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Ben je taalvaardig en zoek je zinvol vrijwilligerswerk? 
Dan is redactielid bij RWS misschien iets voor jou?

De redactieraad is een kleine groep vrijwillige medewerkers die zijn 
schouders zet onder het RWS-kwartaalblad. Wij komen één keer per 
kwartaal samen op de RWS-zetel in Antwerpen om de inhoud van het 
volgende blad te bespreken. 

In de loop van de vier weken die daarop volgen, wordt er van thuis uit 
gewerkt en blijven we digitaal verbonden. Teksten worden ingeleverd, 
nagelezen, gecentraliseerd en gaan uiteindelijk drukklaar naar de gra-
fisch ontwerper/ster van de drukkerij. 

Als je interesse hebt in de problematiek rond euthanasie en palliatieve 
zorgverlening, een vlotte pen hebt en graag een artikel onder jouw naam 
publiceert in het blad, aarzel dan niet en neem contact op met ons via de 
contactgegevens onderaan. 

Of schuilt er een fotograaf in jou en kunnen wij op jou rekenen om onze 
symposia of lezingen “in beeld” te brengen? Laat het ons weten.

Wat kunnen wij je bieden?  Werken in teamverband, een amicale sfeer, 
respect voor ieders werk en een kleine kostenvergoeding.

Aarzel je nog? Ga naar RWS.be. Op onze website onder “Over RWS” vind je 
onder “Kwartaalblad” alle edities sinds 2009. 

De redactieraad 
zoekt versterking!

Geïnteresseerd? 
Stuur een mail naar redactieraad@rws.be en mogelijk nodigen we je 

al uit voor de volgende redactievergadering. 
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Woordje van de voorzitter Gedicht

RWS 5

Je stapte voorbij

Je stapte voorbij

met de lach van de lucht in je ogen

en de warmte van de zon op je 

trage huid. 

Met aarzelende pas 

voetstapte je een diepe wonde                                                                                                 

in het hart van de sneeuw.

Slechts jij kwam voorbij

met de lach van de lucht in je ogen

en de warmte van de zon op je 

warme huid. 

En je schetste met traagwuivende 

hand een uitdagende ets                                                                     

over de kontoeren van dit land.

Vanuit mijn schuilhol keek ik toe

naar je reikende schaduw

die om de hoek naar de zon verdween

en ik voelde me plots niet meer alleen.

Patsy Claes (1949 – 2011)

Beste lezers, sympathisanten en vrienden,

De dagen zijn bij het verschijnen van dit 
kwartaalblad alweer aan het lengen, de 
lente is in aantocht. Je zou kunnen zeggen, 
een nieuwe lente een nieuw geluid, maar 
we moeten eerder zeggen een nieuw ge-
zicht. Welkom Els. Onze nieuwe coördinator 
heeft stilaan haar draai gevonden en zorgt 
dat de RWS-machine soepel werkt. Namens 
het bestuursorgaan wil ik haar van harte 
feliciteren voor de inwerking en de aanpak.

2023 is een bijzonder jaar voor onze vzw: de 
eerste voorzitter, Léon Favyts, stond dertig 
jaar aan het roer en in 2023 sta ik zelf al tien 
jaar als voorzitter op de barricades.
Samen met een hardwerkend bestuur en 
tientallen medewerkers is het een waar ge-
noegen deze functie te mogen waarnemen.

RWS bestaat in 2023 VEERTIG jaar en dat wil-
len en kunnen we niet zomaar laten voorbij-
gaan. Dat vraagt om een feestje!
Normaliter wordt dit gepland op onze “dag 
van waardig sterven en euthanasie“ op 28 
mei… maar dat valt precies in het Pinkster-
weekend, wat een lang weekend is.
Daarom hebben wij beslist de veertigste 
verjaardag te vieren op WOENSDAG 31 mei 
vanaf 14 uur.

Wat gaan we doen? We starten met het tra-
ditionele symposium met zeer interessante 
sprekers, gevolgd door een panelgesprek en 
mogelijkheid tot interactie.

Rond half zes sluiten we af met het glas van 
de vriendschap.
Iedereen is welkom op het symposium, mits 
inschrijven uiteraard.
Rond half zeven gaat het feestje verder. Ie-
dereen kan mits betaling deelnemen aan 
een walking dinner tot ongeveer 21 uur (of 
iets later).
Vrienden en familieleden zijn van harte wel-
kom.

Het hele gebeuren zal plaatshebben in 
Antwerpen in het LINDNER HOTEL aan 
het centraal station, aan de kant van het 
Kievietplein .
Details voor inschrijving volgen, maar noteer 
alvast 31 mei in uw agenda. We bouwen dan 
samen een mooi feestje rt.

Uiteraard hebben we in het voorjaar ook de 
Algemene Vergadering, waar alle leden wel-
kom zijn.

De lezingen kennen een groot succes en 
indien u zelf graag in uw verenigingen een 
lezing wil horen over de werking van RWS, 
contacteer dan ons secretariaat voor een 
afspraak.

Ik wens u allen een zeer gezond 2023. We 
hopen u zeer talrijk te mogen begroeten op 
onze activiteiten.

Uw voorzitter 
Marc Van Hoey 
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Een Wereld van Voorvechters, 
Wereldeuthanasiedag, 2 november 2022

World Federation Right to Die Societies

Er bestaan tal van factoren die ons wereldwijd 
onderscheiden, onder andere politiek, reli-
gie en (geloofs)overtuigingen. Maar er is één 
zaak die ons verenigt, namelijk onze wens om 
waardig te kunnen sterven. Asunción Álvarez, 
voorzitster van de World Federation of Right 
to Die Societies (WFRtDS), stelt het als volgt: 
“Over de hele wereld vechten talloze mensen 
om een waardig levenseinde mogelijk te ma-
ken voor henzelf en voor hun geliefden. Het 
zijn net die mensen die wij nu ter gelegenheid 
van de Wereldeuthanasiedag in de bloemetjes 
willen zetten. De voorvechters, die er door hun 
steun, inspanningen, gevechten, geschriften, 
wilskracht, visie en kracht voor ijveren om eu-
thanasiewetgeving mogelijk te maken in de 
hele wereld.”

Op 2 november om 18.30 uur plaatste RWS 
de wereldkaart van de voorvechters op haar 
website, samen met alle 58 bij WFRtDS aan-
gesloten verenigingen in 30 landen en zes con-
tinenten. Rob Jonquière, de uitvoerend direc-
teur, verklaarde in dit verband het volgende: 
“De Wereld van de Voorvechters vertelt het 
verhaal van de ouders, naaste familieleden, 
activisten, artsen, sympathisanten en vrij-
willigers die zich inspannen om een waardig 
levenseinde mogelijk te maken tot in alle 
uithoeken van de wereld. Het is een getuige-
nis van hun strijd en de moeilijkheden die zij 
ondervinden bij hun inspanningen om het 
recht op een waardig levenseinde ingang te 
doen vinden. Er zijn nog lege gebieden op 
de wereldkaart, en hoewel er ongetwijfeld 
voorvechters in elk van die landen actief zijn, 
krijgen hun inspanningen geen weerklank 
omdat er geen verenigingen bestaan om hun 
zaak te bepleiten en hun verhaal te vertellen. 
Wij hopen dat zij zich te zijner tijd bij ons zul-
len aansluiten.”

Op de tweejaarlijkse conferentie van WFRtDS 
in Toronto, Canada, lichtte voorzitster Asun-
ción Álvarez op 2 november om 18.30 uur loka-
le tijd de wereldkaart toe tijdens een speciale 
presentatie, en tevens de verwezenlijkingen 
van onze voorvechters tot dusver in 2022. Ze 
schetste eveneens de uitdagingen die ons in 
2023 wachten.

Noten: 
•	 Het	doel	van	de	World	Federation	of	Right	to	

Die	Societies	is	het	recht	van	eenieder	te	ver-
zekeren	om	waardig,	vreedzaam	en	zonder	
lijden	 te	 sterven.	 De	 federatie	 is	 opgericht	
in	 1980,	 verenigt	 zowat	 58	 euthanasiever-
enigingen	 in	 30	 landen	 en	 bevordert	 sa-
menwerking	tussen	haar	leden	om	beter	de	
ervaring	en	deskundigheid	te	benutten	van	
professionals	die	nu	al	op	rechtmatige	wijze	
mensen	 helpen	 bij	 hun	 levenseinde.	 Meer	
info	terzake	is	te	vinden	op	www.wfrtds.org		

•	 Op	de	achterflap	van	dit	kwartaalblad	vindt	
u	de	wereldkaart	in	kleur.

•	 Op	de	RWS-website	 vindt	u	onder	de	 inlei-
dende	tekst	de	gedetailleerde	getuigenissen	
in	het	Engels.

•	 De	vzw	RECHT	OP	WAARDIG	STERVEN	heeft	
geen	helden	voor	Right	to	Die	voorgedragen	
aan	het	internationaal	forum	maar	we	mo-
gen	 zeker	niet	 vergeten	dat	 twee	personen	
erg	veel	hebben	bijgedragen	tot	de	debatten	
en	totstandkoming	van	de	Belgische	wetge-
ving.	

	 De	eerste	is	Léon	Favyts,	oprichter	en	30	jaar	
voorzitter	 van	 RWS.	 Hij	 was	 een	 fel	 voor-
stander	 van	 zelfbeschikkingsrecht	 en	 auto-
noom	beslissingsrecht.

	 De	 tweede	 persoon	 is	 Mario	 Verstraete,	
eveneens	lid	van	het	bestuur	van	RWS.

 Léon en Mario namen actief deel aan de 
senaatsbesprekingen	 en	 debatten	 over	 de	
wetgevingen	 inzake	 patiëntenrechten	 en	
euthanasie.

	 Mario	was	tevens	de	eerste	Belgische	patiënt	
die	gebruik	maakte	 van	de	euthanasiewet.	
Hij	 leed	aan	multiple	 sclerose	en	 stierf	kort	
nadat	de	wet	in	voege	trad.

•	 De	WFRtDS	plant	de	volgende	(tweejaarlijk-
se)	conferentie	in	Dublin,	Ierland.	De	exacte	
datum	wordt	later	vastgelegd.
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Internationaal nieuws 

Groot-Brittannië
Uit een bevraging bij de Britten blijkt dat 75% vinden 
dat het parlement een debat moet voeren over een 
wettelijke regeling voor euthanasie.
Na meer dan twee jaar stilte is opnieuw een debat 
gehouden in het Lagerhuis, omdat door een petitie 
155.000 handtekeningen verzameld waren.
Sarah Wootton, CEO van Dignity in Dying en initia-
tiefneemster van deze petitie, wil dat er een wet-
telijke regeling komt. Veel Britten kunnen een trip 
naar het buitenland (kost ongeveer 10.000 £) niet 
bekostigen en nemen het heft in eigen hand of vra-
gen hulp van derden.
De British Medical Association blijft hierin een neu-
traal standpunt innemen, hoewel sommige artsen 
zich hardnekkig blijven verzetten.

In het Verenigd Koninkrijk worden verschillende dis-
cussies gevoerd in de afzonderlijke parlementen.
In Westminster neemt de vraag tot discussie over 
“geassisteerde dood” (assisted suicide) toe, zo-
dat de kans bestaat dat de wet voor Engeland en 
Wales  aangepast kan worden. In  Schotland en 
Noord-Ierland echter niet.

Schotland start de discussie in 2023 en hoopt eind 
2023 een stemming te bereiken zodat de wet mis-
schien kan wijzigen in 2024.

In Noord-Ierland beweegt niet veel en waarschijnlijk 
komt er pas verandering als er een wijziging is in 
Engeland.

Onderzoek Niels De Nutte
Op	2	november	2022,	de	Dag	voor	Recht	op	Waardig	Sterven,	stuurde	
doctoraal	onderzoeker	aan	de	Vrije	Universiteit	Brussel	Niels	De	Nutte	
ons	volgende	oproep,	die	wij	graag	met	u	delen.	Hij	is	op	zoek	naar	
verhalen en getuigenissen van mensen die vóór 2002 gebruik 
hebben gemaakt van wilsverklaringen avant la lettre.

Beste,

Als jonge historicus die onderzoekt hoe levenseindeproblematieken in België hun 
plaats kregen in de maatschappij en het persoonlijke leven van haar bewoners, vraag 
ik via deze weg graag uw hulp. In het kader van mijn doctoraatsonderzoek ben ik op 
zoek naar mensen en families die in de jaren 1980 en 1990 gebruik hebben gemaakt 
van een levenstestament, testament de vie of euthanasieverklaring zoals die werden 
aangeboden door de organisaties Association pour le Droit de Mourir dans la Dig-
nité, Recht op Waardig Sterven en het Humanistisch Verbond.

Door omstandigheden zijn de archieven van deze stukken niet bewaard gebleven en 
is het zo op dit moment niet mogelijk om een reconstructie voor volgende generaties 
te maken van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee vragers van een waardig 
levenseinde te maken kregen in de 20ste eeuw. Mondelinge geschiedenis, in de vorm 
van interviews, is hier momenteel de enige mogelijkheid die ons rest.

U bent talrijk, dat weten we. Aan het begin van de 21ste eeuw bezat de Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité een 800-tal levenstestamenten in haar data-
bank. Voor de andere organisaties vermoeden we een gelijkaardige grootteorde. Ik 
kijk ernaar uit om u allen te ontmoeten, uw verhalen te leren kennen en een bijdrage 
te leveren aan een geschiedenis die tot vandaag te lang in de schaduw heeft doorge-
bracht. Uw verhaal is voor ons belangrijk en zal toelaten om informatie te bewaren die 
anders verloren gaat. 

Indien u het verhaal van uzelf, kennissen en/of familieleden wil delen, 
stuur dan een berichtje naar niels.denutte@demens.nu, 
of contacteer me telefonisch op 0470 81 09 67.

Met hartelijke groeten
Niels De Nutte

Toevoeging van RWS: In	het	begin	van	de	21ste	eeuw	had	Recht	op	Waardig	 sterven	
ongeveer	4.000	 levenstestamenten	 in	bewaring.	Deze	documenten	werden	alfabetisch	
opgeslagen	in	mappen.	Als	het	document	verviel,	werd	elk	lid	schriftelijk	verwittigd.	On-
dertussen	zijn	alle	wilsverklaringen	euthanasie	en	verklaringen	patiëntenrechten	digitaal	
opgeslagen.

Onderzoek naar levenstestamenten
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 Euthanasiewet

Onlangs heeft het Grondwettelijk Hof1 de eu-
thanasiewet ongrondwettig verklaard. Het 
arrest is er gekomen in de nasleep van het 
assisenproces Tine Nys. De uitvoerende arts 
is indertijd vrijgesproken van gifmoord door 
het assisenhof. Het Hof van Cassatie heeft in 
beroep evenwel geoordeeld dat de vrijspraak 
van de betrokken arts (die wel degelijk een 
procedurele fout had begaan door met enkele 
weken vertraging zijn verslag door te sturen 
naar de federale evaluatiecommissie euthana-
sie) niet goed genoeg was gemotiveerd en had 
derhalve de vraag naar burgerlijke aanspra-
kelijkheid ontvankelijk verklaard. De familie 
Nys is daarop een nieuwe zaak gestart, die in 
behandeling is genomen door de rechtbank 
van Dendermonde. Deze laatste heeft in dit 
verband een zogenaamde prejudiciële vraag2  
gesteld aan het Grondwettelijk Hof omdat ze 
moeite had met het feit dat volgens de wet 
van 2002 elke inbreuk op de voorwaarden voor 
euthanasie, zelfs de louter procedurele, moet 
worden gekwalificeerd als gifmoord... 

De bedoeling van het arrest van het Grond-
wettelijk Hof is dus eigenlijk een twintig jaar 
oude blunder van de wetgever recht te zetten. 
Die heeft namelijk in 2002 beslist dat artsen 
voor een assisenhof kunnen worden gedaagd 
indien zij de wettelijke voorwaarden voor eu-
thanasie niet naleven, zonder dat daarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de grond-
voorwaarden en de randvoorwaarden. 

Het is in deze context belangrijk te onder-
strepen dat de euthanasiewet niet funda-
menteel ter discussie wordt gesteld door het 
Grondwettelijk Hof. Dat belet bepaalde oer-
conservatieve kringen niet om het arrest aan te 
grijpen om de wet opnieuw te ondergraven…

Het Grondwettelijk Hof heeft overigens in 
februari jl. al eens een beroep verworpen van 
verschillende particulieren, onder wie drie 
artsen afkomstig uit diezelfde conservatieve 
kringen, tegen de wet van 15 maart 2020 tot 
wijziging van de euthanasiewet van 2002. De 
klagers verzetten zich tegen (i) de verplichting 
om een patiënt of zijn vertrouwenspersoon 
door te verwijzen naar een centrum of ver-
eniging gespecialiseerd in euthanasierecht 
wanneer een arts weigert in te gaan op een 
euthanasieverzoek, en (ii) het feit dat wilsver-
klaringen ingediend vanaf april 2020 een on-
beperkte geldigheidsduur hebben. Ook in deze 
zaak hebben de tegenstanders van het recht 
op euthanasie dus flink in het zand moeten 
bijten, wat uiteraard niet zal leiden tot andere 
inzichten bij de betrokkenen. Uit een aantal 
recent gepubliceerde stukken, onder andere 
van de hand van de generaal-overste van 
de Broeders van Liefde, blijkt al gauw dat de 
conservatieve krachten in dit land allesbehalve 
geneigd zijn de wapens neer te leggen…

In een heel andere zaak heeft het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)3 op 

4 oktober jl. een arrest geveld in de zaak Tom 
Mortier tegen de Belgische Staat. Tom Mortier 
had de Belgische staat aangeklaagd omdat zij 
in het licht van een vermeende niet-naleving 
van de wettelijke voorwaarden voor euthana-
sie niet genoeg zou hebben gedaan om het le-
ven van zijn moeder te beschermen, die in april 
2012 euthanasie had verkregen na 40 jaar ern-
stig psychisch lijden. Hij had betoogd dat daar-
door artikel 2 (recht op leven) van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
zou zijn geschonden. Hij had tevens geklaagd 
over het feit dat hij pas na de uitvoering van 
de euthanasie op de hoogte was gebracht van 
het overlijden van zijn moeder (de moeder was 
zelfs na herhaaldelijk aandringen van haar art-
sen niet bereid haar zoon, met wie de relatie 
al jaren slecht was, op de hoogte te houden) 
en had geargumenteerd dat de weigering van 
haar artsen hem vooraf te informeren een 
schending was van zijn recht op gezinsleven, 
en dus een schending van artikel 8 (recht op 
eerbiediging van privé-, familie- en gezinsle-
ven) van het EVRM.

Het was de eerste keer dat dit rechtscollege 
(dat over het algemeen zeer conservatief is 
inzake ethische kwesties) zich heeft uitgespro-
ken over de Belgische euthanasiewet. Indien 
de Belgische Staat zou zijn veroordeeld omdat 
het Belgische juridisch kader voor euthana-
sie strijdig werd geacht met artikel 2 van het 
EVRM, zou dat natuurlijk uiterst negatieve 

Gerechtelijke toetsingen maken een wijziging 
van de euthanasiewet noodzakelijk
Twintig	jaar	na	de	inwerkingtreding	van	de	euthanasiewet	rijst	na	twee	geruchtmakende	rechtszaken	de	noodzaak	de	wet	
te	wijzigen	om	de	grondwettigheid	en	de	conformiteit	met	het	Europees	Verdrag	van	de	Rechten	van	de	Mens	(en	in	het	bij-
zonder	de	artikelen	2	(recht	op	leven)	en	8	(recht	op	eerbiediging	van	privé-,	familie-	en	gezinsleven))	te	garanderen.	Gelukkig	
blijven	die	noodzakelijke	wetswijzigingen	beperkt	tot	technische	en	procedurele	elementen	van	de	wet	en	worden	de	funda-
mentele	beginselen	ervan	niet	op	de	helling	gezet.
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 Euthanasiewet

gevolgen hebben gehad voor het recht op eu-
thanasie tout court in België, maar ook in de 
andere lidstaten van de Raad van Europa. Nu 
heeft het EHRM zich niet uitgesproken over het 
eigenlijke recht op euthanasie, maar wel over 
de verenigbaarheid van de euthanasie van de 
moeder van Tom Mortier met de artikelen 2 en 
8 van het Verdrag. In zijn arrest stelt het Hof 
dat (i) het Belgische wetgevende kader voor 
euthanasie het recht op leven van een patiënt 
op grond van artikel 2 van het Verdrag eerbie-
digt, en (ii) uit de voorgelegde bewijzen niet 
kan worden afgeleid dat de in overeenstem-
ming met de euthanasiewet uitgevoerde eu-
thanasie strijdig zou zijn met datzelfde artikel 
2 van het Verdrag. Het Hof oordeelde tevens 
dat er geen schending van artikel 8 had plaats-
gevonden. De argumentatie van de klager in 
dezen sneed volgens het Hof geen hout omdat 
het medisch geheim en de vertrouwelijkheid 
van de arts/patiënt relatie primeren, en er 
voldoende inspanningen waren gedaan door 
de bij de euthanasie betrokken artsen om de 
moeder ervan te overtuigen haar kinderen te 
informeren.

Het Hof was wel van mening dat artikel 2 van 
het Verdrag was geschonden in die zin dat er 
tekortkomingen waren in de a posteriori con-

trole van de euthanasiezaak. De evaluatie van 
deze zaak door de federale evaluatiecommis-
sie was (in overeenstemming met de wet van 
2002) uitsluitend gebaseerd op het anonieme 
gedeelte van het registratiedocument dat 
na elke euthanasie moet worden ingediend. 
Dat betekent natuurlijk dat leden van de eva-
luatiecommissie die euthanasie uitvoeren 
naar eigen goeddunken kunnen beslissen of 
zij zich al dan niet afzijdig houden van zaken 
waarbij ze zelf zijn betrokken. Een en ander 
biedt onvoldoende garanties van onafhan-
kelijkheid volgens het arrest. De werking van 
de federale evaluatiecommissie kwam onder 
vuur te liggen omdat niet duidelijk was of de 
bij de euthanasie betrokken uitvoerende arts, 
prof. W. Distelmans, tevens covoorzitter van de 
federale evaluatiecommissie, al dan niet had 
deelgenomen aan de evaluatie van de zaak, 
hetgeen ogenschijnlijk een inbreuk vormt op 
het beginsel van onafhankelijkheid van de 
evaluatiecommissie. 

Om dit euvel te verhelpen, is uiteraard ook een 
wijziging nodig van de wet van 2002, zodat in 
het registratiedocument dat naar de evaluatie-
commissie gaat, de anonimiteit wordt opge-
heven. Meer werk aan de winkel dus voor de 
wetgever. In afwachting van die wetswijziging 

is het natuurlijk aangewezen dat de leden van 
de evaluatiecommissie die bij een bepaald dos-
sier zijn betrokken, zich laten vervangen of zich 
formeel terugtrekken.

Siegfried Van den Enden
RWS-redactieraad
6	november	2022

Noten
1			Het	Grondwettelijk	Hof	is	het	rechtscollege	

dat	waakt	over	de	inachtneming	van	de	
grondwet door de federale en regionale wet-
gevers	die	België	rijk	is.	Het	Hof	kan	alle	wet-
ten,	decreten	en	ordonnanties	vernietigen,	
ongrondwettig	verklaren	en	schorsen	wegens	
schending	van	een	fundamenteel	grondrecht	
of	een	bevoegdheidsverdelende	regel.	

2			Een	prejudiciële	vraag	is	een	rechtsvraag	van	
een	rechter	aan	het	Grondwettelijk	Hof	over	
de	uitleg	van	een	rechtsregel.	Daaraan	kan	
behoefte	bestaan	als	het	Hof	over	die	vraag	
niet	eerder	heeft	beslist.	Het	gaat	om	vragen	
die	zich	voordoen	in	een	concrete	zaak	die	bij	
een	rechtbank	in	behandeling	is.

3	 Het	Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	
Mens	(EHRM)	is	een	orgaan	van	de	Raad	van	
Europa	(niet	te	verwarren	met	de	Europese	
Unie)	dat	zich	onder	bepaalde	voorwaarden	
kan	uitspreken	over	eventuele	schendingen	
van	het	Europees	Verdrag	voor	de	Rechten	
van	de	Mens	nadat	alle	nationale	rechtsmid-
delen	in	een	bepaalde	zaak	zijn	uitgeput.	In	
deze	zaak	bestond	de	rechtbank	uit	zeven	
rechters	afkomstig	uit	Luxemburg,	respectie-
velijk	Zwitserland,	Estland,	Albanië,	Cyprus,	
Spanje	en	België.
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"Niemand kan rechter zijn in eigen zaak en wat 
voor een beenhouwer geldt die zijn eigen vlees 
niet mag keuren, geldt ook voor een arts die 
als lid van een controlerend orgaan niet zelf 
mag oordelen over de door hem verrichte eu-
thanasie.
Maar daar dachten de Belgische commissie 
en een aantal artsen tot vandaag anders over. 
Al jarenlang wordt deze praktijk aan de kaak 
gesteld maar men had nooit oren naar deze 
“zeveraars“.
De essentie is dat de feiten die aan de basis 
liggen van de veroordeling niet het gevolg 
zijn van een toevalligheid of een slordigheid, 
maar een uiting van eigenzinnigheid van de 
commissie en haar belangrijkste leden die elk 
kritisch geluid over de werking naast zich neer-
leggen en vrij spel krijgen van een nauwelijks 
geïnteresseerde overheid.
Het is trouwens de vraag tot wat de veroor-
deling door het Europees Hof zal leiden:  een 
aanpassing van de wet? Een aanvullende be-
paling van het huishoudelijk reglement van de 
commissie? De artsen die hun halsstarrigheid 
inzien? Of niets?

Nochtans is de veroordeling geen kleinigheid 
daar uit het arrest kan afgeleid worden dat alle 

Dysfunctie van de Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie Euthanasie
Kritiek van dr. Uyttendaele op de (al lang gekende) dysfunctie van de evaluatiecommissie euthanasie naar aanleiding van het arrest 
van Straatsburg over een euthanasie bij zwaar psychisch lijden.

Pijnlijk	is	het	om	vast	te	stellen	dat	een	gewone	burger	naar	Straatsburg	moet	
trekken	om	van	een	internationaal	rechtscollege	te	vernemen	dat	een	van	de	al	
vele	jaren	bestaande	kritieken	op	de	werking	van	de	Federale	Controle-	en	Eva-
luatiecommissie	in	België	terecht	is.	Uit het arrest valt af te leiden dat het om 
tekortkomingen gaat die al jaar en dag bestaan en waaraan nooit iets werd 
gedaan.

ooit uitgevoerde euthanasiegevallen door le-
den van de commissie strijdig zijn met artikel 2 
van het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens omwille van een gebrekkige a poste-
riori controle.

BlUNDER

De Belgische wetgever weet natuurlijk dat hij 
twintig jaar geleden blunderde en die blun-
der nooit heeft rechtgezet. Artikel 8 van de 
euthanasiewet voorziet enkel dat een lid van 
de commissie zich dient te verschonen of kan 
gewraakt worden “als bij het opheffen van de 
anonimiteit blijkt dat er feiten of omstandig-
heden bestaan waardoor de onafhankelijkheid 
of de onpartijdigheid van het oordeel van een 
lid van de commissie in het gedrang komt.” 
Deze bepaling klopt voor een lid van de com-
missie dat bij het openen van het gesloten 
gedeelte plots verneemt dat het over een pa-
tiënt gaat die hij goed kent. Maar ze gaat niet 
op voor commissieleden die zelf euthanasie 
uitvoeren en declareren -wat toch mag aan-
genomen worden- dat zij  bij het doornemen 
van de overgemaakte registratiedocumenten 
hun eigen aangifte herkennen. In het open 
gedeelte staan immers niet alleen de datum, 

plaats en uur van overlijden maar ook de ge-
boortedatum van de overledene, de aard van 
de ondraaglijke pijn en de redenen waarom 
het lijden niet gelenigd kon worden.

Als een arts zijn eigen aangifte, die hij binnen 
de twee maanden ontvangt, niet onmiddel-
lijk herkent, is het de hoogste tijd hem naar 
de provinciale geneeskundige commissie te 
verwijzen om na te gaan of hij mentaal nog 
geschikt is voor de uitoefening van zijn beroep. 
Het lijkt de evidentie zelf dat een arts, als hij 
vaststelt dat een door hem uitgevoerde eu-
thanasie geagendeerd staat, onmiddellijk het 
secretariaat contacteert en laat weten dat hij 
-zonder opgave van reden- voor de behande-
ling van die zaak niet kan zetelen, zodat tijdig 
in zijn vervanging kan worden voorzien. Maar 
voor een aantal leden van de commissie was 
dit tot vandaag helemaal geen evidentie: zij 
vinden het de normaalste zaak van de wereld 
mee te doen aan een eerste evaluatie van een 
door hen uitgevoerde euthanasie en zich pas 
terug te trekken bij het openen van het geslo-
ten gedeelte als alle leden van de commissie 
vernemen dat zij de uitvoerder waren.
Onbegrijpelijk is dat zij zich achter een onvolle-
dige wettekst verschuilen en voorbijgaan aan 
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het feit dat een commissie niet onafhankelijk 
en onpartijdig kan oordelen als de uitvoerder 
van de euthanasie mee aan tafel zit.
Dat de wetgever deze vergetelheid zelfs niet 
herstelde toen de handelwijze van de com-
missie veel vragen opriep, zegt veel over de 
desinteresse van het parlement en de invloed 
van de commissie bij politici die de commissie 
liefst niet tegen de haren in strijken. Of de wet-
gever nu nog moeite gaat doen om de wet aan 
te vullen, dient afgewacht te worden. Zeker is 
dat bij een politieke discussie niet alleen naar 
de minister zal gekeken worden maar vooral 
naar de commissie.

VRIENDjESpOlItIEK 

De commissie had deze al twintig jaar aansle-
pende problematiek natuurlijk al lang door een 
bepaling in het huishoudelijk reglement kun-
nen oplossen, waarbij de vraag rijst waarom dit 
nooit is gebeurd. Het is een publiek geheim dat 
een covoorzitter van de commissie regelmatig 
euthanasie uitvoert en zijn eigen aangiften 
door de commissie onder zijn voorzitterschap 
laat onderzoeken, zoals ook het Europees Hof 
heeft vastgesteld. Velen vragen zich af of deze 
praktijk binnen de commissie ooit besproken 
werd en goed bevonden.
Begrijpelijk en juist is dat de covoorzitter een 
sympathieke man is met grote overtuigings-
kracht en soms originele ideeën, die de wet 
perfect kent en zich mateloos inzet voor waar-
dige levenseindes. Daardoor is het moeilijk zo 
iemand te kortwieken en te stellen dat zijn 
euthanasiegevallen zonder hem beoordeeld 
moeten worden, waardoor bijna gesuggereerd 
wordt dat die beoordelingen anders zullen uit-
vallen. Een commissie die individuele verlan-
gens laat prevaleren op de essentie van haar 
maatschappelijke opdracht, hypothekeert haar 
eigen bestaan door je reinste vriendjespolitiek. 
Men kan zich moeilijk van de indruk ontmaken 
dat de vier prominente juristen van de com-
missie er voor spek en bonen bij zitten en aan 
de medische macht binnen de commissie niet 
te tornen valt.

Met het arrest in de hand kan zowel de wet-
gevende macht als de commissie beslissen dat 
een arts niet mag zetelen in een commissie die 
een door hem uitgevoerde euthanasie onder-
zoekt. Dat is minder eenvoudig dan het klinkt.
Artsen van de commissie zullen opwerpen dat 
het niet kan dat de commissie bij het begin van 
een beraadslaging al weet dat zij uitvoerder 
waren wat bij andere casussen niet het geval 
is. Ander bezwaar zal zijn dat de commissie 
daardoor zal weten hoeveel euthanasiege-
vallen elke arts van de commissie op een jaar 
uitvoert en dit van andere uitvoerders nooit 
zal weten wat als  discriminatie beschouwd 
kan worden.  Om dit te voorkomen kan men 
voorstellen om zich voor heel de dag te veront-
schuldigen waarop een snoodaard zal zeggen 
dat sommigen dan nooit meer zullen opdagen.
Om de kool en de geit te sparen zal voorge-
steld worden om zich terug te trekken bij bv. 
alle euthanasiegevallen bij patiënten van het-
zelfde geslacht waarna de volgende vraag over 
het aantal geslachten zal gaan en de discussie 
eindeloos zal worden. Het afschaffen van de 
verzegeling van een gedeelte van het regis-
tratiedocument zou een oplossing zijn maar 
wegens de verwachte terugval van het aantal 
aangiften zal de commissie dat niet pikken.

Meer dan een oplossing die de schone schijn 
hoog houdt, zit er niet in en dat moet niet 
verbazen wegens de jarenlang ingenomen 
standpunten, de ingeslepen gewoonten,  de 
verworven privileges en vriendjespolitiek. Het 
roer omgooien in verstarde en vastgeroeste 
structuren is onbegonnen werk.
Als men echt het arrest van het Europees Hof 
wil naleven, is de commissie opdoeken de eni-
ge mogelijkheid, wat kan zonder te raken aan 
de rest van de wet. Een groot verlies zal dat 
niet zijn in het licht van een karrenvracht van 
andere kritieken waarvoor men dan niet meer 
naar Straatsburg moet."

Dr. Ivo Uyttendaele
10	oktober	2022
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Euthanasie is juridisch gezien een gifmoord. 
En daarop staat levenslang. Die straf kan wat 
lichter zijn als verzachtende omstandighe-
den worden aangenomen. Onder bepaalde 
voorwaarden is het strafrecht echter niet van 
toepassing. Dan gaat de arts dus vrijuit. Bij 
euthanasie zijn er grondvoorwaarden en pro-
cedurevoorwaarden. 

Grondvoorwaarden gaan over de inhoud 
van de euthanasiewet. Welke grondvoorwaar-
den heb je zoal? De uitvoerende arts moet 
nagaan of de patiënt meerderjarig en wilsbe-
kwaam is en dus niet dement of geestesziek. 
Hij moet controleren of het euthansieverzoek 
vrijwillig, herhaald en duurzaam is. Hij moet 
bovendien onderzoeken of de patiënt lijdt 
aan een ernstige, ongeneeslijke ziekte. En of 
dat lijden aanhoudend, ondraaglijk en niet te 
lenigen is.

procedurevoorwaarden heb je in twee 
soorten. Eerst en vooral zijn er voorschriften 
die een diepgaande dialoog tussen arts en 
patiënt moeten tot stand brengen. Ze houden 
nauw verband met het verzoek zelf. Zo moet 
de arts bv. overleg plegen met de patiënt over 
zijn euthanasieverzoek, over de therapieën die 
nog mogelijk zijn en over palliatieve zorgen. 
Hij moet meerdere gesprekken voeren met zijn 
patiënt tijdens een redelijke periode. Hij moet 
ook een andere, onafhankelijke arts raadple-
gen en die moet een rapport maken. 

Daarnaast heb je vormvoorwaarden die nodig 
zijn voor de controle achteraf. Bijvoorbeeld: 
het verzoek tot euthanasie moet schriftelijk 

Grondwettelijk Hof vernietigt euthanasiewet
Op	20	oktober	2022	heeft	het	Grondwettelijk	Hof	een	stukje	van	de	euthanasiewet	vernietigd.	Daardoor	krijgt	een	arts	die	bij	
het	uitvoeren	van	een	euthanasie	alleen	maar	een	vormfoutje	heeft	gemaakt,	de	zekerheid	dat	hij	niet	voor	gifmoord	wordt	
vervolgd.

zijn en de uitvoerende arts moet uiterlijk bin-
nen de vier dagen na de euthanasie de FCEC 
(Federale Controle- en Evaluatiecommissie) 
inlichten. Die FCEC gaat na of de euthanasie 
correct werd uitgevoerd.

Volgens het parlement zijn de grondvoor-
waarden en beide soorten vormvoorwaarden 
gelijkwaardig. Als één van deze voorwaarden 
niet wordt nageleefd, is er gifmoord en dan 
dreigt levenslang. Een dokter die niet binnen 
de vier dagen zijn formulier heeft opgestuurd, 
pleegt dus een gifmoord. Aldus de wet.

RAAD VAN StAtE

Twintig jaar terug vond de Raad van State al dat 
dit niet kon. De Raad vond de gelijkschakeling 
van alle voorwaarden buitensporig. Hij pleitte 
toen al voor een andere regeling voor de vorm-
voorwaarden dan voor de grondvoorwaarden. 
Hij wilde aparte sancties voor schending van 
die vormvoorwaarden in de euthanasiewet. De 
Senaat wilde dat advies niet volgen. "Alle voor-
waarden zijn even belangrijk", zo luidde het.

De rechtbank van Dendermonde legde de 
vraag nu voor aan het Grondwettelijk Hof. De 
zaak is een uitloper van het assisenproces rond 
de euthanasie van Tine Nys. 

Op 31 januari 2020 werd arts JVH die de eu-
thanasie op Tine Nys had uitgevoerd, vrijge-
sproken van gifmoord. Volgens de volksjury 
bestond er redelijke twijfel dat hij de voor-
waarden en procedures van de euthanasiewet 
niét zou hebben nageleefd. 

Op 12 februari 2020 vond hetzelfde assisenhof 
dat het niet kon beslissen over de financiële 
schade-eis van de familie van Tine Nys. Precies 
omdat dokter JVH was vrijgesproken voor gif-
moord. 

De familie stapte naar het Hof van Cassatie en 
dat oordeelde dan weer dat het assisenhof niet 
voldoende gemotiveerd had waarom de fami-
lie van Nys geen schadevergoeding kan krijgen 
van JVH.  

Daarmee ging het financiële aspect naar de 
burgerlijke rechtbank van Dendermonde. 
Vooraleer die beslist, wilde ze weten of schen-
ding van om het even welke voorwaarde voor 
euthanasie altijd een gifmoord is. 

Het Grondwettelijk Hof antwoordt: als je alle 
voorwaarden gelijk behandelt, schend je het 
discriminatieverbod uit de Grondwet. Er is 
geen gifmoord als alleen vormvoorwaarden 
geschonden zijn, aldus het Hof. En daarmee 
vernietigt het Hof de volledige gelijkschake-
ling van grond- en vormvoorwaarden, die de 
Senaat in zijn juridisch extremisme had opge-
legd. 

Het Grondwettelijk Hof beklemtoont dat het 
niet als wetgever wil optreden, het wil niet zelf 
bepalen welke straffen voor een onterechte 
euthanasie moeten worden opgelegd. Het wil 
dus niet bepalen welke voorwaarden nu licht 
en welke zwaar bestraft moeten worden. Het 
wil alleen tussenkomen als het parlement ver-
gelijkbare misdrijven op een onredelijke ma-
nier verschillend bestraft of als die bestraffing 
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tot onevenredige gevolgen leidt. Dat is hier dus 
het geval. 

Voor de grondvoorwaarden blijft alles na dit 
arrest hetzelfde: wie ze schendt, pleegt een 
gifmoord. Voor de procedurele overtredingen 
ligt dat anders. Daar moeten lichtere sancties 
komen.  Het parlement moet de wet nu wijzi-
gen. 

WEt WIjZIGEN

In De	Juristenkrant geven de advocaten Patrick 
Herbots en Miet Driessen een paar suggesties. 
Herbots is specialist in de materie, hij schreef 
eerder een boek over euthanasie, waarin hij 
de vrije terbeschikkingstelling van de pil van 
Drion verdedigde. 
Volgens Herbots en Driessen zal het parlement 
dus straffen moeten opnemen in de eutha-
nasiewet zelf. De wetgever zal daarbij een 
onderscheid moeten maken tussen enerzijds 
een administratieve tekortkoming, zoals een 
datum vergeten op het registratiedocument, 
en anderzijds procedurele tekortkomingen, zo-
als het niet contacteren van een tweede arts. 
De nieuwe wet zal volgens Herbots en Driessen 
ook moeten bepalen wie die lichtere sancties 
kan opleggen: de FCEC zelf, de strafrechter of 
een apart administratief orgaan zoals bv. de 
Orde van Geneesheren. 

Herbots en Driessen wijzen erop dat de FCEC 
nu al de Orde van Geneesheren zou kunnen 
inlichten over de fouten die een arts bij de eu-
thanasie heeft gemaakt. De Orde zou dan een 
tuchtstraf kunnen opleggen. Ze zou de dokter 
bv. kunnen bestraffen als hij het euthanasie-
formulier te laat heeft opgestuurd naar het 
FCEC. 

VERBEtERING?

Het arrest is ongetwijfeld een verbetering voor 
de uitvoerende artsen. Maar het verandert 
niets aan het fundamentele probleem: ieder-
een heeft het recht om op een waardige manier 
een einde aan zijn leven te maken, zonder tus-
senkomst van dokters of andere beroepsgroe-
pen. Louter door terbeschikkingstelling van de 
zogenaamde "pil van Drion". Dat is nog altijd 
niet geregeld. Door geen eenvoudige regeling 
voor een waardige dood van levensmoeë pati-
enten uit te werken en door zo'n regeling zelfs 
actief tegen te werken, dwingt de overheid 
mensen die levensmoe zijn tot pijnlijke toe-
standen: onder treinen springen, gif innemen, 
zich ophangen enzovoort. De overheid miskent 
hiermee haar zorgplicht en overtreedt artikel 3 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens dat foltering, onmenselijke en verne-
derende behandeling verbiedt.

Kortom: er is behoefte aan een totale her-
ziening van de euthanasiewet. Dat moet een 
drastische vereenvoudiging zijn, waardoor de 
uitvoerende artsen ten dienste staan van de 
patiënt en geen controleurs of vermomde flik-
ken zijn. Want door die controlerol wordt het 
uiteindelijk de arts die de facto beslist over het 
leven van zijn patiënt, en niet de levensmoeë 
patiënt zelf.

John De Wit
(10	november	2022)
Justitiejournalist
Freelance	RWS-medewerker
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Nieuwe naam voor  de wilsverklaring
In	de	Kamer	van	volksvertegenwoordigers	ligt	een	wetsvoorstel	ter	discussie	
waarin	het	liberale	kamerlid	Robby	De	Caluwé	(Open	Vld)	werk	maakt	van	een	
“wilsverklaring gezondheidszorg”	voor	wilsonbekwame	patiënten.	
Die	wilsverklaring	kan	worden	geregistreerd	en	dient	door	het	medisch	team	te	
worden	gerespecteerd.

Uit MEDI-SFEER, een weekblad voor de huisarts

Robby	De	Caluwé	(Open	Vld)	is	bevoegd	voor	de	
Commissie	Gezondheid	en	Gelijke	Kansen.

België heeft een wetgeving die een verre-
gaande voorafgaande zorgplanning (VZP) 
toelaat. Bekende voorbeelden zijn de wet op 
de orgaandonatie uit 1986, die stipuleert dat 
men altijd donor is tenzij men zelf anders be-
slist en dit laat registreren bij de huisarts, en 
de euthanasiewet die de mogelijkheid voorziet 
euthanasie te vragen en te verkrijgen indien de 
patiënt voldoet aan een aantal voorwaarden. 
Op het moment dat men nog wilsbekwaam is, 
bestaat de mogelijkheid om vooraf een “wils-
verklaring euthanasie” op te stellen.

“Deze	wilsverklaring	heeft	echter	een	erg	beperkt	
toepassingsgebied,	wat	voor	veel	verwarring	en	
onbegrip	zorgt”, zegt Open Vld-kamerlid Robby 
De Caluwé. “Zij	 is	 immers	enkel	van	toepassing	
bij	een	patiënt	die	niet	meer	bij	bewustzijn	is,	en	
bijvoorbeeld	niet	bij	 een	patiënt	met	dementie.	
Zelfs	wanneer	ze	geregistreerd	wordt,	is	de	wils-
verklaring	juridisch	niet	afdwingbaar,	vermits	de	
arts	kan	weigeren	op	basis	van	de	gewetensclau-
sule	in	de	wet.”

De wet op de patiëntenrechten geeft de pa-
tiënt het recht een medische behandeling te 
weigeren, zelfs als de behandeling levensred-
dend is.  De wet geeft de wilsbekwame patiënt 
de mogelijkheid om een zogenoemd negatieve 
wilsverklaring op te stellen waarin de patiënt 
vastlegt welke medische behandelingen hij 
niet meer wenst te ondergaan indien hij wils-
onbekwaam is. In deze wilsverklaring kan de 
patiënt ook een vertegenwoordiger aanduiden 
die in zijn plaats kan optreden wanneer hij 
wilsonbekwaam is geworden. “Voor deze wils-
verklaring	bestaat	er	echter	geen	registratiesys-

teem	dat	garandeert	dat	de	wilsverklaring	te	al-
len	tijde	geraadpleegd	kan	worden.	Vaak	wordt	
ze	dan	ook	niet	gerespecteerd”, stelt Robby De 
Caluwé vast. Hij pleit dan ook voor een regis-
tratie van de ‘negatieve wilsverklaring’ waar-
door die wettelijk afdwingbaar wordt.

In het wetsvoorstel dat hij indiende, maakt hij 
werk van een eenduidig model van de wilsver-
klaring. De Caluwé wil wel af van de vandaag 
gebruikte benaming ‘negatieve wilsverkla-
ring’. In zijn voorstel wordt dat vervangen 
door “wilsverklaring gezondheidszorg”. 
Om de administratieve hinderpalen zo gering 
mogelijk te maken, moet de registratie van de 
verklaring niet enkel mogelijk zijn bij de ge-
meente, maar ook bij de huisarts. “Een regis-
tratie via een huisarts is de uitgelezen manier 
om een goed geïnformeerde, weloverwogen 
en duurzame beslissing te nemen”, meent de 
volksvertegenwoordiger uit Moerbeke-Waas.

(28	september	2022)
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Uit MEDI-SFEER, een weekblad voor de huisarts

Euthanasiecommissie: 
Wetswijziging inzake 
anonimiteit nodig
Volgens de Federale Controle-en Evaluatiecommissie eutha-
nasie kan enkel een wetswijziging een oplossing bieden voor 
het probleem dat wordt geschetst rond de zaak Godelieve De 
Troyer (Noot	van	RWS:	moeder	van	Tom	Mortier).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat 
de a-posterioricontrole tekortschoot. Zo was de onafhan-
kelijkheid van de commissie die over de controle gaat niet 
gewaarborgd, aldus het Hof. Dat heeft te maken met prof. 
Distelmans, die naast uitvoerend arts ook covoorzitter van 
de federale evaluatiecommissie is.

Bij de evaluatie gaat de commissie eerst over het anonieme 
deel van het registratiedocument euthanasie. Als er dan nog 
vragen of twijfels zijn, wordt de anonimiteit opgeheven en 
wordt de zaak in groep besproken. Wanneer blijkt dat de 
onpartijdigheid van een commissielid in het gedrang komt, 
wordt hij/zij “overgelaten aan de eigen discretie om het stil-
zwijgen te bewaren”. En dat de betrokken arts dus niet zal 
deelnemen aan de discussie. Maar volgens het Hof volstaat 
dat niet om onafhankelijkheid te garanderen. Volgens de 
commissie kan dit probleem omzeild worden als de anoni-
miteit van het registratiedocument wordt opgeheven door 
de identiteit van de betrokken artsen op voorhand bekend te 
maken. Merken ze dat het dossier van een patiënt voorkomt 
in de commissie, zullen ze simpelweg niet zetelen. Maar 
hiervoor is wel een wetswijziging nodig.

(26	oktober	2022)

Debat laait op
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens lokt nog meer reacties uit op onze site.  
Prof. em. Frank Comhaire vraagt zich af wat Tom 
Mortier eraan heeft om een dergelijke actie te onder-
nemen. Voor Tony Cornelissen uit Berchem “zijn we 
weer naar af. De katholieke kerk heeft weer haar slag 
thuisgehaald, ook al zijn er bijna geen belijdende ka-
tholieken meer in België. En waar zijn dan de rechten 
van de patiënt over de vrije keuze? Ge gaat mij toch 
echt niet vertellen dat dr. Distelmans, een kei in zijn 
vak, niet zorgvuldig te werk is gegaan? Lang leve het 
lobbyen in België en dag respect voor de mening van 
de patiënt, die het nu natuurlijk niet meer kan vertel-
len.”

Lutgard Wauters (Zottegem) vraagt zich af waarom 
men bij een euthanasiecasus altijd over controle 
achteraf spreekt. Hoe kan een LEIF-arts - zoals in dit 
geval - ingaan tegen de beslissing van de huisarts? 
Voor kinderarts Bart Rutteman kan dat zeker: “Ten 
eerste omdat iedereen het recht heeft op een second 
opinion, ongeacht de reden. Ten tweede omdat LEIF-
artsen specialisten zijn op dit vakgebied. Of vindt 
u het ook onterecht dat een orthopeed een ander 
advies kan geven dan een huisarts ten gevolge van 
bijvoorbeeld rugpijn”, vraagt hij retorisch. 
(26	oktober	2022)

Noot van RWS: Bovenstaande	reacties	zijn	voor	reke-
ning	van	de	auteurs.	Niet	 iedereen	gaat	akkoord	met	
de	inhoud	ervan.
Een	 RWS-medewerker	 formuleerde	 het	 aldus:	 "Op	
welke	 gronden	 kan	 Tony	 Cornelissen	 beweren	 dat	 de	
katholieke	kerk	weer	haar	slag	heeft	thuisgehaald?	Het	
arrest	van	het	EHRM	moet	voor	de	kerk	een	gigantische	
teleurstelling	zijn,	want	eigenlijk	wordt	het	recht	op	eu-
thanasie	helemaal	niet	betwist	door	het	Hof.	Alleen	de	
a-posterioricontrole	wordt	 bekritiseerd,	 en	 dat	 beves-
tigt	alleen	maar	wat	velen,	niet	alleen	bij	RWS,	al	lang	
denken,	namelijk	dat	de	evaluatiecommissie	dringend	
zelf	aan	een	evaluatie	toe	is…”
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Beslissingen bij levenseinde

DE WEt, DE RECHtEN
De lezing startte met een korte opfrissing van 
de wet op de patiëntenrechten, de wet op de 
palliatieve zorg en de euthanasiewet.
Beslissingen kunnen van uiteenlopende aard 
zijn.

1) Niet opstarten of stoppen van een be-
handeling 

 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.

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 existenti-

eel.

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.

3 b) Hulp bij zelfdoding 
 Als een behandelend arts helpt, kan dit.
 Als derden dit doen, is het een strafbaar 

feit. 

Beslissingen bij levenseinde
Verslag lezing woensdag 12 oktober 2022   -   Spreker: dr. Marc Van Hoey, voorzitter RWS – Deelnemers: 31

De	lezing	“Beslissingen	bij	Levenseinde”	(BLE)	handelt	over	alle	mogelijke	individuele	beslissingen	die	artsen	en	patiënten	
kunnen	nemen	bij	het	levenseinde.	Deze	keer	hadden	we	een	live	lezing	op	de	RWS-zetel.	Jammer	genoeg	moesten	we	
wegens	plaatsgebrek	een	aantal	inschrijvingen	weigeren,	maar	er	komt	een	volgende	lezing.

Ondersteund	door	een	PowerPoint	presentatie	gaf	dr.	Van	Hoey	een	uiterst	duidelijk	beeld	van	de	euthanasiewet,	de	evolutie	
sinds	2002,	de	aanpassing	van	2013	en	de	in	2020	gewijzigde	geldigheidstermijn	van	de	wilsverklaringen.	

Ter verduidelijking: 
-  Door de eigen behandelende arts (huis-

arts) of specialist: NIET strafbaar.
-  Door een vreemde arts: WEL strafbaar.
Deze kwestie ligt ethisch en juridisch bijzon-
der moeilijk. 

4) VSED of Vrijwillig Stoppen met Eten en 
Drinken 

 Patiënt kiest er zelf voor. In dat geval, wel 
blijven aanbieden maar niets forceren.

 Niet pijnlijk, moet worden gerespecteerd.

5) Overlijden door tussenkomst van een 
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). 

EUtHANASIE
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. 
 
1)  Terminaal bewuste verzoeker

*  Enkel schriftelijk verzoek, geen getui-
gen vereist. Dit schriftelijk verzoek mag 
niet verward worden met de vooraf-
gaande 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 vertrouwensper-

soon 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 wils-
verklaring euthanasie onbeperkt geldig 
mits ingevuld na deze datum. Zoniet dient 
ze nog éénmaal hernieuwd te worden.

 Twee artsen geven advies, waarvan 1 uit-
voerend arts.

4)  Jongeren 
 Sinds 2013 kunnen alle minderjarigen in 

België euthanasie vragen onder de vol-
gende voorwaarden:

*  Het mag niet gaan om psychisch lijden. 
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Beslissingen bij levenseinde

* De ouders beslissen mee.
* Verplicht psychologisch advies. 

BEDENKINGEN 
Er valt nog veel te doen. Euthanasie is nog 
steeds wettelijk niet mogelijk bij 
-  dementie (een progressieve aandoening).
-  voltooid leven en de vraag naar levens–

beëindiging.

VRAGEN EN ANtWOORDEN
Na de lezing kwamen een aantal vragen. 
Dankzij de jarenlange ervaring van dr. Van 
Hoey konden deze beantwoord worden, soms 
gesteund door praktische voorbeelden. Hij ver-
duidelijkte visies en belichtte tegenkantingen 
van sommige instellingen. Hierna een samen-
vatting van de belangrijkste vragen.

Wat is de stand van zaken rond euthana-
sie bij dementie?
Euthanasie bij dementie is nog steeds niet 
opgenomen in de euthanasiewet. Men kan dit 
verzoek opnemen in het levenstestament of in 
de negatieve wilsverklaring.
Want eenmaal men dement is, is het moeilijk 
om deze wens nog te verwoorden. 
De beslissing tot euthanasie moet steeds ge-
beuren in overleg met  patiënt, familie en 
artsen.
Er zijn gelukkig steeds meer artsen die eutha-
nasie uitvoeren bij een dementerend proces 
maar in principe en  volgens de wet mag het 
niet.
Dat is dan ook één van de strijdpunten van 
RWS.
Palliatieve sedatie kan wel toegepast worden 
maar eigenlijk is dit in sommige gevallen een 
vermomde vorm van euthanasie. Palliatieve 
sedatie is een grijze zone en het moet correct 
gebeuren. 
Indien die niet goed toegepast wordt, kan de 
patiënt nog lang in leven blijven en uiteindelijk 
sterven aan uitdroging en verhongering. Dit is 
enorm belastend voor de familie. Het weegt op 
de naasten. Palliatieve sedatie mag nooit lan-
ger dan drie dagen duren.

Veel mensen merken toch dat er in de 
praktijk een groot draagvlak is voor eu-
thanasie bij dementie.
Dat is een feit en er zijn al acht symposia over 
georganiseerd!

Hoe kan men toch die procedure in gang 
zetten?
Het is uiteindelijk een beslissing die wordt ge-
nomen in samenspraak met de huisarts en de 
familie. Er moet een vertrouwensband zijn tus-
sen de dokter en de verzoeker.
De arts moet zijn patiënt écht kennen en er een 
band mee hebben opgebouwd. Alleen zo kan 
hij er zeker van zijn dat dit ook echt de wil is 
van zijn patiënt.
Eigenlijk kan in de praktijk alles, als het maar in 
samenspraak is met de dokter! Altijd  moeten 
de nodige mensen erbij betrokken worden.

Wat is stand van zaken van euthanasie 
bij voltooid leven?
We stellen vast dat er momenteel nog geen 
draagvlak is in de politiek. 
Men moet kunnen definiëren wat voltooid 
leven is. Hoe gaan we dit bepalen en weten-
schappelijk onderbouwen? Politici vinden de 
uitvoerbaarheid in de praktijk moeilijk.
Daarom kijkt RWS uit naar een samenwerking 
met het Centrum Levenseinde Begeleiding 
van de VUB. In  samenwerking met deze on-
derzoekscel kunnen we een juridisch kader 
creëren waarin vastgelegd kan worden wat 
voltooid leven is.
Momenteel merken we wel dat het niet zo 
sterk leeft bij de bevolking.

Wat als de dokter zich op het laatste mo-
ment terugtrekt?
Dan moet men een andere dokter zoeken. Er 
zijn artsen die hun patiënten opvolgen maar 
om ethische redenen geen euthanasie willen 
uitvoeren. Die dokters weten RWS te vinden en 
zij kunnen beroep doen op en samenwerken 
met dokters van RWS en/of LEIF-artsen.

Doet men er goed aan de wil tot eutha-
nasie ook te vermelden op het levenstes-
tament?

Dit moet men zeker doen! Er is plaats open-
gelaten op het formulier. We kunnen het niet 
“voordrukken” omdat het tegen de wet is.

In de podcast worden hints gegeven over 
zelfdoding of hulp bij zelfdoding…
In België kunnen we als organisatie geen mid-
delen verstrekken voor zelfdoding, dit is straf-
baar.
Als iemand zelfdoding wil, raden we aan het 
“Handboek de Vredige Pil” te kopen.
Het boek is te koop via het internet en hierin 
vindt men inlichtingen over de aankoop van 
middelen zoals Nembutal, een product dat 
vanuit China wordt opgestuurd. Men loopt wel 
het risico dat het tegengehouden wordt bij de 
douane!
Maar in België is de wet formeel. Wij kunnen 
als organisatie die producten niet aanbieden: 
dat is strafbaar!

Kan men Nembutal in Zwitserland voor-
geschreven krijgen?
In Zwitserland kan alles als je betaalt!
Terminaal zieken die begeleid zijn, kunnen 
hulp bij euthanasie krijgen.
Zwitserland wil echter van het “euthanasie-
toerisme”-imago af.
Er is een evolutie bezig in de wereld maar het 
gaat traag. 
In Duitsland bijvoorbeeld staat hulp bij het 
levenseinde nu ook op het programma. Men 
noemt het “Sterbehilfe”, een eufemistische 
aanduiding voor euthanasie, om elke verwij-
zing naar het naziregime te vermijden.

In onze ziekenhuizen is het nog moeilijk 
om over euthanasie te spreken.
Sommige ziekenhuizen weigeren inderdaad 
medewerking.
Wie leest het huishoudelijk reglement van het 
ziekenhuis? Daarin wordt vaak vermeld (in 
kleine lettertjes of op de laatste pagina) dat 
het ziekenhuis tegen euthanasie is.
De Orde der artsen is hier tegen opgetreden: 
het is verboden dergelijke clausules op te ne-
men in het reglement want dit is tegen het 
recht op wilsbeschikking.
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lezing 

“BESliSSingEn Bij lEVEnSEindE”

dondERdag 23 MaaRt 2023 
Van 16 tot 17.30 uuR.

RWS-zetel, italiëlei 153, 2000 antwerpen

"Beslissingen bij levenseinde of BlE" 
handelt over alle mogelijke individuele beslissingen die artsen 

en patiënten kunnen nemen bij het levenseinde.

De toegang is gratis, maar u dient in te schrijven 
vóór 13 maart 2023 op info@rws.be. 

Gelieve duidelijk te vermelden dat u inschrijft voor de lezing.
Aandacht: het aantal plaatsen is beperkt tot 30

Enkele deelnemers waren “als gast” meegeko-
men met een RWS-lid en vroegen zich af waar 
ze de juiste documenten konden krijgen. Dát 
was makkelijkst te beantwoorden! 
De geïnteresseerden gingen naar huis mét een 
kwartaalblad waarin “Ik word lid van RWS” 
en/of de documenten “Levenstestament” en 
“Wilsverklaring inzake euthanasie” waren op-
genomen. RWS heet deze toekomstige leden 
hartelijk welkom.

Deze lezing op de goed gevulde RWS-zetel, 
maar toch in kleinere groep, was een goede er-
varing. RWS heeft dan ook beslist op 23 maart 
2023 een nieuwe lezing te organiseren. Deze 
keer om 16.00 uur in de namiddag. U vindt de 
uitnodiging hiernaast.

Verslaggeving
Els Schepers & Mick De Wachter 
RWS-redactieraad

Beslissingen bij levenseinde

UITNODIGING

40
1983 - 2023

18 RWS
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Lidmaatschap 2023
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 2023, ongeacht de datum van de eerste aansluiting. Om boekhoudkundige redenen 
vragen wij u niet te betalen in december 2022, maar pas in januari 2023.

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 2023’ gevolgd door uw naam en lidnummer. 
Sinds januari 2022 worden de betalingen digitaal verwerkt, daarom vragen wij u per persoon 
een aparte betaling uit te voeren.

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 2023, waarop u ook uw lidnummer vindt.
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Boekbespreking

Cliënt E. Busken is het laatste boek van Je-
roen Brouwers, die in mei 2022 overleed 
op 82-jarige leeftijd. 
Velen kennen hem van Bezonken	 Rood	
waarin hij de gruweldaden van het jap-
penkamp in Batavia, waarin hij met zijn 
moeder verbleef gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, beschrijft.
Daarnaast heeft hij gedurende zestig jaar 
een indrukwekkend oeuvre bijeenge-
schreven, werd vaak bekroond en wei-
gerde in 2007 de Prijs der Nederlandse 
Letteren omdat hij het prijzengeld van 
16.000 euro te weinig vond. Waarop de 
Nederlandse Taalunie in 2008 het be-
drag fors verhoogde tot 40.000 euro.  
Hij was een romanschrijver, polemist 
en essayist met een scherpe pen. 
Dit boek werd in 2021 bekroond met 
de Libris Literatuur Prijs.

Het boek vertelt één dag uit het le-
ven van Cliënt E. Busken in een zorginstelling, 
Huize Madeleine, de gijzelaarsbewaarschool 
zoals hij ze noemt. 
Dit doet denken aan Bloomsday uit Ulysses 
van James Joyce. Ook de naam van de zorgin-
stelling, Huize Madeleine, is niet zomaar geko-
zen, zoals we later zullen zien.

Busken is een verwarde, beverige oude man 
van rond de tachtig die zeer tegen zijn zin in 
de gesloten afdeling aldaar verblijft. Hij is daar 
terechtgekomen nadat hij in beschonken toe-
stand gevallen was op zijn achterhoofd.
Hij zit vastgegespt in een rolstoel en weigert 
te spreken. Hij doet ook alsof hij doof is. Dat is 
zijn vorm van protest tegen de situatie waarin 
hij verkeert.
Maar binnenin zijn hoofd  bruist en kolkt het 
en laat hij ons meesurfen op de golven van 

ClIëNt E. BUSKEN    JEROEN BROuWERS

zijn gedachten. We maken een ongelooflijke 
reis in zijn gedachtenwereld waar het nooit stil 
is en waarin zich een universum vol fantasieën, 
haarscherpe waarnemingen en bizarre asso-
ciaties ontvouwt dat naar het einde van het 
boek een climax bereikt. 
“Nooit	 is	het	stil	 in	mijn	brein.	Al	die	 langsstui-
vende	 gedachten	 ritselen	 als	 wegwaaiend	 pa-
pier,	door	het	geritsel	heen	klinkt	een	aanzwel-
lend	en	weer	in	geluidskracht	afnemend	zoemen,	
constant	gemompel	als	door	verschillende	mon-
den,	almaar	hernomen	almaar	terugkerende,	in	
cirkels	verlopende	gedachtengeluiden,	als	je	het	
nog	gedachten	kunt	noemen	[…]”

Niet zonder reden bevat de cover van het boek 
een detail uit een tekening van Jeroen Bosch, 
de schilder van duivelse schepsels in een hal-
lucinante wereld.
Aldus beschrijft Brouwers de gemeenschaps-
ruimte of de huiskamer: “Daar	 strompelen	we	
binnen	als	in	het	kabinet	van	Jheronimus	Bosch.	
De	creatuursels	aan	de	verschillende	tafels	heb-
ben	 vissenkoppen	 en	 hondenstaarten,	 bestaan	
uit	 slechts	 een	hoofd	 op	 kippenpoten,	 zwenge-
len	 met	 armen	 en	 handen	 als	 boomtakken	 bij	
stormachtige	weersgesteldheid.	 Ik	 ben	 van	 alle	
cliënten	hier	de	enige	normale.”	

Bij Busken is Alzheimer geconstateerd. Hij zou 
lijden aan vasculaire dementie en heeft veel 
last van tremoren. Hij staat onder curatele. 
Maar hijzelf beweert dat er niets aan de hand 
is met hem.

Hij beseft echter wel dat hij bepaalde woorden 
niet meer weet “Als	 parelkralen	 die	 van	 een	
snoer glijden beginnen woorden me een na een 
te	ontvallen	wegens	vergetelijkheid.”
Zo heeft hij het bijvoorbeeld over de ‘dren-
dronsstruiken’ in de tuin van Huize Madeleine.

 “Als men zonder 

strak omkaderd 

denkpatroon 

de dingen maar 

laat flakkeren, 

heeft ten slotte niets 

nog met iets te maken.”
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Maar overal in het boek duiken vreemde 
woordspinsels op.
Een echt plot is er niet. We leren het zorg-
personeel kennen dat Brouwers beschrijft als 
genderneutraal in hun geslachtsloze gestichts-
uniformen. Op een van hen, de mooie Moniek, 
heeft hij een oogje.
Van de medebewoners is er Mieneke 
Kalckbrander die van haar kant dan weer een 
boontje voor hem heeft.
Niettegenstaande de vaak ontluisterende 
beschrijvingen van de sanitaire ongelukjes, 
de valpartijen en de schokkende bewegingen 
en spasmen die hem overvallen, zijn er toch 
momenten waarop je als lezer hardop moet 
lachen met de soms hilarische manier waarop 
Brouwers het zorgpersoneel weet te typeren. 
Doch weet hij ook ontroering op te wekken bij 
het beschrijven van zoveel hulpeloosheid.

Wie Busken was in een vorig leven, kom je als 
lezer niet te weten. Ook niet waar die E. voor 
staat. In zijn megalomane wanen noemt hij 
zichzelf nu eens een hersenchirurg, expert 
in knopen, paleogeneticus, robotingenieur, 
cryptozoöloog, hoogleraar cybernetica… Ooit 
verving hij zelfs de dirigent bij de uitvoering 
van de ‘Symphonie der Tausend’ van Gustav 
Mahler. 
Hij heeft naar eigen zeggen in de hoogste krin-
gen verkeerd en was bevriend met de vroegere 
koningin Beatrix. Ook Piet Mondriaan en 
Rorschach behoorden tot zijn intieme kring. 
Enkel Alzheimer heeft hij niet persoonlijk ge-
kend…
Wat is werkelijkheid en wat fantasie?
Die twee werelden lopen door elkaar, zoals al-
les en iedereen rondom hem versmelt evenals 
de herinneringen.
Waar Marcel Proust in A	la	recherche	du	temps	
perdu door de smaak van een madeleintje  (cfr. 
Huize Madeleine)  gedopt in thee, terugdenkt 
aan zijn kindertijd, is het hier de sprits bij de 
thee die aanleiding geeft tot allerlei uitweidin-
gen.  

Een van de belangrijkste zinnen uit het boek 
vind ik: “Als men zonder strak omkaderd denk-
patroon de dingen maar laat flakkeren, heeft 
ten slotte niets nog met iets te maken.”

Busken speelt en denkt voortdurend na over 
taal: de obsessie voor woorden van vier letters 
bijvoorbeeld. In Huize Madeleine verblijven 
geen patiënten maar cliënten en dat vindt hij 
maar niets.
“…	woorden	 vervangen	door	 andere	woorden	
zonder	dat	aan	de	kernbegrippen	iets	verandert,	
zoals	patiënt	in	cliënt,	geïnterneerde	in	bewoner,	
sterven	in	heengaan,	wat	ik	allemaal	nonsens	en	
onnodig	 acht,	 daar	 het	 tot	 onhelderheid	 leidt,	
hetgeen	ik	afkeur,	ikzelf	ben	een	heldere	woord-
gebruiker	[…]”

Een van de weinige dingen waar hij nog plezier 
aan beleeft, is het roken van een sigaretje, ni-
cotinesprieten zoals Moniek ze noemt. 
Tot er de allerlaatste sigaret is, in de regen: 
“Als	ik	hoor	dat	een	vette	druppel,	pof,	het	vuur	
uit	de	kop	van	de	sigaret	slaat	en	ik	voel	dat	de	si-
garet,	nu	heb	ik	er	geeneen	meer,	verslapt,	door-
weekt	tegen	mijn	kin	breekt,	blaas	ik	de	rook	uit	
in	een	rechte	horizontale	blauwe	streep.[…]
Bedaar	 nu	maar,	 E.	 Busken,	word	 kalm	 en	 be-
heers	 je,	 het	 vindt	nu	 echt	heel	 spoedig	plaats,	

het	kan	niet	al	 te	 lang	meer	duren,	het	staat	te	
gebeuren,	het	nadert.”	

Met Cliënt E.Busken heeft Jeroen Brouwers 
willen aantonen dat hij de Nederlandse taal 
als geen ander beheerst en dat hij tot de grote 
schrijvers behoort.
Het is echter aan de lezer om daarover te oor-
delen.
Voor de taalliefhebber is dit boek een literair 
festijn. Voor wie moeite heeft met de 257 
pagina’s barokke zinnen van soms een halve 
bladzijde lang en het voortdurend goochelen 
en spelen met klanken en betekenissen, is er 
ook het luisterboek.  

Mireille Fourneau
RWS-redactieraad, 2	november	2022		

JEROEN BROUWERS
CLIëNT E. BUSKEN
Uitgeverij: Atlas
EAN   9789025473778
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Secretariaat
RWS is er voor iedereen, al 40 jaar! 
Aarzel niet om hulp of informatie te vragen

Hallo,

U kan bij ons 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 maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13 tot 17 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 kantoor-
uren 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 over-
zicht van onze permanenties.

Wij vragen 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. Uw lidnummer vindt u op uw jaarkaart 
én op de omslag (bij uw adres) waarin het kwartaalblad verstuurd wordt. 
Met dit lidnummer is het inderdaad een koud kunstje om snel uw gegevens op te zoeken. 
Let wel: de personen die 24/7 paraat staan om uw telefoon te beantwoorden, hebben 
niet direct toegang tot het ledenbestand en kunnen bijgevolg minder snel antwoorden.

Wij zijn er voor u als u documenten nodig heeft: negatieve wilsverklaring patiënten-
rechten (vroeger levenstestament) en de wilsverklaring euthanasie. Ingevulde documen-
ten hoeft u niet aangetekend te verzenden. Een gewone postzegel volstaat.

Tenslotte nog informatie over betalingen aan RWS:
•	 vermeld	 steeds	 uw	naam	en	 lidnummer.	 De	 betalingen	worden	digitaal	 verwerkt,	

daarom vragen wij u per persoon (lidgelden bijvoorbeeld) een aparte betaling uit te 
voeren.

•	 geef	zeker	bij	de	overschrijving	onder	“Vrije	mededeling”	de	reden	van	de	betaling.	
Bijvoorbeeld “lidgeld”, “inschrijving voor een bepaald evenement”, “bestelling DVD of 
boek”, enzovoort.

•	 hou	de	overschrijvingen	“gescheiden”:	betaal	afzonderlijk	voor	elke	soort	bestelling	
en combineer bijvoorbeeld niet met de betaling van uw lidgeld.

Het RWS-secretariaat

Contacten met RWS

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 levens-
testament) en de wilsverklaring euthanasie.
U kan terecht met al uw vragen over het levens-
einde, de wetgeving met betrekking tot euthana-
sie, patiëntenrechten, enzovoort.

Er wordt alleen op afspraak gewerkt.
Afspraken zijn beperkt tot 30 minuten.
RWS volgt de  maatregelen met betrekking tot de 
volksgezondheid.
Mochten mondmaskers (terug) verplicht wor-
den, dan zal RWS deze voorschriften volgen.
Met dank voor uw begrip.
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Contacten met RWS

ANtWERpEN
Italiëlei 153, Antwerpen
Enkel op afspraak.
Elke eerste en derde donderdag van de maand 
vanaf 14.00 uur.
Voorafgaandelijk afspraak te maken met het 
RWS-secretariaat: 03 272 51 63 (op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en 
op donderdag van 13 tot 17 uur) of via mail 
info@rws.be.

GENt
Vonkel, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 
9000 Gent
Enkel op afspraak.
Elke derde woensdag van de maand van 14.00 
tot 16.00 uur.
Voorafgaandelijk afspraak te maken met het 
RWS-secretariaat: 03 272 51 63 (op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en 
op donderdag van 13 tot 17 uur) of via mail 
info@rws.be. 

HASSElt
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.

MECHElEN
Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEl Mechelen
Steenweg 32, Mechelen
Enkel op afspraak.
Afspraak te maken met het RWS-secretariaat:
03 272 51 63 (op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13 tot 
17 uur) of via mail info@rws.be. 

RWS 23

In memoriam 

4 november 2022 overleed Nicole Josy. Een val van de trap in hun eigen wo-
ning in Wemmel werd haar fataal.

Nicole Van Palm (op 21 oktober 76 geworden) koos op haar veertiende voor 
de artiestennaam Nicole Josy. In 1970 leerde ze Hugo Sigal kennen en vanaf 
dan gingen ze samen door het leven als echtpaar én zangduo “Nicole en 
Hugo”. Ze waren 52 jaar onafscheidelijk. Liefhebber van het muziekgenre of 
niet, iedereen kent “Goeiemorgen, morgen”.

Er was de strijd tegen kanker en later werd ook de ziekte van Alzheimer vast-
gesteld. In de RWS-podcast “Voltooid Leven” (aflevering 2) hoor je Nicole 
zeggen dat ze niet zonder Hugo kan verder leven als hij eerst komt te gaan. 
Door een ongelukkige val heeft die situatie zich nooit kunnen voordoen. 

Zaterdag 12 november werd Nicole begraven. De familie vroeg géén bloe-
men te bezorgen maar een gift te doen aan de Alzheimer Liga.

RWS biedt Hugo oprechte blijken van medeleven aan en bedankt voor hun 
bijdrage aan de podcast.

Afscheid van Nicole van Hugo
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RWS-medewerkers op vorming in het Eugeen Van Mieghem Museum

Eugeen Van Mieghem (1875 – 1930) is een 
kind van de Antwerpse haven. Hij werd ge-
boren op de Van Meterenkaai en in 1883 ver-
huisde het gezin naar de nieuwe havenbuurt 
“het Eilandje”, waar in 1893 de magazijnen van 
de Red Star Line gebouwd werden. Rond 1900 
was deze wijk dag en nacht het kloppende 
hart van de haven. Eugeen Van Mieghem over-
leed in de Sint-Paulusstraat. Men zou kunnen 
zeggen dat zijn hele leven zich afspeelde in 
een postzegelgrote wijk. Een grote postzegel 
wegens die grote haven.

In het café van zijn ouders bestudeerde de 
jonge Eugeen alles wat zich rond hem afspeel-
de. Hij tekende en schilderde de schepen van 
de rederij, de landverhuizers op weg naar het 
beloofde land Amerika, armeluizen, werkvolk 
zoals zakkennaaisters en buildragers, haven-
boefjes, spelende volkskinderen, schippers, 
meisjes van lichte zeden en hun klanten… 
die wereld lag immers voor zijn deur, voor zijn 
voeten. 

Nadat hij Augustine had leren kennen, kregen 
zijn schilderijen een lichtere tint. De gelukkige 
tijd met vrouw en zoontje Eugeen was echter 
van korte duur. Na het overlijden van Augustine 
(1905 aan TBC) verzeilde Van Mieghem in een 
somberte. Dat uitte zich in zijn werken. 

Die donkere jaren gingen naadloos over in de 
Eerste Wereldoorlog. De schilder werd een il-
lustrator-verslaggever met pakkende oorlogs–
taferelen en spotprenten van den	Duits. 

In 1920 werd Eugeen Van Mieghem benoemd 
tot leraar in de Academie voor Schone Kunsten 
Antwerpen. Inmiddels had hij naam gemaakt 
en verplaatste hij zich ook naar enkele Euro-
pese kunststeden. Op het einde van zijn leven 
verbleef hij in (buitenlandse) sanatoria. In 1930 
overleed hij na een hartaderbreuk.

RWS ging op bezoek in het museum van deze 
“kunstenaar van het volk”. Het museum is nu 
gevestigd op het gelijkvloers van het statige 
Redershuis tegenover het Steen. In dit deels 
geklasseerde gebouw was ooit het stijlvolle 
restaurant La Rade gevestigd. Erwin Joos, de 
bezieler van het museum en de stichting, was 
veertig jaar geleden in de ban geraakt van 
Van Mieghem. In 1993 begon hij klein in zijn 
eigen woning in de Korte Ridderstraat en later 
verhuisde zijn museum naar de Antwerpse 
Linkeroever. Door naar de Ernest Van Dijckkaai 
te verhuizen, bracht hij de schilder terug naar 
waar hij hoort: zijn geliefde Schelde.

Twintig RWS-medewerkers namen deel aan 
deze culturele uitstap: na een sfeervolle film 

over het levensverhaal van de schilder kregen 
we een rondleiding door het hele gebouw, 
misschien wel het mooiste interieur van heel 
Antwerpen. We waren niet alleen onder de 
indruk van het gebouw, ook van de gedetail-
leerde informatie die Erwin Joos ons gaf... een 
lesje architectuur- en kunstgeschiedenis. We 
eindigden terug op het gelijkvloers waar de 
werken chronologisch gegroepeerd zijn. We 
werden verwend. Er is slechts één die zo be-
vlogen en met zoveel kennis van zaken over 
Eugeen Van Mieghem en diens erfenis kan 
spreken… het is dan ook al veertig jaar zijn 
levenswerk. 

Dank Erwin Joos, voor de rondleiding, voor de 
foto’s én voor het feit dat je vanaf 1982 Eugeen 
Van Mieghem uit de vergetelheid haalde en 
hem terecht alle eer gaf die hij verdient. Nog 
veel succes met het wereldwijd verspreiden 
van Eugeen Van Mieghems werken!

Mick De Wachter
RWS-redactieraad

Geïnteresseerd	in	de	schilder	en	zijn	werken?	Op	
de	 website	 vanmieghemmuseum.com	 vindt	 u	
alle	informatie.

Op	bladzijde	2	publiceren	wij	enkele	foto’s.

Even Antwerps als de lieve Vrouwetoren 
maar minder bekend.
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VOllEDIG INGEVUlD EN ONDERtEKEND StUREN NAAR: RWS, ItAlIElEI 153, 2000 ANtWERpEN

Naam 1       Voornaam                  Geslacht

Naam 2       Voornaam                  Geslacht

Straat / nr

Postcode   Woonplaats

Geboortedatum                 Tel + E-mail
                 

        
               Handtekening + datum

Op OVERSCHRIjVING VERMElDEN:

‘Nieuw lid’ +  naam + jaartal

Ik wens deel uit te maken van Recht op Waardig Sterven vzw en stort op bankrekening: BE19 3200 2641 7012 van RWS € 20 (per persoon), 
€ 40 (2 personen op hetzelfde adres) € 50 (vanaf 3 personen op hetzelfde adres) en vermeld op de overschrijving duidelijk ‘Nieuw lid’ + naam + jaartal

IK WORD LID VAN RWS

Woordzoeker

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

Ontdek de oplossing elders in dit blad!

W o o r d z o e k e r

Zoek volgende woorden en streep ze door. De letters die overblijven 
vormen een woord:

CARTOON – DEBAT – EER – ERNST – FEEST – FEESTDAG – INZET – 
JUBILEUM – KRANS – LEDEN  – SINT – SyMPOSIUM -  TOEKOMST – 
VIEREN – VIERING – VORMING – WET – WIN

 

 

Woordzoeker 
 

M G N I M R O V J N 

U S N A R K I U F E 

I N Z E T U B E E W 

S E J E V I E R E N 

O D A R L S A N S I 

P E W E T R S S T W 

M L U D E B A T S W 

Y M A G N I R E I V 

S G C A R T O O N E 

N T S M O K E O T S 

 
 
 
 
Zoek volgende woorden en streep ze door. De letters die overblijven vormen een woord: 
 
cartoon – debat – eer – ernst – feest – feestdag – inzet – jubileum – krans – leden  
sint – symposium ‐  toekomst – vieren – viering – vorming – wet – win 
 
……………………………… 
 
Ontdek de oplossing elders in het blad 
 
Achterin: 
De oplossing van de Woordzoeker is: NIEUWJAARSWENS 
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Certecon: ik beslis

Certecon is de organisatie die ijvert voor zelf-
beschikking over de eigen dood, zeg maar de 
eigen regie over leven en dood behouden.
In Gent werd op 26 september 2022 een bij-
eenkomst gehouden, waarna een tiental men-
sen zich aansloten. 
Veel mensen weten te weinig over euthana-
sie en andere kanalen om de regie over hun 
levenseinde te kunnen behouden, en gaan 
zelf via alternatieve wegen op zoek naar een 
“mirakelmiddel”, dat echter nog niet bestaat. 
Het middel natriumazide is zeker niet het 
meest gepaste middel ter zake.
Sommige bestuurders van Coöperatie Laatste 
Wil Nederland hebben een proces aangespan-
nen tegen de Nederlandse Staat. De huiska-
mergesprekken* zijn stopgezet en sommige 
verdelers van de producten worden vervolgd 
door het Nederlandse Openbaar Ministerie 
(ons parket).
CLW neemt wel afstand van de verdelers en 
zegt niet te weten wat er verdeeld werd.

Van het Certecon front
Certecon in België geeft informatie over RWS 
en LEIF en men denkt aan het oprichten van 
een privé Facebookgroep.
In het voorjaar plant men een bijeenkomst 
en contacten met politici zijn gelegd, al moet 
gezegd dat die er eerder sceptisch tegenover 
staan.

*	Noot	van	RWS:	Dit	waren	bijeenkomsten	waar	
mensen	samen	kwamen	om	te	spreken	over	een	
zelfgekozen	levenseinde.	Het	praten	over	zelfdo-
ding	 of	 het	 geven	 van	 algemene	 informatie	 is	
toegestaan.	 Uit	 het	 strafrechtelijk	 onderzoek	 is	
echter	 de	 verdenking	 ontstaan	 dat	 het	 niet	 bij	
algemene	 informatieverstrekking	 is	 gebleven.	
Volgens	het	OM	werd	 rondom	deze	bijeenkom-
sten	ook	het	‘Middel	X’	verstrekt.	
Deze	 georganiseerde	 werkwijze	 levert	 de	 ver-
denking	 op	 van	 deelname	 aan	 een	 criminele	
organisatie.	Dit	is	strafbaar	gesteld	in	artikel	140	
Wetboek	van	Strafrecht.	

Reactie van de RWS-voorzitter:

Het zogenaamde mirakelmiddel is natriumazide 
helemaal niet. De dood treedt soms zéér lang-
zaam in met nare bijverschijnselen. Het ver-
strekken van dergelijke middelen is trouwens 
strafbaar, ook in België.

RWS blijft informatie verschaffen hoe men 
middelen kan verwerven via andere kanalen 
maar voor alle duidelijkheid : RWS zal zelf géén 
middelen ter beschikking stellen.
De evolutie in Nederland wordt gevolgd door 
RWS en Certecon.
Over de processen in Nederland hebben we 
(bij het ter perse gaan) nog geen informatie 
gekregen.
De zoektocht naar betrouwbare middelen is 
nog steeds bezig maar een pasklaar antwoord 
is er voorlopig niet. Jammer maar helaas.

Marc Van Hoey

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 • 2000 Antwerpen • www.rws.be



Prikbord

DNR-pENNING

In het najaar 2020 introduceerden wij de DNR-penning. 

Ter herinnering: DNR staat voor Do Not Reanimate. Daarna volgden nog en-

kele mogelijkheden tot bestelling.

Deze actie wordt nu afgesloten. Dit is uw laatste kans om te bestellen!

Hoe gaat u te werk?

Op onze website RWS-be (onderaan de openingspagina) vindt u een in te vul-

len document. Stuur dit digitaal door naar RWS.

Werkt u niet digitaal, contacteer dan het RWS-secretariaat en onze coördina-

tor zal u een manueel in te vullen bestelformulier sturen. Hiernaast vindt u 

nogmaals de openingsuren van het secretariaat.

De laatste datum om te bestellen is 31 januari 2023.

Wij danken alle leden die een bestelling plaatsten.

RWS-SECREtARIAAt

Italiëlei 153
2000 Antwerpen
info@rws.be
03 272 51 63

telefonisch bereikbaar op
Maandag  9 tot 12 u
Dinsdag  9 tot 12 u
Woensdag  9 tot 12 u
Donderdag  13 tot 17 u
Vrijdag   9 tot 12 u

AGENDA RWS

Donderdag 23 maart 2023 
Van 16 tot 17.30 uur

lEZING 
“BESlISSINGEN BIj lEVENSEINDE”

Adres: RWS-zetel, Italiëlei 153, Antwerpen
U vindt alle informatie op pagina 18 van dit 
blad

- Heeft uw vereniging of groepering inte-
resse in een voordracht over levenseinde-
beslissingen, euthanasie en wetgeving? 

 Aarzel niet ons te contacteren. Stuur een 
mailtje naar info@rws.be of bel ons (zie 
openingsuren secretariaat). 

- Duur van de lezing: ongeveer 1 uur met 
mogelijkheid tot vragen stellen. 

- GRATIS. 

Woensdag 31 mei 2023

jUBIlEUM-SyMpOSIUM

Alle informatie en uitnodiging in het
volgende kwartaalblad.
Noteer alvast de datum!

“DyING tO lIVE”

“Dying to live” is de titel van een Nederlandse documentaire die begin 
november op Canvas uitgezonden werd en een absolute aanrader is: 
huisarts Mirjam wordt zelf een palliatieve patiënt en ze wil het taboe 
rond sterven doorbreken en de levenseindezorg verbeteren, vanuit 
haar unieke perspectief als dokter én patiënt.
Via	VRT	Max	(&	Canvas)	kan	deze	documentaire	nog	bekeken	worden	
tot 1 november 2023. 

   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!
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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 • 2000 Antwerpen • www.rws.be



NIEUW

Boeken & documenten  

Marc Cosyns & 
johanna Vlaminck  20€
Zoals	ik	het	wil.	Gesprekken	over	
euthanasie

Marc Cosyns 10€
Amelie	Van	Esbeen
De	93	–	jarige	die	nú	wou	sterven.

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

Claudia De Groot          18 €
Zonder	zorgen	ouder	worden
Uitgever Garant
ISBN 9789044138511

janine De Rop
De	rechter	en	de	beul

jef Hermans 15€
De	levende	dode

Informatiebrochure 
“Het levenseinde”  Gratis
Vragen en antwoorden omtrent de 
wettelijke	bepalingen	in	België

Te koop bij RWS

DVD te koop bij RWS

RWS 29152 - APRIL 2018

Boeken & documenten

Levenstestament

Wilsverklaring inzake euthanasie

Het levenseinde
Vragen en antwoorden omtrent de wettelijke bepalingen in België

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

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

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

Pol goossen
Koningswens
Uitgeverij Witsand Uitgevers
ISBN 9789490382742

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

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

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

Bij RWS

In de boekhandel of op internet

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

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

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

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

Patrick Wyffels
De LEIFarts
Uitgeverij Houtekiet - ISBN  
9789089241283

Marc Cosyns
MORE eutopia later
Uitgeverij Vrijdag - ISBN 9789460015076

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

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

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

DVD te koop bij RWS

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

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

Internationaal nieuws

ItAlIë

Maria Laura Cattinari, oud-voorzitter van 
de vereniging Libera Uscita (het Italiaanse 
equivalent van RWS), en één van de drie 
organisaties die in Italië ijveren voor een 
waardig levenseinde, is zaterdag 19 novem-
ber overleden. Ze heeft een groot deel van 
haar leven gewijd aan de verdediging van de 
burgerrechten, en in het bijzonder het recht 
op euthanasie. Een van haar voornaamste 
verwezenlijkingen is het register van levens-
testamenten.
 
Cattinari gaf na haar studies filosofie eerst 
les op een middelbare school. In 2002 begon 
zij zich te interesseren voor vraagstukken 
rond het levenseinde en trad zij toe tot Exit 
Italia en de Consulta di Bioetica. In 2003 – 
zo lezen we op de website 'Per lunga vita' 
– sloot ze zich aan bij de vereniging Libera 
Uscita, opgericht in Rome in 2002, en richtte 
zij de afdeling Modena van de vereniging 
op. Die zou uitgroeien tot de meest talrijke 
en actieve afdeling van Libera Uscita, in die 
mate zelfs dat Maria Laura werd verkozen 
tot voorzitter van de vereniging op de ver-
gadering in Rome in 2010. Als lid van ADMD 
(vereniging voor het Belgische recht om 
waardig te sterven en Franstalige evenknie 
van RWS) onderhield zij contacten met in-
ternationale organisaties, die ertoe hebben 
geleid dat Libera Uscita in 2013 in Rome op-
trad als host voor het tweejaarlijkse congres 
van RtD-Eur ( Right to Die Europe).
 
Er volgden veel condoleances onmiddellijk 
na haar overlijden. De UDI (Unione Donne 
in Italia, Italiaanse vrouwenbond) schrijft: 
"Maria Laura heeft ons verlaten. Zij was 
een vasthoudende vrouw die zich altijd 

heeft ingezet voor de zelfbeschikking van 
vrouwen en alle mensen. We zullen je niet 
vergeten". De UAAR-kring (Unione degli 
Atei e degli Agnostici Razionalisti, de ver-
eniging van rationalistische atheïsten en 
agnosten) prijst haar voor de belangrijke 
seculiere veldslagen die zij heeft geleverd, 
met name rond het levenseinde, en de op-
richting van het gemeentelijk register van 
levenstestamenten in 17 gemeenten van 
de provincie Modena. De UAAR houdt haar 
in de herinnering voor haar “integriteit, pas-
sie en toewijding, en omdat zij een bron van 
inspiratie en een voorbeeld voor ons allen is 
geweest”.

Noot van de redactie:
Het katholieke Italië kent geen euthanasie-
wet en hulp bij zelfdoding is strafbaar met 
een gevangenisstraf tot 12 jaar.
Dit komt door het hevig verzet van de 
Rooms-Katholieke Kerk, rechtse politici en 
de invloed van het Vaticaan. Paus Franciscus 
heeft zich meerdere malen uitgesproken te-
gen euthanasie. 
Daarom zorgde de eerste euthanasiecasus 
van Federico Carboni, een 44-jarige ver-
lamde man in juni 2022 voor een primeur. 
Hij drukte zelf de knop in van een machine 
die hem het dodelijk middel toediende.
Hij baseerde zich daarvoor op een uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof in 2019, name-
lijk dat hulp bij zelfdoding onder specifieke 
omstandigheden, na goedkeuring van de 
lokale gezondheidsautoriteiten en van een 
ethische commissie, niet strafbaar is.
Eerder, in 2018 voerde het Hof een ‘bio-
logisch testament’ of wilsbeschikking in. 
Daarin kunnen de Italianen laten vastleggen 
dat ze onder bepaalde omstandigheden een 
medische behandeling weigeren.

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



RWS 29171 - JANUARI 2023

Boeken & documenten  

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

jeroen Brouwers
Cliënt	E.	Busken
Uitgeverij: Atlas
EAN   9789025473778

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

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

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

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

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

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

In de boekhandel of op internet

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

lionel Shriver
Tot	de	dood	ons	scheidt
Uitgever Atlas Contact
ISBN 9789025471378

lieve thienpont
Libera me
Over	euthanasie	en	psychisch	lijden.	
Uitgeverij Witsand ISBN 9789492011138 

De	pijn	van	anders	zijn
Uitgeverij Academia Press 
ISBN 9789401443562

Beschuldigd	van	gifmoord
Euthanasie	voor	assisen,	een	persoonlijk	verhaal
Uitgever: Houtekiet 
ISBN: 9789089248893

teun toebes
Verpleeg	thuis
Uitgever:  de Arbeiderspers
ISBN 9789029544382

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

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

NIEUW
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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 i.v.m.
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
www.vonkeleenluisterendhuis.be
welkom@vonkeleenluisterendhuis.be

Stichting levenseindeCounseling (SlC)
info@levenseindecounseling.com
www.levenseindecounseling.com

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

ADMD
Av. Eugène Plasky 144 Bte 3
1030 Schaerbeek
T 02 502 04 85
F 02 502 61 50
info@admd.be
www.admd.be

Vlaamse Alzheimer liga
Gratis infolijn voor familieleden van
dementerenden en jong-dementerenden
T 0800 15 225 (Gratis)
www.alzheimer.be

Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Kankerfoon 0800 15 802 (Gratis)
www.kanker.be

Vlaamse liga tegen Kanker (VlK)
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Vlaamse kankertelefoon
T 078 15 01 51
e-kankerlijn@tegenkanker.be
(elektronische	variant	van	de
Vlaamse kankertelefoon)
www.vlk.be

HuizenvandeMens
Alle informatie en adressen over morele
bijstand en vrijzinnige plechtigheden
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
www.deMens.nu
info@deMens.nu

Federatie palliatieve Zorg Vlaanderen
Voor alle adressen en informatie over
palliatieve zorg
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
T 02 456 82 00
www.palliatief.be

AlS-liga
T 016 29 81 40
www.als-mnd.be

Nuttige adressen

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

Reactie van een RWS-lid 

In ons vorige kwartaalblad kon u een bespre-
king lezen van Joséphine van Anne-Laure Van 
Neer. Inmiddels is dat boek bekroond met de 
Knack Hercule Poirotprijs en in het weekblad 
van begin november verscheen een artikel en 
interview met de schrijfster.
Daarin stelt Van Neer de vraag, die ze ook be-
handelt in haar komische thriller “Maar wat 
met	oude	mensen	die	vinden	dat	hun	leven	vol-
tooid	is?	Die	hebben	in	België	geen	recht	op	een	
menswaardig	einde.”

Een RWS-lid reageerde met onderaan het arti-
kel de opmerking
“Waar blijven de Acties van RWS in dit ver-
band??
Oudstrijder stamnummer 1234”

Beste RWS-lid, beste leden, 
RWS besteedt véél aandacht aan “voltooid 
leven”. Er is echter weinig draagvlak bij de 
politici en het leeft niet echt bij de bevolking. 
Er ligt nog een lange weg voor ons. RWS heeft 
oudstrijders (versterkt met jonge krachten) als 
u nodig. 

Zie ook de vragen en antwoorden op pagina 17 
van dit blad.
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wensen u een gezond en voorspoedig 2023 

en hopen u op 31 mei te ontmoeten 

op ons jubileumsymposium.

Gedetailleerde informatie krijgt u in ons volgende 

kwartaalblad. Noteer alvast de datum.
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D
r Cam

eron M
cLaren 

A
n unw

avering com
m

itm
ent and 

selfless dedication to his patients.

Ian W
ood 

G
iving a voice to those 

of faith w
ho support VA

D
.

H
on. M

ike G
affney M

LC 
A

 natural cham
pion to 

bring us all together.

D
inny Laurence  

W
orked ceaselessly and w

ith 
utm

ost dedication to get assisted 
dying legislation passed.

D
r. Rodney Sym

e  
C

om
passionate, caring and 

kind to his fellow
 hum

an beings.

Tanya Battel  
A

 passionate, dedicated, 
articulate and vocal advocate. 

Shayne H
igson 

O
ptim

ism
 in the face 

of bleak prospects.
Angie M

iller 
A

 gentle, thoughtful and caring 
approach gaining the confidence 
of people to share their stories.

D
r. Libby Sm

ales 
Sw

im
m

ing against the tide is hard, 
especially as a health professional at 
odds w

ith m
any of your colleagues. Esther Richards 

C
hanged hearts and m

inds 
through her public cham

pion-
ship of assisted dying rights.

Adrienne G
erm

ain 
M

y last bold act w
ould be to 

end m
y life at a high point of 

satisfaction and joy.

Rachelle Chapm
an

T
his law

 is not com
ing for us. 

T
his law

 is including us.

Cheryl Rom
aire

I rem
ain approved for M

A
ID

, and 
choose to keep that for w

hen I m
ake 

the decision to use it. 

Ernest Frederiksen
M

A
ID

 at its core is about choice 
and the ability to exert control 

over your ow
n life and death.

John Scully
T

he m
entally ill m

ust be treated as 
equal to the physically ill. W

e suffer 
terrible and real pain.

M
arta O

lynyk
U

nlike the traum
atic decades of 

chronic pain, m
y daughter’s death at 

hom
e w

as peaceful and painless.

Faith Som
m

erfield 
C

hoice is the vital underpinning 
of all fundam

ental hum
an rights.

Liza Passade  
I w

ill keep sharing m
y father’s 

story and honor his legacy.

Tam
ra Allred  

C
arrying on K

ylie’s fight 
for death w

ith dignity.

D
inah M

agnante 
A

 daily fight so that law
s are 

sanctioned to expand the right 
to die w

ith dignity.

Cam
ila Jaram

illo 
A

ccom
panying people in their 

autonom
ous decision has been the 

utm
ost experience of m

y life.
Lucas Correia
Tackling the barriers people 
face w

hen it com
es to m

edical 
assistance in dying.

Josefina M
iro Q

uesada G
ayoso

I fight so that dignified 
death is not taboo in Peru.

Andrea Caballero
I fight so that people find em

pathetic 
listening and never judgm

ent. 

Elisa Lisnofsky
I dream

 and w
ork so that 

sovereignty over our lives 
is never taken aw

ay from
 us.

M
artha Peña Preciado

So that patients can decide freely 
and have their definition of dignity 
and suffering. 

Florencia Salgueiro 
I spread inform

ation so that 
the debate does not fall into 
m

isinform
ation and m

yths.

Carm
enza O

choa
I have had the privilege 
to accom

pany people w
ho 

w
ant this end-of-life option.

Ana Estrada 
I am

 no longer afraid; I am
 free and m

y 
life and body now

 belong fully to m
e.

Jérôm
e Sobel

Sought to change perspectives 
concerning the rights of patients 
to determ

ine their end of life.

Sean D
avison

I am
 not a m

urderer.

D
ieter H

arck 
M

y biggest fear is that w
hen m

y love 
of life reaches the stage of fearing life, 
I w

ill not be able to die.

Staffan Bergström
N

ot even w
orld-class 

palliative care can 
alleviate all suffering.

Ingrid Kuhlm
an

A
 person’s last hours should 

not be at the m
ercy of the 

doctor’s m
orals.

N
ikola G

öttling 
W

ould you w
ant this for yourself? 

M
ina W

elby
I w

ill continue to com
m

it 
civil disobedience until 
Parliam

ent passes a law
.

M
ichael Irw

in
B

eing able to help others in these 
situations is a great privilege.

Claudette Pierret 
W

ho w
ill have the courage to 

stop the hypocrisy in France? 

N
icolas Bonnem

aison
A

 m
an w

rongly condem
ned.

Ram
ón Sam

pedro
For w

hom
 thousands 

incrim
inated them

selves 
in his self-deliverance.

Phil N
ew

by
W

hen is the right tim
e to die?

D
avid M

. H
offm

an 
I w

ish that all patients m
ay 

enjoy life fully until prolonging 
it is no longer a joy.

Pepe Valencia 
W

hat I consider a real act of 
love is practicing euthanasia.

T
he W

orld of C
ham

pions tells the stories of the parents, siblings, activists, doctors, 
supporters, volunteers w

ho are w
orking to m

ake dying w
ith dignity possible from

 
all the corners of the earth; a testim

ony of their struggle and the com
plexities they 

face in cham
pioning the right to die w

ith dignity. w
w

w
.w

frtds.org

Alle inform
atie over deze w

ereldkaart vindt u op bladzijde 6


