PNHBOHTWPSNFO

RDINATOR
ADMINISTRATIEF COÖ

19 uur

ij
De betrekking is vr
.
vanaf 1 JUNI 2022
,
Heb jij de talenten
die wij zoeken?
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Wenst u de vergadering “live” bij te wonen, stuur dan onderstaande strook in.
Als u de vergadering digitaal volgt, stuur dan een e-mail naar info@rws.be én noteer uw mailadres extra onder uw naam.
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Voltooid leven

Podcast Voltooid leven
In ons vorige kwartaalblad kondigden wij de RWS-podcast Voltooid leven aan.
Het is zover: als dit blad in uw brievenbus valt, zal de vierdelige podcast te beluisteren zijn.

Waarom deze podcast? RWS krijgt steeds meer
vragen naar euthanasie met als onderliggende reden levensmoeheid of het ontbreken
van perspectief inzake levenskwaliteit. RWS
probeert een antwoord te vinden en het onderwerp bespreekbaar te maken, want met
de vergrijzing zal de vraag nog vaker gesteld
worden.
Mag en kan er een oplossing gevonden worden
voor "ouderdomslevensmoeheid"? Het is flirten met de grenzen van de wet, maar moeten
we het denkproces niet aanmoedigen om tot
een wettelijk kader te komen?

-

Het team van het productiehuis The Podcast
Planet interviewde personen met een verlangen naar een levenseinde op basis van voltooid
leven. Via de podcasts maakt u kennis met hen,
maar ook met betrokken artsen en familieleden.

Praktisch: waar kunt u deze podcast beluisteren?
t 4QPUJGZ BMTVEBBSPQHFBCPOOFFSECFOU
t 7JB(PPHMF1PEDBTUFO"QQMF1PEDBTU[JKO
ze gratis beschikbaar, zonder account.
t &WFOFFOT HSBUJT EF BQQ FO XFCTJUF WBO
The Podcast Planet.
t -BTUCVUOPUMFBTUWJOEUVPQEF384XFCsite een link naar de podcast.

De vier podcasts van elk ongeveer 30 minuten
zijn thematisch opgedeeld:
- De eerste aflevering presenteert de getuigenissen van personen met een wens voor
euthanasie op basis van voltooid leven.
-

-

In het tweede deel wordt de ethische/juridische kwestie belicht. Waarom is dit zo
moeilijk, welke hindernissen zijn er ethisch
en juridisch? Een kritische blik op de huidige situatie.
Aflevering drie buigt zich over de naasten:
wie blijft achter? Hoe vertel je aan je omgeving dat je leven voltooid is? En hoe ga
je hier als liefhebbende naaste mee om?

14 RWS

De laatste aflevering belicht de te nemen
stappen en de vooruitzichten van de
hoofdpersonages. Hoe kijken zij naar hun
toekomst?

Wij van de redactieraad hadden het voorrecht
de podcasts als eersten te mogen beluisteren
en… we werden er stil van. We hoorden serene, maar ook kranige en gedreven getuigenissen. Dit alles omkaderd met sfeervolle muziek.
Zoveel getuigenissen en invalshoeken van éénzelfde thematiek: zelfbeschikkingsrecht over
het levenseinde.

Op bladzijde 23 van dit blad vindt u in het groot
én in kleur het herkenningsbeeld (of noem het
de virtuele hoes) en hiernaast plaatsen wij een
kleiner zwart-wit “logootje”.

t 7JTVFMFWPSNHFWJOH
Renée Demeulemeester @itsreneebtw op
Instagram
t .FU EF FFSMJKLF HFUVJHFOJTTFO WBO +BO 
Sibylle, Hans, Lin, Denise, Janine, Nicole &
Hugo. De expertise van de dokters Cosyns,
Van Hoey en Haekens, juriste Delbeke en
verpleegster De Cock.
Lieve lezer, wij zouden het ten zeerste appreciëren dat u via de podcast kennis maakt met
de getuigen en hun wensen. Méér nog: dat u
uw mening vormt en deze aan RWS meedeelt.
Het productieteam zal RWS op de hoogte
houden van het aantal “beluisteringen” en wij
hopen dat u talrijk bent. Heeft u uitstelgedrag?
Wil u liever later luisteren? Wil u herbeluisteren? Geen probleem: de podcasts blijven onbeperkt tot uw beschikking.
In onze volgende bladen komen wij hier graag
op terug.
Van harte,
De RWS-redactieraad

Werkten mee:
t )FU384CFTUVVS
t 1SPEVDUJF NPOUBHFFOFJOESFEBDUJF.BY
Lena Vanden Eynde, The Podcast Planet
t *OUFSWJFXT 'FMJOF 'SBODFVT FO .BY-FOB
Vanden Eynde, The Podcast Planet
t .V[JFL#SFDIU.FSUFOT
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Zorginstellingen

Recht op euthanasie in zorginstellingen
(Door Wouter Colson, verschenen in de Artsenkrant van 21 februari 2022)

'Collectieve gewetensclausules' tegen euthanasie blijven verboden
Zorginstellingen krijgen niet het recht om euthanasie binnen hun muren te verbieden. Een
verzoek om een bepaling daarover in de wet van 15 maart 2020 te vernietigen, werd door
het Grondwettelijk Hof verworpen.

Het beroep tegen de wet kwam van drie artsen. Zij wilden de bepaling uit de wet die zorginstellingen het recht op 'collectieve gewetensclausules' ontzegt, vernietigen.

gen - maar er ook voor zorgen dat het privéleven van de patiënt beschermd wordt. In casu
dat de patiënt de rechten die hij heeft gekregen kan laten gelden.

Zo een 'collectieve gewetensclausule' houdt in
dat de zorginstelling euthanasie binnen haar
muren verbiedt. Dat kan niet, zegt de wet van
15 maart 2020 die de euthanasiewet op een
aantal punten wijzigde. En dat blijft nu ook zo.

De opstellers van de wet van 15 maart 2020
zijn al tegemoetgekomen aan de eerste vereiste, vindt het Grondwettelijk Hof. Om de gewetensvrijheid van de arts te verzekeren is hij
niet langer verplicht de patiënt door te verwijzen naar een andere arts maar moet hij alleen
de nuttige informatie doorgeven waarmee de
patiënt verder kan uitzoeken waar hij met zijn
euthanasieverzoek terecht kan.

Het Grondwettelijk Hof ging niet in op de
grond van de zaak. Het vond dat de artsen niet
konden aantonen dat deze bepaling in de wet
indruiste tegen hun belangen. Ze hadden geen
zorginstelling opgericht of toonden niet aan
dat ze er een gingen oprichten.
Verplichte doorverwijzing?
Een aantal andere verzoeken om vernietiging
van bepalingen uit dezelfde wet werden ook
verworpen. Hier weerlegde het Hof de aangevoerde argumentatie.
Zo moet een arts die euthanasie weigert wel
degelijk de patiënt of zijn vertegenwoordiger
doorverwijzen naar een centrum of een vereniging die in het euthanasierecht zijn gespecialiseerd.

Duur van een wilsverklaring
Ten slotte wilden partijen de bepaling vernietigen die de duur van de wilsverklaring onbeperkt maakt.

Maar het Grondwettelijk Hof schuift dit argument terzijde. De wetgever vindt blijkbaar dat
er een groter risico bestaat dat de patiënt na
vijf jaar nog wel in de bepaalde omstandigheden euthanasie zou wensen maar zou vergeten
om zijn wilsverklaring te verlengen. En het
Grondwettelijk Hof vindt dat niet onredelijk.
De mogelijkheid voor de patiënt en zijn naasten om de wilsverklaring geregeld te herbekijken, bestaat nog altijd, stipt het Hof aan.
En de arts die het euthanasieverzoek bekijkt,
is altijd verplicht te overleggen met de andere
zorgverleners en met de omgeving van de patiënt.
Wouter Colson

Vroeger was die wilsverklaring maar vijf jaar
geldig. Verzoekende partijen vonden dat die
beperkte geldigheidsduur opnieuw moet worden ingesteld. Misschien dat de patiënt van
gedachte is veranderd, maar dat hij vergeten
is dat hij een wilsverklaring heeft opgesteld
voeren ze aan.

Het zorgsysteem moet de gewetensvrijheid
van de arts respecteren - zoals de artsen vra-
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Prikbord

DE DNR-PENNING
onze leden
In het vorige kwartaalblad gaven wij
g te besteleen derde keer de kans de DNR-pennin
len.
kort overOok nu was de respons succesvol. Een
zicht:
* In 2020 kregen we 222 aanvragen.
* In 2021 nog eens 127.
s 62 leden
* En nu begin 2022 hebben nog een
een penning aangevraagd.
eld en
De bestellingen werden ook nu gebund
en.
ond
verz
vorige maand zijn de penningen
tijd bij was
Voor wie er de vorige keren niet op
, niet geof meer tijd nodig had om na te denken
collecwe
nieu
treurd, want er komt zeker nog een
tieve bestelling.
S-website
U kan de DNR-penning ook via de RW
de balk
leur
gek
bestellen. Op de homepage in de
g “BESTEL
vindt u alle gegevens onder de hoofdin
UW DNR-PENNING”.
r-penning.
Of ga rechtstreeks naar www.rws.be/dn

LIDGELD 2022
In het vorige kwartaalblad hebben wij u gevr
aagd het lidgeld vóór einde
maart 2022 te betalen. Dank voor de vlotte beta
lingen. Is de hernieuwing
van uw lidmaatschap tóch aan uw aandacht onts
napt? Breng dat dan zo snel
mogelijk in orde.
Dit kan door overschrijving op rekening BE19 3200
2641 7012 van vzw RWS
met vermelding “Lidmaatschap 2022” gevolgd
door uw naam en lidnummer.
Daar de betalingen digitaal verwerkt worden, vrag
en wij u per persoon een
aparte betaling uit te voeren (20 € per RWS-lid).
Wij danken u.
Aandacht: als u reeds betaalde, is dit bericht uiter
aard niet voor u bestemd.
RWS dankt alle leden die samen met hun
lidgeld een extra steuntje
gaven.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN
De Alzheimer Liga Vlaanderen heeft een nieuwe directeur: Rudy Poedts.
De heer Poedts heeft meer dan 35 jaar ervaring in verschillende facetten van de
gezondheidszorg.
Samen met zijn team zal hij alles op alles zetten om de beste ondersteuning,
vorming, begeleiding en informatie te bieden aan de steeds groeiende groep
van personen met dementie en jongdementie en hun mantelzorgers.
RWS wenst de heer Poedts en zijn organisatie alle succes.

WILSVERKLARINGEN EN GEMEENTEBESTURE

N

Zowel een RWS-medewerkster als een RWS-lid
meldden ons recent moeilijkheden in verband met de registratie van de wilsv
erklaring inzake euthanasie
bij het gemeentebestuur.
In het verleden hoorden we dat wel vaker en blijk
baar zijn niet alle bedienden op de hoogte van de registratie van de wilsv
erklaringen.
Ook creëert men onrust door te vragen of de RWS
-documenten wel geldig
zijn voor de Federale Overheidsdienst Volksgez
ondheid. Natuurlijk zijn deze
geldig.
Bovendien wordt de wetgeving van april 2020
en de onbeperkte geldigheid
in twijfel getrokken.
Mocht u ooit voor hetzelfde probleem staan, weet
dan dat u het bij het rechte
einde heef t!
Let wel: registratie bij de gemeente is niet verp
licht en velen verkiezen dit
niet te doen, vandaar misschien enige onweten
dheid.

DEMENTIE MAN VS. VROUW
Een medewerkster stelde ons volgende vraag:
“Waarom zijn er zoveel meer dementerende
vrouwen dan mannen?”
Kort antwoord van RWS: dementie komt vooral
voor bij +75-jarigen. Als men weet dat vrouwen
langer leven dan mannen en dat in die leeftijdsgroep ongeveer 75% vrouwelijk is, dan is hier al
snel een eerste eenvoudig antwoord op gevonden.

Woordzoeker

Woordzoeker

Zoek volgende woorden en streep ze door. De letters die overblijven vormen een woord:
ADEM – AFZIEN - ANGST – BANG – BREIN – DEMENTIE – DOOD – EINDE
– ERVAREN – ERVEN – GEHEUGEN – HERSENEN – LEEFTIJD – MAN –
REX – TESTAMENT – VERGETEN – WETTEN – ZIEKTEN – ZIEL – ZORG
......................................................................................

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

IK WORD LID VAN RWS
VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND STUREN NAAR: RWS, ITALIELEI 153, 2000 ANTWERPEN
Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stort op bankrekening: BE19 3200 2641 7012 van RWS € 20 (per persoon),
€ 40 (2 personen op hetzelfde adres) € 50 (vanaf 3 personen op hetzelfde adres) en vermeld op de overschrijving duidelijk ‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
Naam 1

Voornaam

Geslacht

Naam 2

Voornaam

Geslacht

Straat / nr
Postcode
Geboortedatum

Woonplaats
Tel + E-mail

Handtekening + datum
OP OVERSCHRIJVING VERMELDEN:
‘Nieuw lid’ + naam + jaartal
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Boekentip

VERPLEEG THUIS

Teun Toebes

Teun Toebes, 21 jaar, Nederlands verpleegkundige en student zorgethiek. Na een stage
op een gesloten afdeling voor mensen met
dementie, vraagt hij toestemming om er vrijwillig te gaan wonen. Hij vindt dat zij meer
aandacht verdienen, dat de manier waarop
men naar hen kijkt moet veranderen. Hij wil
zelf ervaren hoe leven er aanvoelt om later de
zorg voor deze mensen te kunnen verbeteren.
Na goedkeuring van het verpleeghuis, neemt
hij er zijn intrek. Gedurende een jaar deelt hij
er leed en vreugde met de andere huisgenoten
van de gang en observeert.
Hij fileert het reilen en zeilen in het verpleeghuis: de omgeving, het gebouw, de inrichting
van de kamers, de huisregels, het gebrek aan
eigen initiatief door bewoners, de maaltijden,
de administratieve rompslomp, het personeelstekort, de werkdruk. Hij merkt dat de rol
van de zorgverlener zich toespitst op taken in
plaats van op mensen.

Hij stelt vast dat er vooral over de bewoners
gepraat wordt en niet mét.
Geef deze mensen het gevoel dat zij nog meetellen in de maatschappij, het is belangrijk voor
hun welzijn vindt Teun.
Het boek is geen klacht tegen de zorg maar wel
tegen de manier waarop er naar de bewoners
gekeken wordt.
Ik vind dat iedereen dit boek zou moeten lezen.
Het is een verrijking en mij greep het direct
naar de keel.
Ik herinnerde mij mijn eigen oom die, onderuit geschoven, vastgebonden in een rolstoel
hing. Ik herinner mij de andere mensen die
wezenloos en apathisch voor zich uitstaarden.
Ik herinner mij mijn grootmoeder die ik van ver
hoorde huilen van de pijn maar geen morfine
meer kreeg omdat ze aan de limiet zat.
Hoe menswaardig is dit nog! En…misschien is
dit ook mijn of uw toekomst.

Mieke Versées
RWS-Redactieraad

Laat uw negatieve wilsverklaring
patiëntenrechten (vroeger
levenstestament) en wilsverklaring
registreren bij RWS en bepaal zelf de
omstandigheden van uw levenseinde.
RWS slaat de documenten op in een
eigen bestand.
Doe het nu het nog kan.

Italiëlei 153 t 2000 Antwerpen t www.rws.be

Gedicht

Sneeuw in april
Van Cato Roelandt voor Mariette Van Campe
Een stille zaterdag wordt een nog stillere zondag,
Het wordt plots kouder,
en soms hagelt het,
soms sneeuwt het,
het weer is het noorden kwijt,
en om eerlijk te zijn, wij ook.
Sommige mensen zeggen niet dat ze van je houden. Nee, ze zijn er,
en ze pellen garnalen en tomaten, met kromme, knokige vingers,
ze pellen druiven voor een zoontje,
ze vouwen kleine, papieren frietjes en plakken die aan elkaar
met nog kleinere plakbandjes.
Ik hou een hand vast in een kamer, aan het einde van de gang, in een ziekenhuis.
Ik aai een arm.
We praten over het weer want er is niets anders meer om over te praten, dat hoeft ook niet,
alles is gezegd.
Afscheid nemen is een kunst die ik niet meer wil beoefenen,
dus verpak ik al mijn lieve woorden in het mooiste cadeaupapier dat ik kan vinden,
want ik weet dat ze het zal hergebruiken.
Hoe veel is te veel,
hoe snel is te snel,
wat blijft er over van een leven aan krantenknipsels, en uitgescheurde artikels,
weggestopt onder een placemat?
Ik wil mijn grootouders bewaren onder een glazen stolp,
of in de palm van mijn hand, een hand met dezelfde knokige vingers.
Ik wil mijn herinneringen van tussen mijn ribben pulken,
en samenvouwen tot ze in een luciferdoosje passen.
Maar verdriet heeft gouden vleugels,
het komt en gaat wanneer het wil,
soms regent het met Pasen,
soms sneeuwt het in april.
168 - APRIL 2022
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Levenstestament

Lezersbrief

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

Te koop bij RWS

Geachte redactieraad,
mijnheer de eindredacteur,
Met veel belangstelling las ik het artikel
‘Beslissingen bij levenseinde’ en het verslag van de happening over voltooid leven.
Voltooid leven is een eigen keuze en een
eigen recht luidt de kop van het verslag.
Het valt op dat vervolgens deelnemers
zich beijveren om voltooid leven te definiëren.
Dat verhoudt zich slecht tot voldoende
respect hebben voor de eigen keuze van
het individu.
Wie beter dan de persoon zelf kan vaststellen en concluderen dat het leven hem/
haar tot een last is geworden?
Dat behoeft een ander niet te bepalen,
respect voor haar/zijn besluit zou hier op
zijn plaats en voldoende moeten zijn.
Het ontbreken van genoemd respect is
(en was) er soms de oorzaak van dat de
persoon niet waardig kon sterven en de
nagedachtenis werd aangetast.
Velen menen het beter te weten dan degene waar het om gaat en dat mag respectloos genoemd worden.
In een ideale wereld van hen die als het
zover is, waardig willen sterven, is er een
vertrouwd middel via legale weg verkrijgbaar.
Hij/zij laat een wilsverklaring achter en
neemt op passende en dus vreedzame
wijze afscheid van geliefden en vrienden.
Zo is er geen sprake van ontluistering aan
het einde van het verblijf op deze planeet.
Bij voorkeur neemt hij/zij het middel zelf
in zodat er geen artsen of anderen in ge-
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PatrickGratis
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De
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Marc Cosyns
MORE eutopia later
Uitgeverij Vrijdag - ISBN 97

DVD te koop bij RWS
DVD te koop bij RWS

‘End credits’

10€

‘End credits’
een film van Marc Cosyns
Alexander
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eenenfilm
van Marc
Cosyns en
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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
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
Leen Dendievel
Georges en Rita
Uitgever: Horizon

ISBN 9789464100211
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
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Guido Dieperink
Samen waardig sterven
Patrick Herbots
Een pleidooi voor euthanasie
zonder grenzen
Maklu-Uitgevers
ISBN: 9789046611012
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
De pijn van anders zijn
Uitgeverij Academia Press
ISBN 9789401443562

Annegreet van Bergen
Mijn moeder wilde dood
Uitgeverij Atlas ISBN 9789045016948
Ivo Uyttendaele
De Wetstrijd
Garant ISBN 9789044137040
Gea van Beuningen &
Erik van Ophoven
Ik ga met je mee
ISBN 9789090324722
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
Ine Van Wymersch
Als je wieg op drijfzand staat
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789401472807

Beschuldigd van gifmoord
Euthanasie voor assisen, een persoonlijk verhaal

Uitgever: Houtekiet
ISBN: 9789089248893
Eline Tijtgat
Doodgelukkig
ISBN 97890903066971
NIE
Teun Toebes
UW
Verpleeg thuis
Uitgever: de Arbeiderspers
ISBN 9789029544382

Ed. Vincent Van den Eynde
Euthanasierecht in België
de wet in verandering (?)
Story publishers, uitgeverij Brepols
Ton Vink
EEN GOEDE DOOD
Euthanasie gewikt en gewogen
Uitgeverij Klement Utrecht, 2017
Paperback ISBN 9789086872244
E-book ISBN 9789086872251
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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
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:
adressen via het secretariaat van RWS

Geldigheidsduur
Wilsverklaringen
VOOR 2 APRIL 2020

Wilsverklaringen ingediend vóór 2 april 2020
hebben een geldigheidsduur van vijf jaar en
zijn bij vernieuwing voortaan onbeperkt geldig.

NA 2 APRIL 2020

Wilsverklaringen ingediend/vernieuwd
na 2 april 2020 zijn onbeperkt geldig!

OplOssing van de
WOOrdzOeker is
eUTHanasie

DE RWSPODCAST “VOLTOOID LEVEN”:
ZELFBESCHIKKINGSRECHT OVER HET LEVENSEINDE

Productie: The Podcast Planet
Visuele vormgeving: Renée Demeulemeester @itsreneebtw op instagram
Lees er alles over op bladzijde 14.
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Zaterdag 28 mei 2022
8ste NATIONALE DAG VAN
WAARDIG STERVEN EN EUTHANASIE
THEMA: DEMENTIE, EEN ZIEKTE MET MOEILIJK VERLOOP
LOCATIE: AP HOGESCHOOL, Campus Italiëlei - Ellermanstraat (ingang Italiëlei) - Antwerpen
Programma:
09.30 u.

Deuren openen voor ontvangst en registratie

10.00 u.

Welkomstwoord door dr. Marc Van Hoey, voorzitter RWS

10.05 u.

Prof. dr. em. Christine Van Broeckhoven, PhD, D.Sc .
Professor in moleculaire genetica, Universiteit Antwerpen &
Dr. Helena Gossye MD, ASO Neurologie, Universiteit Antwerpen
"Hoe om te gaan met dementie, ziekte en therapie"

10.35 u.

De heer Rudy Poedts, directeur Alzheimerliga Vlaanderen
"Wat doet en kan de Liga betekenen?"

11.05 u.

Prof. dr. Peter Paul de Deyn, MD, PhD, MMPR
Universiteit Antwerpen en Groningen (NL)
"Beslissingen over het levenseinde bij dementie"

11.35 u.

Mevr. Eveline Potters
“Samenleven met jongdementie, een persoonlijke getuigenis”

12.05 u.

Panelgesprek

13.00 u.

Afsluiting en receptie

14.00 u.

Einde

Inschrijven vóór 20 mei 2022 via e-mail op symposium@rws.be of telefonisch op nr. 03 272 51 63
RWS-leden en studenten: 10 euro per persoon - Niet-leden: 20 euro per persoon
Overschrijving op rekening nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van naam (lidnummer
voor leden) én “deelname 28 mei 2022”. Gelieve ook op te geven of u aan de receptie wil deelnemen.
(Accreditering voor artsen en vormingsattesten voor zorgpersoneel)

