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2019 IN VOGELVLUCHT 

 

Met dit activiteitenverslag, het 6de in de rij, schetst LEIF West-Vlaanderen het voorbije werkjaar.  

Cijfers en letters illustreren gewoontegetrouw de realisaties van onze twee missies: het geven van correcte 
informatie rond waardige levenseindezorg en het medisch uitklaren van urgente levenseindevragen. 

Hieruit blijkt, dat zowel het aantal bezoekers van de lokale zitdagen als de casussen bij de Provinciale 
Medische Dienst Uitklaren Levenseindevragen (PMD UL) een stijgende lijn vertonen.  

Daarnaast, is er een begin gemaakt met het bewust en formeel bewaken van de kwaliteit van onze 
dienstverlening en het bespreekbaar stellen van waardige levenseindezorg bij jongeren. 

Op financieel vlak, blijft het jaarlijks verkrijgen van de ondermaatse projectsubsidie door de hogere overheid 
telkens weer een spannende gebeurtenis.  

Bewaken en verdiepen kwaliteit dienstverlening. 

Dat onze dienstverlening een existentiële behoefte invult, is een open deur intrappen. Zich voorbereiden op 
en wapenen tegen de laatste levensfase, ligt bij elke mens gevoelig. Die stap zetten, nadenken en voortijdig 
plannen, maakt deel uit van een proces. Zowel de gezonde burger, die langskomt op een zitdag of een 
voordracht bijwoont, als de patiënt, die een urgente afspraak maakt met de medische dienst, leeft niet in een 
cocon. Hij of zij maakt deel uit van een familie-en vriendenkring en of een zorgomgeving.  

In die zin, dragen onze medewerkers een grote verantwoordelijkheid: de gevraagde informatie moet juist zijn. 
Van elke medewerker, zowel de informatiemedewerker als de nurse, wordt dan ook verwacht dat hij of zij zich 
permanent bijschoolt, aan zelfreflectie doet en zichzelf evalueert. Daartoe is een ‘LEIFleidraad’ opgesteld. Ook 
op vlak van sensibilisatie, wordt de kwaliteit van elke voordracht bevraagd onder de aanwezigen via een 
evaluatieformulier. 

Het PMD UL heeft zijn dan weer stappen vooruitgezet op vlak van digitaal dossierbeheer en het bewaken van 
de privacy.   

Verder zijn, naast de dienst van de coördinerende LEIFarts, ook nurses actief die, via huisbezoeken her en der 
in de provincie, het eigenlijke uitklaren van levenseindevragen met de patiënten en hun omgeving 
voorbereiden.  

Ook zijn we van start gegaan met een innovatief zorgproject: in de regio’s waar de LEIFpunten  Brugge en 
Oostende fungeren, wordt op vraag en aanvoelen van de uitvoerende artsen en of LEIFartsen, bij een aantal 
casussen, zorgmedewerkers euthanasie ingeschakeld om ‘voor-tijdens- en na’ er te zijn voor de naasten en 
verwanten. Bij die zorgmedewerkers kunnen ze terecht met hun vragen, angsten en twijfels. Het gaat over 
loslaten. Tegelijk kan de uitvoerende arts zich vooral focussen op het medisch gebeuren. 

 

Bereik jongeren. 

Uit de cijfers van de voorbije jaren, blijkt ook dat vooral mensen vanaf vijftig op de informatieve 
LEIFdienstverlening afkomen. Jongeren bereiken we hier en daar via voordrachten in scholen over 
orgaandonatie maar onvoldoende met info over waardig levenseindezorg in het algemeen.    

Het voorbije jaar is op vlak van sensibilisatie naar jongeren toe het onderwijsproject ‘Sneeuw in september’ in 
de steigers gezet. Het gaat om een samenwerkingsinitiatief tussen de vzw ‘De Dakbroeders’, leerkrachten die 
schrijven en toneelspelen, uit Oostende en LEIF West-Vlaanderen. 

Doelgroep zijn leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs. Of via een concreet euthanasieverhaal van een 
scholiere /reumapatiënt, dat recent in boek- en toneelvorm verschenen is, de waardig levenseindezorg 
bespreekbaar stellen. 

Financiering. 



2 
 

Wat de financiering van onze werking door de hogere overheid betreft, 75.000 euro op jaarbasis, is er in de 
loop van het voorbije jaar een bruuske wending gebeurd.  

Ons project werd vier jaar lang door het Departement Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen en, na de 
interne Vlaamse staatshervorming, één jaar (2018) door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
gesubsidieerd.  

Op 13 mei kreeg de voorzitter van LEIF West-Vlaanderen in het Vlaams ministerie van Welzijn van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid te horen dat de rechtstreekse financiering stopgezet wordt.  De Vlaamse 
Minister van Welzijn wil enkel Vlaamse en geen Provinciale initiatieven subsidiëren. In die logica, wordt 
bedoeld bedrag vanaf 2019 overgemaakt aan de LEIFlijn Wemmel.  

Het Agentschap is tegelijk vol lof over het activiteitenverslag en het financieel verslag 2018 van LEIF West-
Vlaanderen. Voor 2018 kregen we dan ook het volledig bedrag uitbetaald. 

Ondertussen fungeert LEIF Wemmel als doorgeefluik voor de financiering van onze werking of 2 X 33.750 en 
straks, na de goedkeuring van de jaarverslagen, het resterend bedrag van 7500 in 2020. 

Positief alvast is dat LEIF globaal niet armer wordt: ‘onze’ 75.000 vervoegt nu de 100.000 euro van de LEIFlijn. 
Onze financiering lijkt in die zin verworven. Een lichtpuntje.  

Aan de andere kant blijft de globale financiering van LEIF ondermaats. 

Een ander lichtpuntje, staat in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2014 op bladzijde 106 onder’ Welzijn. Werf 3: 
Gezondheid 2) Kwalitatieve eerstelijnszorg ‘: ‘We ontwikkelen een Vlaams actieplan rond vroegtijdige 
zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg (o.a. euthanasie). We voorzien de nodige middelen voor de 
palliatieve thuisbegeleidingsequipes, de LEIFpunten en de palliatieve functies in de woonzorgcentra. We 
maken werk van transparante informatie over voorafgaande zorgplanning, palliatieve en levenseindezorg 
(waaronder de wet op euthanasie, de wet op de palliatieve zorg en de wet op de patiënten rechten) ten einde 
burgers en artsen en bij uitbreiding alle zorgverleners op degelijke wijze te informeren.’. 

Vanuit LEIF dient zich hier dé kans aan, om in 2023, na het nodige wetgevend werk en, wie weet, op de 
verjaardag van 20 jaar LEIF en 10 jaar LEIF West-Vlaanderen, eindelijk decretaal en dus volwaardig 
gesubsidieerd te worden.  

De verdere aangroei van LEIFpunten over heel Vlaanderen, die volop bezig is, vormt hierbij een cruciaal 
gegeven. 

Waar of niet waar ? Of het bijsturen van mediaberichten.  

In de media duiken plots items op, waar LEIF in West-Vlaanderen op aangesproken wordt. Mensen nemen 
bepaalde intenties, beweringen en of standpunten voor waar aan.  

Zo zijn er in juni in Gent en Hasselt bijeenkomsten van de Nederlandse ‘Coöperatie Laatste Wil’. Het gaat hier 
over levensmoeheid en of voltooid leven in de zin van : mensen die autonoom een levensbeslissing willen 
nemen onafhankelijk van het oordeel van een arts. In België telt de coöperatie 700 leden. Het gaat veelal om 
hoogopgeleide, actieve en welvarende senioren, die ‘ het middel ‘ niet meteen willen gebruiken maar het ter 
beschikking willen hebben. Rekening houdend met het juridisch kader kan LEIF dergelijke vragen niet 
honoreren. Dit thema is wel een maatschappelijk debat waard. 

Zo verschijnt erin het weekend van 26 oktober in ‘Het Laatste Nieuws ‘een interview met radiocoryfee Lutgart 
Simoens: ze is 91, haar levenskwaliteit is nog niet aangetast maar, ze heeft ‘het’ gehad en beschouwt haar 
leven als voltooid. Vanuit de politiek klinkt daarop de roep om de euthanasiewet aan te passen. LEIF vindt een 
sereen debat hier op zijn plaats maar, vraagt zich af wie als buitstaander gaat bepalen en of bekrachtigen dat 
iemands leven voltooid is. Ook alhier weer niet van toepassing wegens gebrek aan medische grond. 

België kent een regering in lopende zaken en een parlement, die wetgevend werk verricht. Zo ligt er een 
wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State waarbij de geldigheidstermijn van de voorafgaande 
wilsverklaring euthanasie niet beperkt blijft tot de huidige 5 jaar. Nog niet van toepassing. 

Voor LEIF ligt de prioriteit bij een eventuele wetswijziging bij de uitbreiding van de geldigheidstermijn van de 
voorafgaande wilsverklaring euthanasie. Verder ook een uitbreiding van de euthanasiewet naar de verworven 
en onomkeerbare wilsonbekwaamheid toe. 
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Oprechte dank. 

De informatieve en medische dienstverlening van LEIF in West-Vlaanderen ten dienste van de bevolking, 
alsook het intern bestuurlijk beleid, steunt op goed opgeleide en niet betaalde medewerkers. Het aantal 
schommelt rond de 50. Dankzij en alleen dankzij persoonlijk engagement en teamwork bestaat LEIF.  

 

André Van Nieuwkerke, voorzitter  Luc Proot, coördinerend LEIFarts 
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JAARLIJKSE ALGEMENE FOLDER LEIFDIENSTVERLENING. 

In april van elk werkingsjaar verschijnt gewoontegetrouw de FOLDER ALGEMENE DIENSTVERLENING LEIF 
WEST-VLAANDEREN ‘tijdig nadenken en plannen omtrent WAARDIGE LEVENSEINDEZORG een goed idee ‘.  

Deze folder bevat hoofdzakelijk een actueel overzicht van de individuele informatieve dienstverlening via de 
maandelijkse zitdagen in de steden en gemeenten.   

Tot op heden zijn er op dat vlak elk jaar nieuwe locaties bijgekomen. In 2019 zijn dat Knokke en ‘Het Huis van 
de Bruggeling’ binnen het LEIFpunt Brugge, Zandvoorde binnen het LEIFpunt Oostende en Tielt binnen het 
LEIFpunt Roeselare. Niet opgenomen maar toch van start gegaan vanaf november in de regio Oostende: een 
zitdag in Oudenburg, de eerste woensdagnamiddag van de maand. 

Verder staat in de algemene dienstverleningsfolder nuttige informatie over de mogelijkheid van LEIF@HOME 
of bij iemand thuis in aanwezigheid van een informatiemedewerker gesprekken voeren over levenseindezorg 
en voorafgaandelijke wilsverklaringen in familie- of vriendenkring, over de LEIFKAART, het LEIFPLAN, de 
HELPDESK voor individuele, informatieve vragen en aanvragen VOORDRACHTEN.  

Ook het nummer van de PROVINCIALE MEDISCHE DIENST UITKLAREN LEVENSEINDEVRAGEN (PMD UL) wordt 
vermeld. 

Tenslotte vinden de mensen er ook in terug hoe ze LEIF West-Vlaanderen financieel kunnen steunen via de 
formule FISCAAL AFTREKBARE GIFT en TESTAMENT en hoe ze aan de slag kunnen als LEIFMEDEWERKER. 
Samen met het LEIFPLAN, dat onder andere via de apothekers verdeeld wordt, vormt deze FOLDER ALGEMENE 
DIENSTVERLENING de papieren sensibiliserende tandem in onze Provincie.  
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INDIVIDUELE INFORMATIEVE DIENSTVERLENING 

A Nieuwe zitdagen. 

1. LEIFpunt Brugge. 

a) Huis van de Bruggeling. 

Sedert 15 oktober 2017 kan de Bruggeling met al zijn vragen rond gemeentelijke en sociale dienstverlening op 
één adres terecht: ‘Het Huis van de Bruggeling ‘. Zo komt een einde aan de weinig ‘klantvriendelijke’ 
versnippering van locaties.  

Naast een onthaalbalie en een snelloket zijn er ook themabalies zoals leven & mobiliteit, wonen & omgeving, 
werk & ondernemen, vrije tijd & organiseren en welzijn & zorg. 

Het LEIFpunt Brugge houdt er, na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, sinds dit jaar 
op elke 2de donderdagvoormiddag van de maand ook een zitdag. Op afspraak via het algemeen nummer van 
‘Het huis van de Bruggeling.’ 

Deze locatie heeft meerdere voordelen: 

 een lage drempel en een neutrale ruimte; 

 er komt dagelijks heel wat volk over de vloer; 

 nabijheid van het loket burgerzaken, waar voorafgaandelijke schriftelijke wilsverklaringen als 
euthanasie, orgaandonatie en ‘wijze van ter aarde bestelling’ kunnen geregistreerd worden; 

  naast burgers kunnen ook de bevoegde ambtenaren de correcte informatie informeel eigen 
maken. 

 met papieren flyers en digitale schermen wordt de zitdag aangekondigd. 

Naast ‘het Levenshuis’ aan de Koningin Elisabethlaan 92 en de LEIFdienstverlening in het huisvandeMens, is dit 
nu een 3de infopunt waardig levenseinde in Brugge. 

Naast en ter ondersteuning van deze zitdagen, organiseert het LEIFpunt Brugge ook op regelmatige tijdstippen 
voordrachten in het Tuinpaviljoen van ‘De Brug’, het centrum van het vrije denken, Hauwerstraat 3b, Brugge, 
dat.  

Telkens wordt daarbij via een wervende folder een bepaalde Brugse wijk uitgenodigd. Op 19 september en 14 
november komen respectievelijk 75 en 80 mensen langs. 

b) Knokke. 

Sinds dit jaar houdt het LEIFpunt Brugge, naast de bestaande zitdag in het Sociaal Huis in Heist, nu ook op 
afspraak elke 4de woensdag in de late namiddag zitdag in het centrum van Knokke, in de E. Verheyestraat 3, 
vlakbij de ‘ Groentenmarkt ‘. Het gaat hier ook om een gemeentelijke kantoor en de afspraken lopen hier 
eveneens via de gemeentelijke diensten.  

Hier geldt ook het principe van ‘ lage drempel en neutrale ruimte ’. Met Knokke erbij hoeven de mensen de          

(lange) afstand naar Heist niet te maken en kunnen de inwoners van Duinbergen kiezen tussen Heist en 
Knokke.  

Ter ondersteuning van de zitdagen in Knokke en Heist organiseert het Welzijnshuis in Heist op 7 november om 
15u en 19u een LEIFvoordracht, waar respectievelijk 49 en 28 mensen op afkomen. 
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2. LEIFpunt Oostende. 

a) Oudenburg. 

Sinds november houdt het LEIFpunt Oostende hier maandelijks zitdag : elke 1ste woensdag van de maand in 
het splinternieuw Dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemstraat 24. 

Deze zitdag is tot stand gekomen op uitdrukkelijke vraag van de gemeente zelf. 

In aanloop van de opstart, organiseert het DC op 2 oktober een LEIFvoordracht. Er zijn 28 deelnemers: bijna 
uitsluitend vrouwelijke zestigers. 

 

B Registratie. 

1. Algemeen overzicht. 

Voor de informatiemedewerkers is het wennen: vanaf 2019 worden de anonieme registratiegegevens van de 
individuele bezoeken digitaal geregistreerd via het intranet van IMD (Instelling Morele Dienstverlening) West-
Vlaanderen en wordt de papieren verzamelkaft met de registratieformulieren afgebouwd. De meeste 
medewerkers krijgen het digitaal inloggen wel onder de knie. De anderen kunnen bij de coördinator terecht.  

LEIFpunten en huizenvandeMens bereiken in 2019 samen 2000 burgers (1189/ 847). 

De regionale spreiding van de bezoekersaantallen is in vergelijking met vorig jaar evenwichtiger.  

Midden - West-Vlaanderen doet daarbij een inhaalbeweging.  

De bezoekers komen via verschillende kanalen op de zitdagen af. De huizenvandeMens, de stadsdiensten en 
de voordrachten spelen hier een belangrijke rol, gevolgd door de huisartsen en de website. 

 Het luik ‘andere’, dat als aandeel bijna even groot is als de huizenvandeMens, zou toch eens nader onderzocht 
moeten worden. Gaat het hier op aanraden van vrienden, familie, … ? Ook de aanleiding waarom mensen de 
stap zetten naar een zitdag zou wat nader genoteerd moeten worden. ‘ Ik wil niet in dezelfde onmenselijke 
situatie verzeild raken als… .’ is daarbij een vaak gehoorde opmerking. Of in hoeverre speelt wat mensen in 
hun nabijheid ervaren, in het hele proces van nadenken en plannen een rol ?. 

De leeftijdscategorie 61-80 is en blijft uitgesproken de dominante categorie, gevolgd door 41-60 en 80 plus. 
Onder de 40 staat de teller op (slechts) 36. Een belangrijke uitdaging is dan ook: hoe die jongere mensen 
bereiken? 

Ook de dominantie van vrouwelijke bezoekers blijft. De vraag is ook : gaat het hier vooral om weduwen of 
alleenstaande vrouwen ? Hetzelfde fenomeen wordt eveneens vastgesteld bij de deelnemers aan 
voordrachten. Of laten de mannen die zorg liever aan hun vrouwelijke partners over ? Of staan vrouwen wat 
realistischer bij de wendingen in het leven ? 

Bezoekers vragen algemene informatie over het levenseinde: ‘ waar moet ik allemaal op letten? ’ en hulp bij 
het invullen van een of meer voorafgaande wilsverklaringen. Niet onbelangrijk : af en toe komt er ook iemand 
langs met een actueel verzoek tot levensbeëindiging. Elke informatiemedewerker is (moet) hierop voorbereid 
(zijn ): een doorverwijzing naar de PMD UL is hier dan de aangewezen weg. 

De negatieve wilsverklaring en de verklaring euthanasie zijn met voorsprong de documenten die meegegeven 
worden. Dan volgen ‘ ter aarde bestelling ’, orgaandonatie en ‘ lichaam schenken aan de wetenschap ’. De 
LEIFkaart is ondertussen een begrip. De medewerkers raden de bezoekers aan het LEIFplan bij de apotheek 

op te halen. Is zo letterlijk een stap in het hele proces. 

De doorverwijzing gaat hoofdzakelijk richting burgerzaken (registratie) en huisarts (overleg). En in kleine maar 
niet onbelangrijke mate naar de PMD UL. 
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2. Per LEIFpunt en gemeente. 

Met respectievelijk 1038 en 1189 vertoont het bezoekersaantal in de LEIFpunten een stijging van 151 
eenheden. Vooral het LEIFpunt Roeselare,  met Roeselare zelf (plus 30) en de nieuwe zitdag in Tielt (65!) heeft 
hier een belangrijk aandeel in. 

Verder, tonen ook de cijfers van de LEIFdienstverlening huizenvandeMens een stabiel positief beeld :  

 bezoek LEIFpunten:    1189  (2019) / 1038 (2018) 

 huizenvandeMens:     804 (2019)  /   847 (2018) 

In elk geval, blijven beide dienstverleningen mooi complementair. 

Voor het totale plaatje zou het nuttig zijn ook het bereik van de Palliatieve netwerken op dat vlak, op te 
nemen. 

 

Zitdagen LEIFpunten 2018  Zitdagen LEIFpunten 2019 

BRUGGE (394)   BRUGGE (414)  
   Huis van de Bruggeling 22 
Brugge 322  Brugge 304 
Blankenberge 48  Blankenberge  49 
Knokke-Heist 24  Knokke 11 
   Heist 28 
OOSTENDE (280)   OOSTENDE (314)  
Oostende 225  Oostende 231 
Bredene 21  Bredene 26 
Gistel 4  Gistel 8 
Middelkerke 30  Middelkerke 44 
   Oudenburg 5 
ROESELARE (102)   ROESELARE (199)  
Roeselare 70  Roeselare 100 
Izegem 32  Izegem 34 
   Tielt 65 
KORTRIJK (66)   KORTRIJK (39)  
Kortrijk 66  Kortrijk 39 
WESTHOEK (196)   WESTHOEK (215)  
Heuvelland 93  Heuvelland 89 
Veurne 45  Veurne 54 
De Panne 58  De Panne 71 

 

 

Binnen het LEIFpunt Brugge (414) is er in 2019 een lichte stijging met 20 eenheden. Wellicht speelt de nieuwe 
zitdag in het ‘Huis van de Bruggeling ‘en de opsplitsing van Knokke-Heist in Knokke en Heist hier een rol. 

Net zoals Brugge, presenteert het LEIFpunt Oostende eveneens een lichte stijging ( 314).  Gistel (8) scoort laag. 
De digitale registratie loopt hier echter vertraging op, door technische computerproblemen bij de 
informatiemedewerker. Oudenburg (5) is pas gestart in november.                                                                                             
Zowel Brugge als Oostende behalen de afgelopen 2 jaar constante cijfers. 
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Roeselare groeit met bijna 100 eenheden (199). Roeselare zelf en uiteraard de nieuwe zitdag in Tielt liggen aan 
de basis van deze stijging. 

Bijna gelijkwaardig met Roeselare, is de nieuwe omschrijving LEIFpunt Westhoek ( 215).  Het gaat om 
Heuvelland, De Panne en Veurne. Ook hier een constant bezoekersaantal. Heuvelland blijft de meeste 
bezoekers trekken. 

Het LEIFpunt Kortrijk (39) heeft ongetwijfeld een groter potentieel. Het telt voor het ogenblik slechts één 
gemeente en één informatiemedewerker. Een gerichte rekrutering en het ontsluiten van de regio met één, 
Waregem (?) of meerdere gemeenten, kunnen hier overwogen worden.     

Verder zijn wijkgerichte voordrachten ter bekendmaking aangewezen.  

 

LEIF op maat 

LEIF @home 5 
Huisbezoeken 90 

 

‘ LEIF@HOME ‘  

Of huiskamergesprekken onder familie en of vrienden in een vertrouwde omgeving, waarbij een 
informatiemedewerker waardige levenseindezorg als centrale thema inleidt en modereert, is een ideale 
formule om tegelijk jong en oud te informeren. En ook praktisch om getuigen, vertegenwoordiger en 
vertrouwenspersonen aan te duiden bij de uitleg over de voorafgaande wilsverklaringen. Zodoende, verkrijgen 
naasten inzicht en weet in elkaars wensen en planning.  

Deze formule staat nog in de kinderschoenen maar verdient een aangepaste promotie. Ook moet de 
mogelijkheid geboden worden om in groep afspraken te maken met een informatiemedewerker. De locatie 
waar zoiets kan doorgaan, meestal na de kantooruren, zou evenwel problemen kunnen geven in de centra 
waar onze zitdagen doorgaan…. 

Het aantal huisbezoeken neemt eveneens toe. De voorwaarde is, zich niet kunnen verplaatsen naar een zitdag. 

 

LEIFdienstverlening huizenvandeMens 2018  LEIFdienstverlening huizenvandeMens 2019 

BRUGGE (256)   BRUGGE (198)  
Brugge 133  Brugge 146 
Oostkamp 42  Oostkamp 32 
Oostende 81  Oostende 20 
DIKSMUIDE (53)   DIKSMUIDE (76)  
Diksmuide 43  Diksmuide 60 
Koksijde 10  Koksijde 16 
KORTRIJK (216)   KORTRIJK (241)  
Kortrijk 208  Kortrijk 239 
Menen 8  Menen 2 
ROESELARE (161)   ROESELARE (186)  
Roeselare 161  Roeselare 186 
IEPER (118)   IEPER (145)  
Ieper 118  Ieper 145 

 

Met respectievelijk 804 en 846, vertoont het bezoekersaantal de voorbij twee jaar bij de huizenvandeMens 
een constante. 

Kortrijk (241) is daarbij een stabiele koploper, gevolgd door Brugge (198), Roeselare (186), Ieper (145) en 
Diksmuide (76). 
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Binnen de regio Brugge valt de daling met 40 eenheden van Oostende op.  

Verder moet Brugge als centrumstad Kortrijk en Roeselare laten voor gaan en valt het op dat Brugge en Ieper, 
ondanks de toch wel demografische verschillen, hetzelfde bezoekersaantal hebben.  

 

3. Coördinatie en helpdesk. 

Onze (enige) stafmedewerkster Barbara Roose beantwoordt beknopt de levenseindevragen die via telefoon en 
mail binnen komen. Het gaat om 1250 oproepen. Doorverwijzing en praktische info rond de zitdagen vormen 
een belangrijk deel van de items.  

Ook heel wat vragen die media-gerelateerd zijn : interviews over ‘voltooid leven’, melding wijziging 
voorafgaande wilsverklaring euthanasie, ….  

Ongeveer 20 % van de oproepen is eigenlijk bestemd voor de Medische Dienst. Het gaat hierbij om vragen 
rond en afspraken voor en de stand van zaken in dossiers uitklaring euthanasieverzoeken. Ook moeten er 
daarbij regelmatig wanhoopskreten opgevangen worden. Deze overlapping met de medische lijn is blijkbaar 
onvermijdbaar. 

Tenslotte, staat Barbara intern ook in voor de ondersteuning van de LEIFpunten en de medewerkers. 

 

C Medewerkers en rekrutering per LEIFpunt. 

1. Brugge. 

Dit LEIFpunt telt 17 actieve informatiemedewerkers en 1 onthaalmedewerkster. 

De coördinatie is in handen van Jeannine Bellaert (2013). 

Michel Ackaert (2018), Ria Baert 2015), Sonia Biesbrouck (2015), Ronny David (2014), Jeannine Gobyn  

(2018), Bart Huwel (2013), Yves Roose (2013), André Simoens (2013), Erik Swaenepoel (2013) en André  

Van Nieuwkerke (2013) staan in voor de zitdag Brugge. 

Annie Pantens (2013) doet daarbij op woensdagmorgen het onthaal van de bezoekers. 

Jeannine Bellaert verzorgt de zitdag Blankenberge. Ze kan daarbij rekenen op de hulp van André  

Simoens en Ronny David. 

Paula Schepens (2013), Ria Depauw (2018) en Greet Van Zeir (2018) doen Knokke en Heist. 

Rekrutering: Chris Roeygeur (2019) en Luc Emsens (2019) hebben stage en opleiding gevolgd en Dirk Pruuost 
(2019) is gestart. 

Niet actief : Riet Van Dale ((2014) wegens medische reden. 

Niet langer actief : Veronique Hoste (2018) wegens professionele reden, wel nog actief als bestuurder,                 

                                  Angelique Van den Neste (2014) wegens professionele reden. 

 

2. Oostende. 

Dit LEIFpunt telt 9 actieve medewerkers. 

De coördinatie is in handen van Marina Van Heyste (2014). 

Marina Van Heyste, Rie Vanduren (2016), Carine Vandekerkchove (2014) en Marnix Vandenberghe  

(2015) en Corinne Hodelet staan in voor de zitdag Oostende. 
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Marijke Schillewaert (2016) en Inge Coopman (2016) verzorgen de zitdag Bredene. 

Alfons Deley (2018) doet Middelkerke Gistel en Marnix Vandenberghe Oudenburg. 

Rekrutering : Chantal Bonnet (2019) via patiëntendossier dochter.  
           Ze zal stage en opleiding starten in 2020. 

Niet actief :  Anita Vandekerkchove (2015) wegens medische reden. 

Niet langer actief : Yannick Provoost (2017) in Gistel en Nancy Develter. 

 

3. Roeselare. 

Dit LEIFpunt telt 4 actieve medewerkers. 

De coördinatie is in handen van Erik Swaenepoel (2013). 

Erik Swaenepoel en Peter Van Baelenberghe (2016) staan in voor de zitdag in Roeselare. 

Peter Van Baelenberghe verzorgt de zitdag in Izegem. 

Annie Degroote (2018) en Johan Latruwe (2018) doen de zitdag Tielt. 

Rekrutering : niemand. 

Niet actief : Caroline Van Oosthuyse 

 

4. Kortrijk. 

Dit LEIFpunt telt 1 actieve medewerker : Jo Verhalle (2018). 

Jo Verhalle staat in voor de zitdag in Kortrijk. 

Rekrutering : Hilde Oplimus (2019) via intervisie Wemmel in Brugge. 

Niet langer actief : Gina Vanhuyse (2018). 

 

5. Westhoek. 

Dit LEIFpunt telt 3 actieve medewerkers. 

Mariola Farina (2013) staat in voor de zitdag in Heuvelland. 

Dorine Gunst (2017) en Michèle Vrijdag (2018) verzorgen de zitdag in Veurne en De Panne. 

Rekrutering : Dirk Vinck (2019), Greta Lemahieu (2019), Ann Cardoen (2019) via advertentie in stadskrant  
 Ieper en Christian Dumont (2019).  
 Allen zullen stage en opleiding volgen in 2020. 

D Kwaliteitsbewaking. 

1. Doel. 

Alle medewerkers ontvangen sinds dit jaar een LEIFleidraad in functie van de interne kwaliteitsbewaking. Het 
is immers evident dat ze inhoudelijk bij de les blijven in het belang de correcte informatie naar burgers, 
patiënten en zorgverstrekkers toe. Dat houdt in, dat elke medewerker permanent wil leren en zichzelf 
spontaan voortdurend bijschaaft.  
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2. De LEIFleidraad als steun bij de persoonlijk kwaliteitsbewaking. 

LEIF reikt daartoe een aantal middelen aan zoals stagelopen bij een ervaren medewerker, vooral nuttig voor 
nieuwkomers; dagopleiding huisvandeMens; het tijdschrift ‘Peiler ’ dat over de actualiteit en de invulling van  
waardig levenseinde gaat; relevante boeken voor zelfstudie; thematische handleidingen; vormingen LEIF WVL 
en intervisies Wemmel; de LEIFopleiding- en dag Wemmel en de dag van de West-Vlaamse LEIFmedewerker.  
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LEIFLEIDRAAD 
KWALITEITSBEWAKING DIENSTVERLENING WEST-VLAANDEREN 
ZELFREFLECTIE - EN ONTWIKKELING MEDEWERKERS 
 
Onze dienstverlening in West- Vlaanderen breidt, sinds vijf jaar en meer, gestaag uit.                           
Er is de aangroei van zitdagen binnen de LEIF-punten, de constante vraag naar voordrachten over waardige 
levenseindezorg en orgaandonatie (zowel vanuit het breed publiek als de zorgverstrekkers) én de werking 
van het Provinciaal Medisch Team Uitklaren Levenseindevragen.  
Onze missie en visie, het verstrekken van correcte informatie,  vertrekkende vanuit het zelfbeschikkings- en 
beslissingsrecht, vergt van onze medewerkers niet alleen engagement en verantwoordelijkheidszin maar 
tevens, een permanente bereidheid tot zelfreflectie- en ontwikkeling.  
Met deze leidraad nodigt LEIF in West-Vlaanderen elke medewerker uit, tot deelname aan een aantal 
activiteiten die de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen.  Ervaren medewerkers getuigen dat er 
op elk van die momenten inzichten bijkomen of wijzigen. De deelname aan meerdere van deze activiteiten 
wordt warm aanbevolen.   
Naast zelfreflectie, kan elke medewerker tegelijk uiteraard voorstellen formuleren, die de globale werking 
ten goede komen.     
Het is de bedoeling dat elk medewerker deze leidraad zelf invult en bijhoudt en hieromtrent ook spontaan 
kan overleggen met de collega medewerkers. Ook hier geen betutteling… . 
Bij het begin van het nieuwe werkjaar volgt telkens een overleg over het voorbije jaar met de coördinator 
van het werkveld. Het functioneren en het welbevinden van de medewerker én de globale werking van LEIF 
in West-Vlaanderen staan daarbij centraal. Een moment van feedback. Even stilstaan bij wat voorbij is en 
vooruit blikken. Vragen en thema’s die daarbij aan bod kunnen komen : 
Hoe voel je je binnen je engagement bij LEIF ? Wat motiveert jou ? Waar ben tevreden over ? Wat kan beter 
? Wat doe je minder graag ?  Voel je je voldoende ondersteund door LEIF ?  Wat vind je van huidig 
vormingsaanbod ? Wat verwacht je van LEIF als organisatie ?  Suggesties ? 
Kortom, even stilstaan bij wat voorbij is met de blik vooruit ten bate van de kwaliteit van onze 
dienstverlening voor burgers, patiënten en zorgverleners.  
André Van Nieuwkerke 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
NAAM MEDEWERKER : __________________________________________________________  
FUNCTIE : _____________________________________________________________________  
Informatiemedewerker / Onthaalmedewerker / Medewerker sensibilisatie waardige levenseindezorg en orgaandonatie breed 
publiek-zorgverstrekkers / Nurse-Zorgmedewerker PMT UL  
WERKVELD :       
Brugge – Oostende – Roeselare – Kortrijk - Ieper / Provincie 
LUISTERSTAGE : 
Data / Stageplaatsen - en begeleider (s) / Nuttige bevindingen / …  
 _____________________________________________________________________________  
WEST-VLAAMSE DAGOPLEIDING HUISVANDEMENS: 
Datum / Nuttige bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
ZELFSTUDIE :  
Jaarverslag, handleidingen,… LEIF WVL / Het tijdschrift Peiler en andere uitgaven van LEIF Wemmel / Mediaberichten /Artikels / 
Boeken/ Voordrachten / Bijscholing /…  / Nuttige bevindingen…        
 _____________________________________________________________________________  
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WEST-VLAAMSE VORMINGEN           
Data / Thema’s / Nuttige bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
WESTVLAAMS INTERVISIEMOMENT DOOR WEMMEL   
Data / Thema’s / Nuttige bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
REGIONALE MEDEWERKERSDAG IN WEMMEL                                     
Datum / Thema’s / Nuttige bevindingen /…  
 _____________________________________________________________________________  
OPLEIDING  IN WEMMEL 
Data/ Thema’s / Nuttige bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
DAG VAN DE WESTVLAAMSE MEDEWERKER  
Datum /  Bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
OVERLEG COLLEGA’S EN OF COÖRDINATOREN                                                                                        
Datum / Suggesties / Nuttige bevindingen / … 
 _____________________________________________________________________________  
OVERIGE BEMERKINGEN/AANVULLINGEN 
 _____________________________________________________________________________  

 

 

3. Rol coördinatoren LEIFpunten 

De coördinatoren van de LEIFpunten overleggen minstens éénmaal per jaar met hun respectievelijke 
medewerkers over zijn of haar kwaliteitsbewaking aan de hand van o.a. de LEIFleidraad. Een mondeling 
overleg blijkt in de praktijk het meest aangewezen. 

 

4. Bevindingen 

In het LEIFpunt Brugge is er sinds jaar en dag een dynamische groep actief. Ook de nieuwe medewerkers gaan 
in op het kader dat aangeboden wordt. Eén medewerker scoort zwak op vlak van zijn kwaliteitsbewaking. Eén 
medewerker moest wel afhaken wegens ziekte.  

Oostende moet de inzichten nog melden. 

In Roeselare, heerst een sterk engagement en is de globale evaluatie positief. 

In Kortrijk is een ervaren informatiemedewerker actief, die nog steeds regelmatig vorming en intervisie volgt . 

In de Westhoek zijn de medewerkers eveneens up to date. 

a) stage 

Wie zich aanmeldt als kandidaat medewerker, loopt eerst een aantal weken stage bij een ervaren 
medewerker. 

Enkel in het LEIFpunt Brugge melden zich dit jaar 5 nieuwe medewerkers : Michel Ackaert , Chris Roeygens, 
Veronique Hoste, Luc Emens en Dirk Pruoost. De stages verlopen allemaal positief. 

b) Dagopleiding huisvandeMens 

Deze dagopleiding ligt de wetgeving toe en beantwoordt de meest gestelde vragen en misvattingen die bij de 
bevolking leven. Voor kandidaat – informatiemedewerkers die stage volgen een ideaal referentiekader. Voor 
de meer ervaren medewerkers : een ideale opfrissing.  

Met dank aan Mieke Werkbrouck van het huisvandeMens Kortrijk. 
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Op 21 februari hebben Luc Simoen en Greet Van Zeir van het LEIFpunt Brugge en Fons Deley van het LEIFpunt 
Oostende deze opleiding gevolgd. 

Mieke Broeckaert uit Knokke – Heist eveneens maar kiest nadien voor vrijwilligerswerk in een andere 
omgeving. 

Op 19 november Luc Emens en Chris Roeygens van het LEIFpunt Brugge en de coördinator van het LEIFpunt 
Roeselare : Erik Swaenepoel. 

c) Zelfstudie 

Alle medewerkers ontvangen ‘ Peiler ‘ , het driemaandelijks tijdschrift van het expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde ‘ Wemmel. 

Via coördinator Barbara Roose kunnen de medewerkers boeken lenen : onder andere ‘ Palliatieve sedatie ‘ van 
Prof. Wim Distelmans, ‘ Sneeuw in september ‘ van Kathelijn Vervarcke en ‘ Levensmoeheid bij ouderen ‘ van 
onder meer Robert Geeraert en dr. Luc Proot. 

d) Provinciale vorming. 

In het voor-en najaar gaat er telkens een vorming door op initiatief van LEIF West-Vlaanderen. 

Op 28 maart komt in de Liberale Mutualiteit Brugge ‘ negatieve wilsverklaring en versterven ’ ,‘ een actueel 
verzoek op een informatieve zitdag : wat te doen ? ‘ en ‘ het digitale patiëntendossier ‘ aan bod. 

De inleiders zijn respectievelijk Erik Swaenepoel, coördinator LEIFpunt Roeselare, dr. Luk Proot, coördinerend 
LEIFarts (PMD UL) en coördinerend nurse Ria Depauw (PMD UL). 

 Aanwezigheden. 

LEIFpunt Brugge : Ria Baert, Jeannine Bellaert, Sonja Biesbrouck, Ronny David, Veronique Hoste, Bart Huwel, 
André Simoens, Paula Schepens, André Van Nieuwkerke en Greet Van Zeir. 

HuisvandeMens Brugge LEIFdienstverlening Oostkamp : Johan Keirse. 

LEIFpunt Oostende : Inge Coopman, Alfons Deley, Rie Van Duren, Corinne Hodelet, Marina Van Heyste. 

LEIFpunt Roeselare : Johan Latruwe, Erik Swaenepoel, Peter Vanbaelenberghe en Caroline Oosthuyse. 

LEIFpunt Westhoek : Dorine Gunst. 

LEIF WVL : Barbara Roose coördinator. 

Op 24 oktober gaat het in het huisvandeMens Roeselare de ‘ werking van de Palliatieve Multidisciplinaire 
Thuiszorgequipe’   en verder over ‘versterven’ . Via 3 casussen gaan de deelnemers hier dieper op. 

De inleiders zijn Erik Swaenepoel, coördinator LEIFpunt Roeselare en lid van het Ethisch Comité AZ Delta 
Roeselare en Véronique Hoste, lid Dagelijks Bestuur LEIF WVL en extern deskundige bij vernoemd Ethisch 
Comité 

 Aanwezigheden. 

LEIFpunt Brugge : André Van Nieuwkerke, Chris Roeygens, André Simoens, Jeannine Bellaert. 

LEIFpunt Oostende : Marina Van Heyste, Corine Hodelet en Inge Coopman. 

LEIFpunt Roeselare : Johan Latruwe, Peter Vanbaelenberghe en Caroline Oosthuyse. 

LEIFpunt Kortrijk : Jo Verhalle. 

LEIFpunt Westhoek : Dorine Gunst en Michèle Vrijdag. 

PMD UL : Dieter Dujardin. 

LEIF WVL : Barbara Roose coördinator. 
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e) Handleidingen 

Handleidingen bevatten nuttige gegevens en begrippen, die de informatiemedewerkers bij hun opdracht 
ondersteunen. 

In 2019 gaat het om twee thema’s : versterven en de negatieve voorafgaande wilsverklaring en de nakende 
wetswijziging in verband met de geldigheidsduur van de voorafgaande wilsverklaring. 

Het gaat niet toevallig om de top 2 van documenten binnen de informatieve dienstverlening 

 Versterven en de voorafgaande negatieve wilsverklaring. 

Op de voorbije 2 provinciale vormingen is in het licht van de correcte informatieverstrekking rond de 
negatieve wilsverklaring  het versterven aan bod gekomen. Het initiatief daartoe komt van Erik Swaenepoel, 
coördinator LEIFpunt Roeselare en Veronique Hoste, lid van het Dagelijks bestuur en allebei ook betrokken bij 
het ethisch comité AZ Delta Roeselare, meer bepaald de bevindingen hieromtrent binnen de praktijk  van 
ethica Ann Ravelingien. 

 

Ondersteuning voor info-medewerkers LEIF 

Thema : VERSTERVING 

 

Psychiater Boudewijn Chabot omschreef “versterven” als het bewust weigeren van voedsel en vocht met als 
doel het overlijden te bespoedigen. Dergelijke weigering observeerde hij vooral bij terminale of 
psychogeriatrische patiënten die geen euthanasie wensten of kregen .Dit verschilt van het “spontane” 
versterven, het niet meer eten en/of drinken als deel van het natuurlijke stervensproces. 

Het geven van informatie over versterven kan aan bod komen bij het bespreken van de negatieve 
wilsverklaring .Bepaalde mensen geven aan bewust af te willen zien van eten en drinken om het levenseinde te 
bespoedigen als ze in een toestand van onomkeerbare wilsonbekwaamheid terecht komen. 

Vraag : brengen wij “versterven” ter sprake als de burger het thema zelf niet aanbrengt?   

-indien wel : welke info geven we dan mee? 

-indien niet : voldoen we aan onze taak correcte en zo volledig mogelijke info mee te geven (bv. bij 
dementering waarbij niet gekozen wordt voor euthanasie in een nog “wilsbekwame” fase /bv. als de burger 
informeert naar meer medische handelingen die via de negatieve wilsverklaring geweigerd kunnen 
worden…enzovoort… )? 

Indien wel, geven we volgende aandachtspunten/info mee : 

-versterven is een patiënten rechten ;afdwingbaar bv. via de negatieve wilsverklaring; de rol van de wettelijk 
vertegenwoordiger is hier zeer belangrijk. 

-gezien het recht van patiënten om interventies van beroepsbeoefenaars te weigeren, zijn ze gerechtigd om 
een beslissing tot versterving te nemen, op voorwaarde dat die beslissing uitdrukkelijk, geïnformeerd en 
vrijwillig is. 

-als burger is het belangrijk je wil tot versterven te toetsen aan alternatieven /uit te klaren (overtuigd van je 
keuze? ,bewust van de gevolgen?).Als info-medewerker ben je uiteraard betrokken bij en heb je respect voor de 
bezorgdheden en de keuzen van je cliënt ,los van eigen normen en waarden rond levenseindezorg. 

-velen zullen wellicht denken dat versterven een wrede dood is. Het helemaal vrijwaren van ongemak en lijden 
kan niet, maar via comfortzorg(symptoomcontrole en pijnbestrijding) kan men het mogelijke lijden verlichten. 
Een gesprek met de betrokken hulpverleners is belangrijk zodat ze hun zorg kunnen afstemmen op wat voor jou 
als patiënt wenselijk en noodzakelijk is. 
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-de tijdsduur tot het overlijden varieert naargelang de toediening van vocht plus de fysieke toestand bij de start 
van het verstervingsproces. Bij totale versterving gemiddeld 10 à 14 dagen. Soms kan het een wat langere 
strijd worden. Ongemak is niet altijd te voorkomen. 

-voor meer concrete medische info kan je bij je huisarts of een andere medicus terecht .Deze kan gerichter 
advies geven toegespitst op jouw vragen en aandoening. 

-het is zeer belangrijk je wensen ook te bespreken met je naaste familie en eventuele verpleegkundigen en 
verzorgenden. Het geven van eten en drinken is immers een uitgesproken teken van verbondenheid met de 
patiënt en kan dus aanleiding geven tot ontgoocheling, onbegrip en weerstand .Patiënt, familie, verzorgenden 
en verpleegkundigen moeten hierbij-indien gewenst-psychologische ondersteuning kunnen krijgen. 

-versterven kadert binnen een kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Zolang de patiënt wilsbekwaam is behoudt hij, 
binnen het wettelijk kader, het recht om euthanasie te vragen 

 

 Nakende wetswijziging geldigheidsduur wilsverklaring euthanasie. 

 
 

Wilsverklaring euthanasie 
 
Volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie moet de wilsverklaring euthanasie om 
de vijf jaar hernieuwd worden. 
 
Reeds geruime tijd werd geijverd voor de uitbreiding van de geldigheidsduur van de wilsverklaring. 
 
Artikel 121 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake 
erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het 
Sociaal Strafwetboek voorziet een uitbreiding van de geldigheidsduur (Belgisch Staatsblad 
24/05/2019). 
 
Dit artikel treedt echter pas in voege na de opstelling van een Koninklijk Besluit . Bij de publicatie in 
het Staatsblad van het KB wordt dit direct van toepassing. De bekendmaking in het Staatsblad dient 
plaats te vinden voor 1 januari 2020. Als het KB vroeger in het Staatsblad verschijnt komt het direct 
in voege. 
 
Voorlopig blijft dus de oude regeling van 5 jaar geldig. We hebben eerst een nieuwe federale 
regering nodig vooraleer het KB er komt ! 
 
Welke wijzigingen worden voorzien? 
Men maakt een onderscheid tussen een geregistreerde en een niet-geregistreerde wilsverklaring.  
 
De niet-geregistreerde wilsverklaring wordt 10 jaar geldig. 
 
Bij de geregistreerde wilsverklaring bij de gemeente kan de persoon zelf de geldigheidsduur van 
zijn wilsverklaring bepalen. Deze kan dus zelfs kiezen voor een kortere of langere geldigheidsduur 
dan 10 jaar, zelfs voor een onbepaalde duurtijd. In het geval van een geregistreerde wilsverklaring 
wordt de persoon drie maanden voor de vervaldag of ten minste om de tien jaar verwittigd van het 
bestaan van de wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te passen, te verlengen of in te 
trekken.   
 
Wat met de reeds opgestelde wilsverklaringen? 
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Laat ons 31/12/2019 nemen als datum van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. 
 
Wilsverklaringen opgesteld vanaf 31/12/2019 volgen de nieuwe wetgeving. 
 
Het Koninklijk Besluit zal duidelijkheid moeten verschaffen over wat er gebeurt met de op 
31/12/2019 bestaande nog geldige wilsverklaringen. 
 
Wet 5 mei 2019 
 
Hoofdstuk 16 
Wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 
Artikel 121 
 
Art. 121. Artikel 4, § 1, zesde lid, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt 
vervangen als volgt : 
"Met de wilsverklaring kan alleen rekening worden gehouden indien zij minder dan tien jaar vóór het 
moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd. Wanneer de 
persoon ervoor kiest om zijn wilsverklaring te registreren, overeenkomstig het achtste lid, kan hij de 
geldigheidsduur van zijn wilsverklaring zelf bepalen. In het geval van een geregistreerde 
wilsverklaring, wordt de persoon drie maanden vóór de vervaldag of ten minste om de tien jaar 
verwittigd van het bestaan van de wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te passen, te 
verlengen of in te trekken. De Koning bepaalt de nadere regels van het informeren.". 
 
Hoofdstuk 29 
Inwerkingtreding 
Artikel 200 
 
…… 
Artikel 121 treedt in werking op de datum dat het koninklijk besluit bedoeld in dat artikel in het 
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Deze bekendmaking dient plaats te vinden vóór 1 januari 
2020. 
…… 
Franky Bussche 30.07.2019 
Directeur Studie en Onderzoek deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
Met dank aan Kris Van de Gaer (LEIF)  
 

 

f) Voordrachten 

Het bijwonen van voordrachten voedt ook het referentiekader van de medewerker. 

Op 17 oktober houdt dr. Ludo Vanopdenbosch een lezing ‘Hoe het brein bewustzijn creëert’ in het Centrum 
van het vrije denken ‘De Brug’ in Brugge. 

Heel wat medewerkers volgen deze lezing : 

LEIFpunt Brugge : Jeannine Bellaert, Bart Huwel, André Van Nieuwkerke en Greet Van Zeir. 

PMD UL : Luc Proot, Ria Depauw. 

De LEIFvoordracht in Knokke -Heist van 7 november wordt gevolgd door de informatiemedewerkers Ria 
Depauw en Paula Schepens, die instaan voor de zitdagen in deze gemeente en Michèle Vrijdag en Dorine 
Gunst van het LEIFpunt Westhoek. 
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g) Intervisie Wemmel 

Op 22 februari wonen volgende informatiemedewerkers de intervisie bij : 

LEIFpunt Brugge : Jeannine Bellaert, Bart Huwel, Paula Schepens, Luc Simoen en André Van Nieuwkerke. 

LEIFpunt Oostende : Inge Coopman, Rie Van Duren, Marina Van Heyste en Marijke Schillewaert 

LEIFpunt Roeselare : Eriik Swaenepoel, Annie Degroote en Johan Latruwe  

LEIFpunt Westhoek : Mariola Farina, Michèle Vrijdag en Dorine Gunst. 

PMD UL : Ria Depauw, Caroline Vandenbroecke en  Dieter Dujardin. 

LEIF WVL : Barbara Roose coördinator. 

 

Onderwerpen: negatieve wilsverklaring en begrip comfortzorg, negatieve wilsverklaring en DNR, wilsverklaring 
euthanasie en niet belanghebbende getuige, Palliatief Indicator Tool (PICT) als objectief meetinstrument, 
bezoekers van zitdagen en veiligheid medewerkers. 

 

Op 4 oktober wonen volgende informatiemedewerkers de intervisie bij : 

LEIFpunt Brugge : Ria Baert, Sonia Biesbrouck, Bart Huwel, Chris Roeygens, Paula Schepens, André Van 
Nieuwkerke, Greet Van Zeir. 

LEIFpunt Oostende : Rie Van Duren en Corinne Hodelet. 

LEIFpunt Roeselare : Annie Degroote, Johan Latruwe en Erik Swaenepoel. 

LEIFpunt Kortrijk : Hilde Oplinus. 

LEIFpunt Westhoek : Mariola Farina en Dorine Gunst. 

PMD UL : Ria Depauw, Brigitte Eeckman en Caroline Vanden Broecke. 

LEIF WVL : Barbara Roose coördinator. 

Onderwerpen: handtekenactie LEIF uitbreiding euthanasiewet verworven wilsonbekwaamheid, 
woonzorgcentra en palliatieve zorg : nood aan ‘good practice’, zorgplan – zorgplanning en voorafgaande 
zorgplanning. 

h) LEIF-opleiding Wemmel 

Luc Emens van het LEIFpunt Brugge heeft LEIFopleiding gevolgd. 

Op 15 november wonen de volgende informatiemedewerkers de jaarlijkse LEIFdag voor de 
informatiemedewerkers in Wemmel bij : 

Jeannine Bellaert, Ria Depauw, Michel Ackaert, Sonia Biesbrouck, Luc Emens, Ria Baert, Bart Huwel en André 
Van Nieuwkerke van het LEIFpunt Brugge. 

Rie Vanduren van het LEIFpunt Oostende 

Erik Swaenepoel en Caroline Oosthuyse van het LEIFpunt Roeselare. 

Michèle Vrijdag en Mariola Farina van het LEIFpunt Westhoek. 

Van het PMD UL wonen volgende nurses de LEIFdag bij : 

Ria Depauw, Brigitte Eeckman, Caroline Vanden Broecke en Bart Huwel. 

En tenslotte Barbara Roose, coördinator LEIF WVL. 

Onderwerpen: levensmoeheid bij ouderen, stand van zaken actuele wetsvoorstellen, negatieve wilsverklaring , 
competenties informatiemedewerker. 
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i) Dag van de Westvlaamse LEIF-medewerker 

 

De 2de zaterdag van september verwent LEIF West-
Vlaanderen zijn medewerkers met een uitje en een 
etentje. Het is ook een gelegenheid waarop 
medewerkers uit verschillende LEIFpunten met 
elkaar informeel kennis maken. 

Op zaterdag 14 september trekken medewerkers en 
partners op fietstocht naar het nieuwe Zwin in 
Knokke.   

Naast uitleg bij de uitbreiding van de natuur, wordt 
ook stil gestaan bij het economisch belang van het 
Zwin voor Brugge tijdens de Middeleeuwen. 
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Volgende medewerkers nemen deel aan deze dag : 

LEIFpunt Brugge : Ria Baert, Jeannine Bellaert, Ronny David, Riet Van Dale, Annie Pantens, Paula Schepens,   

André Van Nieuwkerke en Greet Van Zeir. 

HuisvandeMens Brugge, LEIFdienstverlening Oostkamp : Johan Keirse. 

LEIFpunt Oostende : Corinne Hodelet en Marina Van Heyste. 

LEIFpunt Roeselare : Annie Degroote, Johan Latruwe Erik Swaenepoel en Peter Vanbaelenberghe. 

LEIFpunt Westhoek : Dorine Gunst. 

PMD UL : Ria Depauw en Brigitte Eeckman. 

LEIF WVL : Barbara Roose, coördinator en Veronique Hoste, lid Dagelijks bestuur. 

 

5. Terugkoppeling met lokale partners 

Verder is overleg met de lokale betrokken diensten en het beleidsniveau een relevant gegeven. Enkele 
voorbeelden ter illustratie. 

In Tielt hebben de informatiemedewerkers Johan Latruwe en Annie Degroote op dinsdag 5 november 2019 
een formele evaluatie van de LEIFzitdagen gehouden met de betrokken diensten  - lokaal dienstencentrum ’t 
Vijverhof en Sociaal Huis – en de bevoegde schepen. Deze evaluatie is ook genotuleerd. 

In Heuvelland in de Westhoek onderhoudt Mariola Farina regelmatig spontane contacten met de bevoegde 
diensten, zoals Sociaal Huis en Nestor, die met vrijwilligers de bejaarden in hun thuissituatie ondersteunt, en 
met de Burgemeester en de bevoegde schepen. Verder ook met lokale artsen en andere Eerstelijndiensten.  
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In Blankenberge houdt Jeannine Bellaert op woensdag 11 december een overleg met de bevoegde schepen in 
functie van de organisatie van LEIFvoordrachten via het initiatief ‘ Buurtbabels ‘ in 2020 . Daartoe werkt 
Jeannine samen met een lokale LEIFarts : dr. Vileyn. Verder brengt ze aan de schepen verslag uit van de  

voordracht ‘ Recht op Waardig Sterven ‘ op 27 november 2019 in Dienstencentrum ‘ De Bollaard  . Daarbij 
heeft Mark Vanryckeghem, tevens penningmeester van RWS, tot verbazing en ongenoegen van de aanwezigen 
LEIF met pek en veren besmeurd. Het besluit is dan ook dat In de toekomst alleen nog LEIFvoordrachten aan 
bod zullen komen. En dat, niet enkel omwille van de logische link met de lokale LEIFzitdagen maar ook om 
naar de bevolking toe de sereniteit te bewaren en te bewaken. 

In Roeselare is er op initiatief van Erik Swaenepoel op woensdag 11 december een overleg tussen het Palliatief 
Netwerk ‘ De Mantel ‘ en het Dagelijks bestuur LEIF WVL in functie van de verdere samenwerking. 

Telkens verlopen die contacten positief en dragen ze bij tot de globale kwaliteitsbewaking. 

 

ALGEMENE TABEL KWALITEITSBEWAKING MEDEWERKERS 

REGISTRATIE LEIF WVL KWALITEITSBEWAKING DIENSTVERLENING MEDEWERKERS 
2019 

           
NAAM stage hvdM  West-Vlaamse Wemmel Wemmel Wemmel WVL dag   
   dagopleiding vorming intervisie dag opleiding medewerker  
   28/mr 24/ok 22/fe 4/ok     
BRUGGE           
Michel Ackaert x x         x      
Ria Baert x   x     x x   x  
Jeannine Bellaert     x x x   x x x  
Sonia Biesbrouck x   x     x x      
Ronny David x   x           x  
Luc Emsens x           x x    
Mariola Farina         x x x x    
Jeannine Gobyn x x                
Véronique Hoste x   x         x    
Bart Huwel     x   x x x x    
Johan Keirse     x         x x  
Annie Pantens                 x  
Luc Proot     x              
Pruuost Dirk x x                
Chris Roeygens x     x   x        
Yves Roose               x    
Luc Simoen x x     x          
André Simoens     x x       x x  
Paula Schepens     x   x x     x  

Riet Van Dale 
ziek, 
stopt               x  

André Van 
Nieuwkerke     x x x x x x    
Greet Van Zeir x   x     x x x    
           
OOSTENDE           
Inge Coopman x   x x x          
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Frank Declercq                    
Alfons Deley x x x              
Rie Van Duren x   x   x x x x    
Dorine Gunst x x x x x x   x x  
Corinne Hodelet x   x x   x   x x  
Marijke Schillewaert x       x     x    
Anita Vdnkerchove ziek                  
Carine Vdnkerchove x             x    
Marnix Vdnberghe x                  
Marina Van Heyste x   x x x     x x  
Michèle Vrijdag x x   x x   x      
           
ROESELARE           
Annie Degroote x x     x x     x  
Johan Latruwe x x x x x x     x  
Caroline Oosthuyse x   x x     x x    
Erik Swaenepoel   x x x x x x x x  
Peter 
Vanbaelenberghe x x x x       x    
           
KORTRIJK           
Alain Cornet                    
Hilde Oplinus         x x   x    
Jo Verhalle       x       x    
           
PMT UL           
Ria Depauw     x   x x x   x  
Dieter Dujardin     x x x     x    
Brigitte Eeckman           x x x x  
Luc Proot     x              
Caroline Vanden 
Broecke     x   x x x x    
Linde Willems               x    

 

SENSIBILISATIE 

 

Naast de informatieve dienstverlening speelt de sensibilisatie, via voordrachten en evenementen, een 
belangrijke rol om bij mensen ‘ waardig levenseinde ‘ bespreekbaar te maken. 

Waar het kan, wordt in afspraak met de inrichters de wervende folder in de huisstijl van LEIF gebruikt. 

A Voordrachten 

Onze enige stafmedewerker Barbara Roose volgt ook de aanvragen op, voor en de organisatie van de 
voordrachten. Ze kan daarvoor beroep doen op een aantal vaste sprekers zoals André Van Nieuwkerke, dr. Luc 
Proot, Erik Swanepoel en prof Wim Distelmans. Sedert 2019 wordt in Blankenberge samengewerkt met dr. 
VIleyn. Ook worden regelmatig LEIFconsulenten bij de huizenvandeMens, zoals Mieke Wekbrouck en Lore 
Alleman ingeschakeld. Zelf heeft Barbara ook regelmatig voordrachten. 
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1. Tijdig nadenken en plannen omtrent waardige levenseindezorg. Een goed idee?’ 

a) Burgers 
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DATUM LOCATIE GEMEENTE
INRICHTENDE 
ORGANISATIE

SPREKER(S)
AANTAL 

AANWEZIGEN

28/01/2019 Kerkstraat Oostende Vorming+ André VN 35

7/02/2019 Brasserie De Swaene Knesselare Neos André VN 53

18/02/2019 Zaal De Bosgalm Torhout Rustende Landbouwers André VN 101

19/02/2019 LDC Ter Dreeve Meulebeke Bond Moyson Angelique 30

21/02/2019 Weinebrugge Brugge Zilveren Passer Luc 30

25/02/2019 Aula Kesteloot Veurne Dela André VN 60

26/02/2019 LDC Dorpshuis Rekkem GOSA André VN 30

28/02/2019 Hof van Watervliet Brugge Zilveren Passer Barbara 28

12/03/2019 Flanders Lodge Ieper Vives Luc 25

14/03/2019 WZC Blijvelde Kortemark huisvandeMens
Katy Van Boeckel/stand 
Erik/Peter 110

14/03/2019 DC De Zonnebloem Veurne Neos Wim Distelmans 158

15/03/2019 De Lege Plaatse Zonnebeke huisvandeMens Mieke 122

18/03/2019 Ipso Facto Oudenburg Linx+ & senioren Barbara 67

19/03/2019 Saazlaan Poperinge GOSA André VN 17

21/03/2019 Zaal Rostune Sijsele huisvandeMens Mieke 25

28/03/2019 Vormingplus Brugge Vorming+ Barbara 30

28/03/2019 VC De Mozaïek Kortrijk Levenseindebeurs Mieke/Jo 87

28/03/2019 Vrijzinnig Huis Koksijde VC o.a. Frank Declercq 50

16/04/2019 Zilverstraat Brugge Praatgroep werklozen Barbara Roose 12

23/04/2019 CC Ghybe Poperinge Nestor André VN 70

9/05/2019 Ter Mude Knokke Soroptimist Wim Distelmans 120

10/05/2019 Sociaal Huis Heist Heist Stad Knokke Barbara 15

17/06/2019 LDC De Stille Meers Middelkerke seniorenwerking Barbara 14

19/06/2019 WZC Heerlyckheid Kortrijk huisvandeMens Mieke Werbrouck 20

20/06/2019 zaal Kortrijk S-Plus Mieke Werbrouck 20

22/06/2019 De Brug Brugge Vrijzinnige verenigingen Barbara 30

27/06/2019 zaal Geluwe Triamant Hilde Oplinus 20

8/09/2019 VLC Het Noorderlicht Blankenberge Het Noorderlicht Geert Vilein 50

9/09/2019 OC De Stekke Moorsele S-Plus Mieke Werbrouck 9

16/09/2019 OC Marke Marke KVLV Marke Mieke Werbrouck 31

19/09/2019 De Brug Brugge LEIF West-Vlaanderen André & Luc 75

26/09/2019 Parochiaal Centrum Loppem Okra Luc 36

27/09/2019 militair kwartier Doornik defensie Mieke Werbrouck 20

1/10/2019 Sport- en CultuurcentrVarsenare RECOMED Barbara 90
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b) Zorgverstrekkers 

 

DATUM LOCATIE GEMEENTE
INRICHTENDE 
ORGANISATIE

SPREKER(S)
AANTAL 

AANWEZIGEN

2/10/2019 LDC Het Knooppunt Gullegem LDC Mieke Werbrouck 70

2/10/2019 De Biezenbilk Oudenburg Gemeente Oudenburg André VN 24

3/10/2019 HuisvandeMens Ieper Phoenix KM Lore Alleman 25

10/10/2019 De Bollaard Blankenberge S-Plus Barbara 52

12/10/2019 Brasserie Runway Oostende
kennissenkring Michèle 
Vrijdag Barbara 55

16/10/2019 LDC Moorsele Moorsele LDC Mieke Werbrouck 35

17/10/2019 De Brug Brugge LEIF West-Vlaanderen Ludo Vanopdenbosch 100

23/10/2019 LDC Elckerlyc Wevelgem LDC Mieke Werbrouck 45

4/11/2019 OC De Kleine Beer Beernem Vorming+ André VN 40

7/11/2019 Sociaal Huis Heist Knokke-Heist
Stad Knokke-Heist 
Burgerzaken André & Luc 77

8/11/2019 LDC De Stip Oostkamp Vorming+ Barbara 52

14/11/2019 LDC De Zevenkamer Heule Buren voor Buren Mieke Werbrouck 35

14/11/2019 De Brug Brugge LEIF West-Vlaanderen André & Luc 80

19/11/2019 GC Spikkerelle Avelgem VFG Barbara 65

10/12/2019 De Concorde Lo-Reninge GOSA Lore Alleman 27

12/12/2019 zaal Oostende
Business and 
Professional Women Luc 37

TOTAAL AANTAL 
AANWEZIGEN

2.509

DATUM LOCATIE GEMEENTE
INRICHTENDE 
ORGANISATIE

SPREKER(S)
AANTAL 

AANWEZIGEN

31/01/2019 Huis 45 Varsenare Huis 45 Luc proot 12

26/02/2019 Vives Brugge
zelfst 
thuisverpleegkundig Luc/Barbara 31

11/03/2019 DC De Vlinder Harelbeke Mantelzorg Mieke Werbrouck 50

14/05/2019 HuisvandeMens Roeselare
Victor (thuisbeg. 
Autisme) Erik 7

11/06/2019 zaal Loppem LOK Luc 10

13/06/2019 WZC De Oever Oostnieuwkerke
LOK Staden-
Westrozebeke Erik 10

5/09/2019 Ter Leyen Assebroek mantelzorgers Barbara 11

7/10/2019 Sociaal Huis Nieuwpoort De Mantelhaven Barbara 10

22/10/2019 OC De Boeie Oostende mantelzorgers Barbara 20

12/11/2019 LDC De Zonnewijzer Gistel Welzijn & Zorg Barbara 25
TOTAAL AANTAL 

AANWEZIGEN
186
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c) Leerkrachten 

 
 

 

d) Patiënten 

 
 

 

e) Ambtenaren burgerzaken 

 
 

2. ‘Orgaandonatie kan ook jouw leven redden’ 

De laatste jaren is orgaandonatie minder taboe geworden. De mediacampagnes, onder andere  
‘ Make Belgium great again. ‘ zullen hier zeker een rol in spelen. 

Eind 2019 telt Belgiê 380.067 geregistreerde donoren (bron : Nationaal Register voor Orgaandonatie). 

Ten opzichte van 2018 een stijging met 26.125 kandidaten. 

Orgaandonatie bespreekbaar maken is en blijft een levensnoodzakelijke taak. Ook voor LEIF in  
West-Vlaanderen. De LEIFwerkgroep Orgaandonatie is in handen van coördinator Pierre Naassens en 
secretaris Martine Meganck en bestaat verder uit dr. Nico Muller, Baudewijn Oosterlinck en André Van 
Nieuwkerke. 

In 2019 gaat de focus vooral naar scholen, in functie het bereiken van jongeren, en huisartsen via de Lokale 
Kringen. 

 

Een overzicht. 

a) Burgers 

9 januari   

DATUM LOCATIE GEMEENTE
INRICHTENDE 
ORGANISATIE

SPREKER(S)
AANTAL 

AANWEZIGEN

22/10/2019 De Brug Brugge
Infobeurs 
leerkrachten NCZ Barbara 20

13/12/2019 Levenshuis Brugge
Howest (student-
leerkrachten) Barbara 10

TOTAAL AANTAL 
AANWEZIGEN 30

DATUM LOCATIE GEMEENTE INRICHTENDE 
ORGANISATIE

SPREKER(S) AANTAL 
AANWEZIGEN

19/11/2019 LDC Ten Elsberghe Roeselare KOTK Erik 18

DATUM LOCATIE GEMEENTE
INRICHTENDE 
ORGANISATIE

AANTAL AANWEZIGEN

17-24-24/05/2019 Huis van de Bruggeling Brugge Dienst Burgerzaken 17
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Inleiding door Pierre Naassens, coödinator Werkgroep Orgaandonatie, bij de film ‘Réparer les vivants’, op 
initiatief van het  huisvandeMens Diksmuide.   

Deelnemers : 40  

14 februari   

Voordracht door Pierre Naassens en Luc Colembier UZ Gent, op initiatief van de serviceclubs regio Izegem 
onder de titel ‘ Schenk je hart met Valentijn ‘.  

Deelnemers : 200 

22 februari 

Voordracht door dr Nico Muller en prof dr. Steven Jacobs, hartchirurg UZ Leuven, op initiatief van de 
bibliotheek Heuvelland en informatiemedewerker Mariola Farina van het LEIFpunt Westhoek, die de zitdagen 
Heuvelland verzorgt. 

Deelnemers : 80 

Totaal burgers = 320 

b) Scholen. 

De voordrachten in de scholen gaan door in samenwerking met de Maakbare Mens. Telkens is een 
transplantcoördinator van het UZ Gent of Leuven aanwezig. Een LEIFmedewerker geeft daarbij kort telkens 
toelichting bij de informatieve en medische dienstverlening van LEIF in West-Vlaanderen. Ook aanwezig :  
Geert Decock met zijn verhaal als nierpatiënt. 

21 januari KTA Brugge : 80 leerlingen. 

23 januari Atheneum Jan Fevijn Brugge : 20 leerlingen. 

14 februari KTA Brugge  :  18 leerlingen en 20 leerlingen. 

28 februari Atheneum Ieper : 15 leerlingen. 

19 maart Atheneum Blankenberge : 90 leerlingen. 

28 maart Atheneum Jan Fevijn Brugge : 15 leerlingen. 

april Atheneum Eureka Torhout : 90 leerlingen. 

c) Slachtofferhulp politie. 

Op uitnodiging van twee politiezones geven dr. Nico Muller en André Van Nieuwkerke uitleg over 
respectievelijk orgaandonatie en waardig levenseinde. 

6 mei Oostende : 10 agenten nemen deel (3 v / 7m) 

24 juni Brugge: 11 agenten nemen deel ( 6 v / 5m). 

Totaal politieagenten : 22 

d) LOK (Lokale Kwaliteitsgroep) huisartsen. 

12 maart Brugge :  12 huisartsen. 

Voordracht dr. Nico Muller en André Van Nieuwkerke. 

28 maart Kortrijk :  10 huisartsen. 

Voordracht dr. Alain Cornet. 

6 juni Torhout : 8 huisartsen. 

Voordracht dr. Nico Muller en André Van Nieuwkerke. 
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13 juni Roeselare, Oostnieuwkerke : 10 huisartsen 

Voordracht Erik Swaenepoel. 

Totaal huisartsen = 40 

e) Thuiszorgplatform Ichtegem. 

5 november Eernegem : 20 apothekers, verplegers kinesisten,… . 
    

3. Kwaliteitsbewaking 

Net zoals bij de kwaliteitsbewaking bij de individuele informatieve dienstverlening, ondergaan ook de 
voordrachten een kwaliteitstoets via een evaluatieformulier die onmiddellijk na de voordracht door de 
aanwezigen wordt ingevuld. De toehoorders zijn daartoe welwillend bereid. 

Veronique Hoste, lid van ons Dagelijks Bestuur, ontvangt achteraf de formulieren en volgt de evaluatie op. 

Hierbij schetst ze de bevindingen en conclusies. 

Ondertussen heeft ze ook reeds het evaluatieformulier geëvalueerd en aangepast… . 

 

 
 
 
U woonde zonet een voordracht van LEIF bij.  
U zou ons veel plezier doen met het invullen van dit evaluatieformulier.  
Zodoende, kunnen we in de toekomst rekening houden met uw beoordeling. 
Alvast van harte dank voor uw aanwezigheid en medewerking! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ik ben geïnteresseerd in deze info als: (Kruis aan wat het sterkst van toepassing is.) 
 

- Patiënt       0 
- Mantelzorger (ik draag zorg voor een zieke persoon) 0 
- Hulpverlener (specifieer: …………………………………….)  0 
- Student       0 
- Geïnteresseerde      0 
- Andere (specifieer: ……………………………………………..)  0 
 
 

2. Leeftijd  (Kruis aan wat van toepassing is.) 
 
- < 18 jaar       0 
- 19-40 jaar       0 
- 41-60 jaar       0 
- 61 – 80 jaar      0 
- > 80 jaar       0 

 
 

3. Beoordeling van de voordracht (duid aan met een kruisje in het vakje) 
      1        2      3         4 

Zeer goed 
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Zeer 
slecht 

De spreker bracht de inhoud duidelijk     

Ik heb inzichten verkregen over de inhoud     

Ik kreeg gelegenheid tot vraagstelling     

 
4. Beantwoordt de voordracht aan uw verwachtingen? (Omcirkel wat van toepassing is en licht 

eventueel toe) 
ja/nee                                   
 
Waarom? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Bent u van plan iets met de informatie te doen?  (Omcirkel wat van toepassing is) 
 
ja/nee                                   

6. Wilt u nog opmerkingen kwijt over de voorbije voordracht? 
 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze werking? 
0 Ja, ik wens via mijn e-mailadres  

…………………………….………….…….@................................................ (duidelijke vermelding) 
geïnformeerd te worden over jullie werking/ activiteiten en geef hierbij toestemming om mijn e-
mailadres te gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven, informatieve e-mails of 
uitnodigingen voor activiteiten. Ik kan mij op elk ogenblik hiervoor op eenvoudige vraag 
uitschrijven via info@leifwestvlaanderen.be.  
 

0 Neen, ik ben niet geïnteresseerd. 
 

Datum       Handtekening 
   
 

 

Een belangrijke opdracht van LEIF in West-Vlaanderen is het informeren van burgers rond levenseindezorg.  

Om de kwaliteit  van de gegeven voordrachten te bewaken, worden de deelnemers sinds september ook 
bevraagd aan de hand van een evaluatieformulier onmiddellijk na de voordracht. 

Tot op heden, gaat het enkel om de LEIFvoordracht ‘ Tijdig nadenken en plannen omtrent waardige 
levenseindezorg. Een goed idee ? ‘. 

In de periode van september tot december worden 11 voordrachten gegeven door LEIFmedewerkers en keren 
er 259 ingevulde formulieren terug. 

Uit de bevraging blijkt dat 67 % reeds enige en 27 % geen voorkennis bezat. 

De voordrachten krijgen een goed tot zeer goed als score. 

Van 98 % deelnemers zegt 98 % dat ze nieuwe inzichten hebben verworven. 

Allen bevestigen ook dat ze het belang van deze informatie aan hun directe omgeving en vrienden zullen 
meedelen. 

mailto:info@leifwestvlaanderen.be
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Enkele citaten : 

‘ Omdat het beter is alles voor te bereiden, zodat er geen problemen zijn voor de zoon die overblijft. ‘ 

‘ Om eventuele latere misverstanden te voorkomen. ‘ 

‘  Nodig, nuttig, interessant. ‘ 

‘ Ja, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er wettelijk mogelijk is in uitzichtloze situaties. ‘ 

‘ Omdat het belangrijk is dat zaken besproken worden. ‘ 

‘ Problematiek ingewikkelder dan de volksmond voorstelt. ‘ 

‘ Omdat voorzien nuttig is. ‘ 

‘ Misverstanden en fouten vermijden. ‘ 

‘ Wetgeving is niet duidelijk en communicatie naar leken toe is belangrijk. ‘ 

‘ Beter met alles in orde in orde zijn, zelfs op jonge leeftijd. Voor jong en oud ! ‘ 

‘ Moeilijk zonder uitleg. ‘ 

‘ Drempelverlagend. ‘ 

‘ Belangrijk te weten op welke wijze je afscheid kan nemen van het leven. ‘ 

‘ Inzichtelijk – veel onwetendheid. ‘ 

‘ Zo kunnen ze ook hun levenseinde bepalen. ‘ 

‘ Weten wat kan en niet kan. ‘ 

‘ Om op dat moment de juiste keuze te kunnen maken. ‘ 

‘ Geeft een positief gevoel, geruststelling. ‘ 

‘ Beslist over jezelf. ‘ 

‘ Kennis is macht – iedereen moet zich goed voorbereiden. ‘ 

‘ De materie is niet zo simpel – door de voordrachten krijg je beter inzicht bij euthanasie. ‘ 

‘ Iedereen moet op de hoogte zijn – zo kun je ongedwongen kennis opdoen. ‘ 

‘ Degelijke info en niet voortdoen men wat men overal hoort. ‘ 

‘ ’t Was een drempel om naar die info te gaan luisteren – maar ik ben blij dat ik het gehoord heb. ‘ 

‘ Veel onwetendheid en verwarring rond het thema. ‘ 

‘ Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. ‘ 

‘ Eigen levenseinde plannen is belangrijk. ‘ 

‘ De achteraf-vraag vermijden ! ‘ 

‘ In functie van de juiste keuzes te maken. ‘ 

‘ Bespreekbaar maken. ‘ 

‘ Belangrijk dat familie mijn wil kent – zodat ze ook mijn wensen kennen. ‘ 

‘ Erover spreken als het nog kan. Je weet nooit wanneer je iets overkomt. ‘ 

‘ Elk kan beter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘ 

Bij 88 % van de aanwezigen beantwoordt de voordracht aan hun verwachtingen : overzichtelijk, begrijpelijk, 
duidelijk, verhelderend, leerzaam en geeft kans om concrete stappen te zetten. 

Suggesties tot verbetering : zichtbaarheid van de spreker, naargelang het doelpubliek niet te medisch spreken, 
gebruik micro bij veel deelnemers, graag veel voorbeelden ter verduidelijking. Ook : het nog meer doorlopen 
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van de voorafgaande wilsverklaringen en de wijze waarop deze correct moeten ingevuld worden, is 
meermaals gevraagd. 90 % van de respondenten wenst met de verworven info aan de slag te gaan. 

Besluit. 

De voordrachten krijgen een zeer positieve evaluatie mee. 

Ook hier blijft de betrachting : de categorie onder de 50 bereiken.  

Verder is het gebruik van een goede geluidsinstallatie noodzakelijk voor oudere deelnemers. 

B Evenementen 

1. Tafelen voor LEIF 

De benefiet editie 2019 telt 201 deelnemers. Is wel de laagste opkomst van de voorbije jaren. 

Bij het welkomstwoord heeft voorzitter André Van Nieuwkerke het over de artikels en de  wetsvoorstellen, die 
in de media circuleren in verband met ‘ verworven onomkeerbare dementie ‘ en ‘ voltooid leven ‘. Vanuit LEIF 
is de uitbreiding van de euthanasiewet naar dementie toe prioritair. Het ‘ voltooid leven ‘ is zeker een 
maatschappelijk debat waard. Het gaat hier wel om gezonde hoogbejaarde  mensen. Wie gaat bepalen of 
iemand levensmoe is ? Welke criteria hanteren ? Ter verduidelijking, stelt hij dat nu wel de mogelijkheid tot 
euthanasie bestaat vanuit de diagnose : polypathologie. Dit jaar staat het LEIFpunt Roeselare in de kijker. 
Coördinator Erik Swaenepoel schetst de geschiedenis en de actualiteit. De recente uitbreiding met Izegem en 
vooral met Tielt is een voltreffer. 
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2. Lopen voor LEIF 

Met 52 lopers is er terug een mooi deelnemersveld wat LEIF betreft. 

Zoals de voorbije jaren is LEIF een van de 5 goede doelen. In het publiciteitskrantje, dat in elke bus in de 
binnenstad en onder de deelnemers (5000) verspreid wordt, is LEIF aanwezig.  

Onze communicatieverantwoordelijke Lieve De Cuyper staat in voor coördinatie van dit evenement. 

 



42 
 

 

 

 

 

Uitreiking cheque 2018 ten voordele van LEIF WVL 

Lieve Decuyper en organisator Ivan Degrieck (r). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sneeuw in september 

a) Het boek  

‘ Sneeuw in september ‘ van Kathelijn Vervarcke, een uitgave van ‘ Van Halewyck ‘, gaat over de jonge  

reumapatiënt Maud. Ze boert al jaren achteruit. Op een bepaald moment leert ze Jutta kennen in de  

wachtzaal van de afdeling reumatologie. De ziekte smeedt een band tussen hen. De slapeloze nachten, de  

nodeloze onderzoeken. Ze vormen front tegen de koude buitenwereld. Terwijl Jutta zich verder vastpint op  

zelfgenezing, kiest Maud voor euthanasie. De emoties laaien van alle kanten op. Het boek diept de gevoelens  

van verlies bij de directe naasten rond Mauds keuze uit. 

b) Het toneelstuk 

‘ Sneeuw in september ‘ van Kathelijn Vervarcke brengt een samenvattende dialoog tussen Maud en Jutta in 
aanloop naar het finale afscheid via euthanasie. 

De vzw ‘ De Dakbroeders ‘, met Kathelijn Vervarcke als drijvende kracht, is een vereniging die historisch en 
educatief theater aanbiedt, geschikt voor secundaire scholen en een breed publiek. Kathelijn is leerkracht aan 
het Atheneum in Oostende. ‘ De Dakbroeders ‘ biedt het toneelstuk ‘ Sneeuw in september ‘ aan, geschikt 
voor de 3de graad secundair onderwijs. 
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c) De samenwerking met LEIF WVL in functie van schoolvoorstellingen. 

Op 29 mei brengt de moeder van Noémie (Maud) Kathelijn Vervarcke in contact met de voorzitter van LEIF 
West- Vlaanderen. Boek en toneelstuk zijn gebaseerd op haar dochter.  

Noémie is behandeld door de coördinerend arts van het PMD UL.  

Een samenwerking tussen ‘ De ‘Dakbroeders ‘ en LEIF WVL in functie van het brengen van het toneelstuk naar 
jongeren toe via de middelbare scholen, beschouwt ze als de realisatie van de wens van Noémie : ‘ doe iets 
met mijn verhaal ‘.   

LEIF WVL ziet in het toneelstuk een middel om ‘ waardig levenseinde ‘ bespreekbaar te maken bij  

jongeren. 

d) Sponsoring van het project. 

Van de vzw ‘ Pelicano ‘ ontvangt de LEIF WVL een projectsubsidie van 3000 euro. De voorwaarde is dat 
Pelicano vermeld wordt. 

e) Lancering project. 

Op 22 november gaat ‘ Sneeuw in september ‘ in première in de ‘ Geuzetorre ‘ in Oostende. Een initiatief van 
het Willemsfonds. Er zijn 180 aanwezigen.  

Op 27 november grijpt een prospectievoorstelling plaats in ‘De Biekorf ‘ in Brugge. 50 leerkrachten en 
scholieren zijn aanwezig. 

f) Lespakket Nederlands / Levensbeschouwelijke vakken. 

Het lespakket, opgesteld door Kathelijn Vervarcke, ondergaat een LEIF-screening door Paul Destrooper en 
André Van Nieuwkerke, en draagt uiteindelijk de goedkeuring van beide partners. 

 

 

 

 

 

 

 

VZW DE DAKBROEDERS PRESENTEERT 
‘Sneeuw in september” 
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Educatieve voorstelling  
Lesmateriaal 3e graad secundair onderwijs 
 

 

 

Voorbereiding voor het toneel 

Lees het citaat van bekende Vlamingen.   
‘Ik ben een echte levensgenieter. Ik hou van lachen en plezier maken… Af en toe sta ik ook even stil. Dan denk ik na 
over de eindigheid van de dingen, de fragiliteit van mijn eigen leven. We maken voortdurend plannen, waarom dan 
ook niet over een levenseinde?’  
Maaike Cafmeyer, actrice en LEIF- meter West-Vlaanderen.  
‘Zoals de meeste mensen, heb ik vrijheid. Zelf beslissen in welk theaterstuk ik wil spelen, of welke voorstelling ik wil 
zien. Vrij zijn, is zelf beslissen, keuzes maken. Liefst met kennis van zaken. Dat geldt uiteraard ook bij keuzes voor 
waardige zorg bij het sterven. Je vooraf informeren is dan ook je latere keuze goed voorbereiden…’  
Kurt Defrancq, acteur, cultureel adviseur UGent en peter LEIF-West-Vlaanderen 
‘ De vragen over leven en dood zijn te belangrijk om ze aan de medische wereld alleen over te laten. Mensen moeten 
iets vroeger of iets later kunnen sterven volgens hun eigen visie, wil en temperament. ‘  
Rik Torfs , kerkjurist, gewezen rector en hoogleraar aan de  KUL Leuven. 
Hoe zou jouw citaat klinken?  
De leerlingen formuleren een persoonlijk antwoord.  
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Lees de korte inhoud van het boek. Denk je dat Jutta de keuze van Maud zal aanvaarden?  
Na een parcours van jarenlange onderzoeken en behandelingen krijgen twee hartsvriendinnen een hard verdict. Alleen 
verdovende middelen kunnen nog een antwoord bieden op hun chronische gewrichtspijnen. Toch weigeren ze koppig als 
planten in een zorghuis weg te kwijnen. Maud dient een aanvraag voor euthanasie in, Jutta is vastbesloten zichzelf te 
genezen. Terwijl Maud de dagen tot haar verlossing aftelt, moet Jutta afstand nemen van haar vriendin om zelf niet ten 
onder te gaan. Hoe moet ze zichzelf zien als ze geen lotgenote meer heeft om zich aan te spiegelen? 
Mogelijk antwoord: 
Beide meisjes reageren anders op eenzelfde realiteit. Omgaan met het levenseinde zet een proces op gang van verzet, 
onbegrip tot aanvaarding. Dat evolueert anders volgens persoon. 
 
Sneeuw in september is een fictionele roman. Is het ook echt mogelijk dat een negentienjarige pijnpatiënt die niet 
terminaal is euthanasie aanvraagt? Wat is er in België mogelijk? 
Je kunt je informeren via LEIF: Levenseinde informatieplatform.  
 
Zoek op internet informatie over LEIF om de onderstaande vragen te beantwoorden.  
 
Waarvoor staat LEIF?  
 LEIF staat voor Levens Einde Informatie Forum en streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij het 
respect voor de zelfbeschikking van de patiënt centraal staat. Als patiënt heb je recht op een waarheidsgetrouwe 
diagnose en correct en goed geïnformeerd, beslis je autonoom of je de voorgestelde medische behandelingen 
aanvaardt of weigert.  
 
Op welke vragen biedt LEIF een antwoord?  
LEIF geeft antwoord op vragen als : welke medische behandelingen en beslissingen komen  bij het levenseinde aan bod, 
kan ik behandelingen weigeren, wat zijn mijn rechten als patiënt, wat is palliatieve zorg, wie heeft recht op euthanasie, 
is het vooraf invullen van documenten als  de wilsverklaring euthanasie, de negatieve wilsverklaring, de orgaandonatie 
en het schenken van het  lichaam aan de wetenschap wel nuttig, wat als ik plots wilsonbekwaam word ?, enzovoort.  
LEIF wil jong en oud voortijdig en correct informeren. Het voortijdig nadenken en plannen rond je waardig levenseinde, 
doe je best wanneer je je nog pico bello voelt. Liefst samen met je naasten. Wanneer er zich dan vroeg of laat een 
levenseindecrisis losbreekt,  voelt iedereen zich dan toch wat sterker. 
 
Hoe kun je LEIF bereiken?  
Bij elke apotheek kan je gratis het (je) LEIFplan opvragen (code : CNK 3557162). Het LEIFplan bevat onder andere de 
wettelijke documenten die je voorafgaandelijk kunt invullen  zoals de wilsverklaring euthanasie, wanneer je je in een 
toestand van onomkeerbaar coma bevindt,  de negatieve wilsverklaring, wanneer je wilsonbekwaam bent en je 
medische toestand uitzichtloos is, een document waarin dat je al dan niet bevestigt dat je orgaandonor bent, een 
richtlijn voor het schenken van je lichaam aan de wetenschap.  
LEIF organiseert in heel wat steden en gemeenten in West-Vlaanderen zitdagen, waarop iedereen   terecht kan met 
individuele levenseindevragen en geeft voordrachten in scholen en verenigingen,  en voor patiënten en 
zorgverstrekkers. 
Algemene info en aanvraag voordrachten : 050 34 07 36 / info@leifwestvlaanderen.be 
Hoofdzetel : LEIFlijn 078 15 11 55 / www.leif.be  
LEIF verstrekt ook medische adviezen bij het uitklaren van levenseindevragen via het Provinciaal Medisch Team : 0471 
83 90 10 (enkel op afspraak). 
 

eerste lectuurfragment 

 
Lees het eerste fragment uit Sneeuw in september en beantwoord de vragen.  
 
De negentienjarige Jutta krijgt van haar reumatoloog een zwaar verdict maar besluit met 
blinde overmoed de tegenaanval in te zetten.   
De zomer liet zich dit jaar niet ontmoedigen door het begin van het nieuwe schooljaar. Die start had ik net gemist. 
Toen ik buiten kwam uit de praktijk van de reumatoloog, streek ik neer op een terrasje op mijn terugweg. Het was de 
eerste keer dat ik alleen op consultatie ging. Misschien was het daarom dat de man het gewaagd had om zo’n hard 
verdict op me af te vuren? Ik bestelde een groot glas rosé om zijn woorden door te spoelen. Een kwartier daarvoor had 
ik namelijk te horen gekregen dat ik nooit zou kunnen werken, trouwen of kinderen krijgen.  
‘Jutta, het enige wat de geneeskunde jou nog kan bieden zijn verdovende middelen.’  
Ik viste het ijsblokje uit de wijn en stak het tussen mijn borsten om wat te verkoelen. Nadat ik het roze vocht ad 

mailto:info@leifwestvlaanderen.be
http://www.leif.be/
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fundum opgedronken had, ontwaakte het inzicht dat al zolang in mij sluimerde: reumatologen zijn ook maar gewone 
stervelingen. Ook zij kunnen zich vergissen als het op voorspellingen met de glazen bol aankomt. Het pad naar mijn 
toekomst zal overwoekerd zijn, maar daarom niet minder begaanbaar, zo sprak ik mezelf moed in, al moest ik dringend 
mijn machete scherpen.  
Helaas, bij de tweede rosé sloeg de twijfel al toe. Had mijn lief mij nu niet net gedumpt? En dat verwijt in zijn stem 
toen hij naar me sneerde: ‘Jij kunt je nooit eens echt laten gaan in bed.’  Maar nog erger was de twijfel toen hij toegaf 
dat zijn moeder zich afgevraagd had of hij de zorg voor een pijnpatiënte wel zou aankunnen. Neen, neen, neen, 
berispte ik mezelf, ik mocht het niet toelaten. Ik moest mezelf verbieden om weer vol te lopen van dit verdriet. Een 
nieuwe aanpak van mijn leven drong zich op. Om de tranen te bedwingen, besloot ik af te zien van het voornemen om 
nog een derde rosé te drinken. Vorige week had ik immers stevig geklonken op mijn negentiende verjaardag en dat 
had me een ferme kater opgeleverd.  
Thuis trok ik mijn kleerkast open. Ik gooide alle losse trainingspakken, wijde truien en kleurloze harembroeken op de 
grond. Het moest maar eens gedaan zijn om weg te kruipen in die tenten. Het voorbije jaar had ik hoofdzakelijk in 
doorzakkledij doorgebracht. Het borrelde al zolang in mij: het verlangen om weer op te staan, om weer naar buiten te 
gaan. Later besefte ik dat de harde woorden van de reumatoloog nodig waren om me uit mijn luchtbel van 
lankmoedigheid te schoppen. Ik was ingedommeld, in het leven, door de vele pijnen die ik leed.  Nadat ik de grote berg 
kleren bijeen geduwd had, beloofde ik het plechtig aan mijn spiegelbeeld. ‘Jutta, ik ga ervoor zorgen dat je weer beter 
wordt.’ 
Ik wist nog niet hoe en ik wist nog niet wanneer precies maar de gedachte tekende zich tegen de avond alsmaar 
scherper af: ik moet mezelf genezen. Iemand moet het doen.  De enige persoon die de sleutel tot zelfgenezing in 
handen heeft, ben ikzelf.  
‘Is het wel een goed idee om al je pijnstillers weg te gooien?’ vroeg mijn vader toen hij me de apotheekkast zag legen.   
‘Natuurlijk! Ik ben het beu om als een zombie te leven!’ 
‘Maar je hebt je medicatie nodig voor je slechte dagen’, protesteerde hij.  
‘Met al die chemische troep in mijn bloed voel ik niets meer, ik weet zelfs niet meer waar mijn lijf eindigt en de matras 
begint. Geef mij dan maar schitterende en mottige dagen, dan voel ik tenminste iets’, ging ik van leer terwijl ik de 
pillen door het toilet spoelde. Het wassende water was mijn enige soelaas; het was immers al meermaals voorgevallen 
dat ik de apotheek leeggemaakt had en dat mijn vader achter mijn rug de pillen uit de vuilnisemmer gevist had.  
De volgende ochtend vond ik tussen mijn donsdeken mijn gsm terug. Drie gemiste oproepen van Maud. Met tegenzin 
las ik haar bericht.  
Wanneer kom je je nieuw huisdier ophalen?  
Terwijl ik het bericht wiste, riep mijn vader door de gang: ‘Jutta, Maud aan de vaste lijn.’ 
‘Zeg dat ik in het bad zit’, fluisterde ik. Hij gehoorzaamde.  
Even later sms’te ik haar om te vermijden dat ze de vaste lijn weer zou gebruiken. Geen tijd vandaag. Ik ga met papa 
naar de aangespoelde vinvis kijken.  
Na enkele seconden las ik haar repliek: Pfff. De media hebben meer aandacht voor dode potvissen dan voor 
reumapatiënten.  
Even twijfelde ik of zou antwoorden dat een vinvis niet hetzelfde is als een potvis, maar gezien ik nog steeds in staat 
van koude oorlog met haar verkeerde, leek het me raadzaam om zo weinig mogelijk van me te laten horen.  
‘Als ze naar de vaste lijn belt, zeg je gewoon dat ik niet thuis ben’, gebood ik hem.  
‘Wat is dat toch tussen jullie?’ polste hij. ‘Tien jaar lang zijn jullie beste vriendinnen, elke dag zit je tot ver na 
middernacht op dat schermpje te tokkelen en plots wil je niets meer van haar weten?’  
‘Zolang ze me blijft chanteren met dat plan om zich te laten doodspuiten, moet ze niet op mijn medelijden rekenen’, 
bitste ik.  
‘Och, heel dat idee van die euthanasie waait wel over. Dat is een bevlieging. Dat zegt ze alleen maar omdat haar dokter 
beweert dat ze nooit zelfstandig zal kunnen leven.’ 
‘Het is niet bepaald een mooi vooruitzicht als je te horen krijgt dat je in een zorgtehuis zal beschimmelen’, zuchtte ik.  
Ik verzweeg wijselijk dat de grote heer dokter specialist gisteren hetzelfde zwaard van Damocles boven mijn hoofd 
gespannen had. Het was niet dat het verdict als een totale verrassing kwam. Alleen, telkens ik in mijn ziekteverloop 
uiteen zette kon mijn vader de krak in zijn stem niet verbergen. Nu ik voorzichtig naar de startblokken van mijn 
zelfgenezing aan het kruipen was, zag ik niet in waarom hij de lijdenskelk tot de bodem zou moeten leegdrinken.  
Sinds Maud op een wispelturige dag in april dezelfde toekomstprognose te horen gekregen had, was ze vastberaden te 
sterven. Het duurde dan nog tot begin augustus een hittegolf toesloeg voor haar drang om te leven volledig uitdoofde. 
Steeds vaker sprak ze over euthanasie als middel om haar barre leven van zich af te schudden. Aanvankelijk maakte ik 
me nog geen zorgen: iedereen dommelt weg in de loomheid van de hondsdagen, dat waait wel over zodra de zeebries 
weer opzet. Hoewel ze toen nog niet wist wanneer de daad zou uitgevoerd worden, stelde ze toen meteen haar 
testament op. Ik zou haar bunzing Krapuul erven. Het was haar wens dat ik het beest nu al zou ophalen terwijl ze me 
nog wegwijs in zijn verzorging kon maken. Ik hield haar maar wat aan het lijntje. Zolang ze geen opvang voor Krapuul 
heeft, moet ze wel blijven leven, zo hield ik mezelf voor.  
‘Kunnen we nu vertrekken naar de vinvis voor hij weg is?’ maande ik mijn vader aan.  
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Na een half uurtje rijden, zagen we de belle époquevilla’s van De Haan. Papa probeerde zo dicht mogelijk bij de dijk te 
parkeren omdat ik gemiddeld maar negen minuten kon stappen zonder dat de doornen in mijn vlees prikten. Aan de 
lange rij auto’s te zien zag het er echter naar uit dat we een fikse tocht voor de boeg hadden maar ik vermande me. 
Men kon niet elke dag zo’n spektakel op het strand zien. Het duurde een twintigtal minuten voor we begroet werden 
door de stinkende walm van 25 meter dode vinvis. Een team wetenschappers was het zeezoogdier aan het 
onderzoeken. Een man naast ons vertelde dat ze al uren in de weer waren. Tientallen nieuwsgierigen kwamen een 
kijkje nemen. Even later stroomden er zelfs lagere schoolklasjes met hun meesters en juffen toe om een glimp op te 
vangen van de uitpuilende ingewanden van het gevaarte. Plots moesten we plaats maken voor een cameraploeg van 
het journaal. Eens het water weggetrokken was, werd het kadaver door de brandweer weggetakeld en slingerde het 
over het strand in een hangmat aan een hefkraan. Mijn kniegewrichten protesteerden met een zeurende pijn tegen 
het lange rechtstaan. Ondertussen verdrongen hele kolonies ramptoeristen elkaar om foto’s te nemen. Dit beeld 
sterkte mij in mijn overtuiging: het kon niet langer zijn dat een gecrepeerd zeezoogdier een spannender bestaan heeft 
dan ik.  
Op één punt had Maud gelijk. De media spenderen inderdaad veel meer tijd aan dode zeemonsters dan aan jonge 
reumapatiënten.  

1. Welke talige middelen zet de auteur in dit eerste fragment in om de toon van het boek al meteen scherp te 
stellen?  
- Anticipatie: 
‘De zomer liet zich niet ontmoedigen door het nieuwe schooljaar  Jutta zal zich ook laten ontmoedigen door 
de loop van het leven waar ze geen vat op heeft.  
- ‘…ontwaakte het inzicht dat al zolang in mij sluimerde.’ -> Je verwacht als lezer dat dit inzicht en de oorzaken 
waarom het zolang sluimerend was besproken zullen worden.  
- krachtige taal: ‘het verdict op me afvuren’,  
- idiomen die weerstand uitdrukken: ‘zijn woorden doorspoelen’, ‘de machete scherpen’,  
- veel werkwoorden die stuwing uitdrukken: doorspoelen, stromen, borrelen 
 

2. Waartegen vecht Jutta in dit fragment?  
- Ze verbiedt zichzelf om weer vol te lopen van verdriet omdat haar lief haar gedumpt heeft.  
- Het moet gedaan zijn om weg te kruipen in die tenten.  
- Ze wil zichzelf genezen.  
- Ze aanvaardt Mauds beslissing nog even niet. Ze wil even geen contact met Maud omdat ze niet kan geloven 
dat haar vriendin haar in de steek zal laten door zich te laten euthanaseren. Daarom wil ze de bunzing niet 
overnemen, dat zou zoveel zijn als aanvaarden dat Maud zal sterven.  
 

3. De auteur schrijft op een zintuiglijke manier. Kun je een paar voorbeelden geven en wat is het effect 
daarvan?  
- ‘ijsblokje tussen de borsten om af te koelen’, loomheid die optreedt door de hittegolf, zeebries die deze 
loomheid wegjaagt: voelen 
- ‘verwijt in zijn stem toen hij sneerde’: horen 
- Rosé drinken, ook figuurlijk ‘de lijdenskelk leegdrinken’: proeven 
Door deze synesthesie (combinatie van zintuiglijke waarnemingen) kun je je beter inleven in het 
hoofdpersonage.  
 
4. Hoe zou je zelf reageren op het harde verdict van de arts? Vind je dat dokters het recht hebben om zoiets 
te zeggen?  
Persoonlijk antwoord. Mogelijke meningen: artsen mogen de hoop niet afnemen, artsen moeten eerlijk zijn, 
artsen kunnen het verloop van pijnklachten ook niet honderd procent zeker voorspellen…  
 
5. Hoe reageert Jutta op het verdict?  
- relativerend: reumatologen zijn ook maar gewone stervelingen 
- vol ongeloof: ze kunnen zich vergissen 
- weerbaar: ze beslist het heft in eigen handen te nemen en ziet de boude uitspraak gewoon als een trigger om 
iets te doen wat ze al lang wou, namelijk weer naar buiten te gaan.  
 
6. Aan de hand van welk gegeven wordt de achteruitgang in het ziekteverloop van Jutta treffend gevat?  
Haar achteruitgang manifesteert zich in haar pogingen om muziek te leren spelen.  
Eerst kan ze geen gitaar meer spelen omdat ze haar vingers niet genoeg kan krullen. Dan schakelt ze over op 
piano maar dan blijkt de aanslag van de akoestische piano te hard voor haar. Vervolgens probeert ze op een 
elektrische piano te spelen omdat die een zachtere aanslag heeft. Wanneer dat ook niet meer lukt, kan ze 
enkel nog zingen. 
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7. Rond welke centrale metafoor is dit fragment opgebouwd?  
De dode potvis: - beeld van hoe de meisjes zich door hun ziekte voelen 
                        - Maud klaagt aan dat dode potvissen in de media meer aandacht krijgen dan reumapatiënten.  
                        - Eerste uitstap van Jutta sinds haar voornemen om weer naar buiten te gaan. 
 
8.Bekijk de trailer van de voorstelling. Waarom denken De Dakbroeders dat ze dit verhaal meten brengen?  
De auteur vond het pijnlijk dat de ouders van het meisje waarop Maud gebaseerd is, tweemaal een oorlog 
moesten voeren: eenmaal tegen de ziekte van hun kind en een tweede maal voor de aanvaarding van haar 
keuze voor euthanasie. De actrices beamen dat het een verhaal is dat moet verteld worden.  
Bovendien is chronisch ziek zijn een ver-van-mijn-bedshow voor de meeste jongeren. Daarom wil de 
toneelvereniging het stuk naar de jongeren brengen.  

 

Reflectievragen na het toneel 

 
1. Kun je begrijpen dat Jutta zich in de steek gelaten voelt door haar vriendin?  

Mogelijke visies. Door voor de dood te kiezen laat ze haar lotgenote achter.  
Maud kan niet meer leven met de pijn, je kunt dus niet stellen dat ze bewust de keuze maakt om haar vriendin 
achter te laten.  
 

2. Maud maakt het uit met Tibo. Welke motieven lees je of zou je zelf aanbrengen om dit te doen?  
Er zijn drie of meer mogelijke manieren om de beslissing van Maud te bekijken:  
- als een daad van egoïsme omdat hij het afscheid zou bemoeilijken; 
-  als een daad van zelfopoffering om hem het lijden te besparen; 
- misschien was de relatie niet innig genoeg om samen door dit moeilijke proces te gaan. 
 

3. Maud en Jutta reageren beiden anders op het nieuws dat ze uitbehandeld zijn. Jutta kiest resoluut voor het 
leven, Maud wil zo niet verder  leven. Uit welke verschillen in de persoonlijkheid van de twee meisjes kon 
je deze keuze tijdens de voorstelling afleiden?  
Maud:  
- laat zich gaan met voeding (macarons eten); 
- uitspraken zoals: ‘Als ik het Harry Pottermuseum niet zal zien, kan ik niet gelukkig zijn.’  zelfspot/ zelfhaat; 
- wentelt in spijt om wat er niet is, in de voorstelling veruitwendigt door de paspop met de jurk waar ze nooit 
meer in zal passen 
Jutta:  
- probeert nog fit te blijven (yogabal); 
- uitspraken zoals: je kan nog altijd leven om te genieten van een crème brulee; 
- probeert vriendelijk te zijn, complimenten te geven, zoeken naar tekens dat het beter gaar (bv. je bent naar 
de kapper geweest?) 
 

4. Heb je zelf als eens slecht nieuws gekregen of aan iemand gegeven? Hoe heb je dit gedaan? Hoe is het bij 
jou overgekomen?  
Mondeling antwoord 
 

5. Waarom is het zo belangrijk voor Jutta dat ze het verschil met Maud leert inzien?  
Dat moet ze doen om zelf niet ten onder te gaan. Doordat ze beste vriendinnen met dezelfde ziekte zijn, was er 
een sterke mate van identificatie tussen hen beiden. Nadat ze beiden te horen kregen dat de geneeskunde 
geen antwoord meer op hun ziekte heeft, is het risico groot dat Jutta zich identificeert met de gelaten houding 
van haar vriendin. Om dat niet te doen, moet ze zich losmaken van haar. Dat is erg moeilijk omdat ze zich 
moet losmaken van haar hartsvriendin precies om het moment waarop ze afscheid moet nemen.  
 

6. Wat is jouw eerste reactie op de diagnose van de twee meisjes?  
Mondeling antwoord 
 

7. Volgens  de wet ‘De rechten van de patiënt’ heeft de patiënt recht op een waarheidsgetrouwe diagnose. 
Hoe gaan de artsen hier het beste mee om?  
Mondeling antwoord 
 



49 
 

8. Hoe heeft de regisseur het verschil in temperament tussen de twee meisjes op scène veruitwendigd?  
Het decor is opgebouwd in een Maudkant en een Juttakant. Bij Maud symboliseert het decor het statische, het 
stilstaan en haar zelfdestructieve, zichzelf beklagende kant (tafel met verzonken hand, paspop met een jurk en 
pumps waar ze nooit meer zal in kunnen) 
- De kleine salontafels (speciaal gemaakt voor deze voorstelling)  
- statische houding aan de Maud-kant (rolstoel) – meer dynamische positie aan de Juttakant (yogabal)  
 

9. Wat vind je van de keuze van Maud om te sterven in het bed waarin ze verwekt is, nadat ze thuis afscheid 
genomen heeft van haar beste vriendin?  
Mogelijke visies 
- Euthanasie in een ziekenhuis grijpt plaats in een minder vertrouwelijke omgeving, en kan in die zin  als 
minder intiem ervaren worden. 
- Door te sterven in het bed waarin ze verwekt is, met haar ouders bij zich, maakt ze de cirkel van het leven 
rond. Op die manier behoort de dood tot het leven. Door haar vriendin als voorlaatste toe te laten, plaatst ze 
de vriendin op de op een na meest intieme plek bij de dood, net voor de ouders.  

 

 

 

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal  

 
Luister naar het interview met Kathelijn Vervarcke over de totstandkoming van het verhaal.  
https://soundcloud.com/radionoordzee105fm-archief/kathelijn-vervarcke-auteur-boek-sneeuw-in-september 
Zoals auteur Kathelijn Vervarcke in het interview vertelde, is het boek gebaseerd op het levensverhaal van Noémie. 
Hieronder kunnen we enkele authentieke dagboekfragmenten van Noémie lezen. 
Maandag 3 september 2012 
‘Soms vraag ik mij toch af waarom ik geen normale puber kan zijn. Waarom moet juist ik reuma hebben? Oké, het is nu 
eenmaal zo en ik heb het geaccepteerd. 
 
Woensdag 24 juli 2013 
Gisteren ging ik normaal gezien naar het openluchtzwembad gaan, maar natuurlijk zit het leven me weeral niet mee. 
M’n erythema nodosum kwam op aan m’n rechterknie, dus ik kon niet mee. Het was 30 graden en ik moest alleen op 
m’n kamer zitten. Mentaal gaat het slecht. Op 1 augustus ga ik 1 jaar niet hebben gesneden. Waarom is die drang er 
dan nog steeds? Ik wil mezelf zo graag snijden. Ik wil niets liever. 
 
Dinsdag 23 oktober 2013 
Ik heb ook al een paar keer last gehad dat ik dingen zie die er niet zijn. Ik hoor ook heel vaak stemmen. 
 
Vrijdag 16 mei 2014 
Ik ben nu al een weer thuis sinds m’n zelfmoordpoging.  
 
Maandag 21 december 2015 
Ik ga 2017 niet halen. Ik heb besloten om een euthanasie-aanvraag in te dienen. Waarschijnlijk zal ik later in een 
instelling belanden. Ik zie dat niet zitten en dus heb ik beslist om euthanasie aan te vragen. Euthanasie is ook veel 
waardiger doodgaan dan zelfmoord. Hopelijk wordt het goedgekeurd, want ik weet echt niet meer wat te doen. De 
psychoses komen vaker en harder terug. 
 
 
Maandag 9 mei 2016 
Het is goedgekeurd! De euthanasie vindt plaats op 19 mei. Dit wil zeggen dat het nog (MAAR!) 10 dagen duurt. Ik ben 
zo opgewonden en blij. De kist waarin ik zal liggen en de urne zullen heel mooi beschilderd worden. Met een elfje dat 
vlindertjes wegblaast. Normaal gezien zou het resultaat deze week of begin volgende week klaar moeten zijn. Ik kijk er 
heel hard naar uit. Het klinkt allemaal misschien wat luguber maar mij maakt het gelukkig, wetende dat ik over 10 
dagen mijn ogen voor eeuwig zal kunnen sluiten. Ik kan niet wachten. 
 

https://soundcloud.com/radionoordzee105fm-archief/kathelijn-vervarcke-auteur-boek-sneeuw-in-september
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Hoe sta je tegenover onderstaande uitspraken? Vink aan wat het best bij jou past en bespreek de antwoorden 
nadien klassikaal. 

 Akkoord 
 

Geen 
mening 

Niet akkoord 

Mensen die fysiek ondraaglijk lijden, hebben recht op 
euthanasie. 

   

Mensen die psychisch ondraaglijk lijden, hebben recht op 
euthanasie. 

   

Ook minderjarigen die ondraaglijk lijden, hebben recht op 
euthanasie. 

   

Mensen met een  ‘voltooid leven’, fysiek en psychisch gezond 
maar levensmoe, hebben geen recht op euthanasie. 

   

Een dokter die euthanasie uitvoert is een moordenaar.    
 
Bekijk het informatiefilmpje over euthanasie (https://www.youtube.com/watch?v=oFLNoYZ6Xew).  
Er leven nog heel wat vooroordelen over het levenseinde. Welke uitspraken zijn volgens jou fictie of feit? Zet een 
kruisje in de passende kolom. 

 Feit  
 

Fictie  

Je arts kan weigeren in te gaan op je euthanasieverzoek. X  

Bij zware criminelen of psychisch gestoorden kan de wetgever opdracht geven 
om euthanasie uit te voeren.  

 X 

Euthanasie uitvoeren is erg pijnlijk.  X 

Minderjarigen kunnen euthanasie aanvragen, maar niet als het gaat om 
psychisch lijden. 

X  

België is een van de weinige landen in de wereld waar een wetgeving rond 
palliatieve zorg , rechten van de patiënt en euthanasie bestaat. 

X  

Het uitvoeren van euthanasie kan door iemand anders (bv.: familielid) beslist 
worden. 

 X 

Zonder jou toestemming mag een arts geen behandeling starten,  ook als deze 
je kan genezen of levensverlengend is. 

 

X  

Wanneer ik mijn organen weggeef, is mijn lichaam volledig verminkt.   X 

 
Vond jij het terecht dat Maud men meeging in de vraag van Maud? Verklaar je antwoord. 
Persoonlijk antwoord 
 
Kijk naar het filmpje ‘'Noémie - Een kookaburra zonder vleugels' 

1. Welk verschil merk je in de manier waarop Noémie en haar familie vertellen in de korte documentaire 
vergeleken met de manier waarop Kathelijn Vervarcke vertelt in het boek en het toneelstuk?  
 

2. Lijkt de echte Noémie op Maud of had je haar anders verwacht?  
De leerlingen kunnen het verbazend vinden dat Noémie nog de trappen neemt. Je vindt wel dezelfde leegte en 
gelatenheid in het filmpje als in de beschrijvingen van het gemoed van Maud in het boek en in het toneelstuk.  
 
Lees de onderstaande getuigenis van de arts en beantwoord de vragen.  
Hieronder vind je het relaas van de arts die de euthanasie uitvoerde op het meisje waarop de auteur het personage 
Maud baseerde.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oFLNoYZ6Xew
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Ze was 20 jaar toen ze mij samen met haar moeder voor de eerste maal consulteerde. Ze wilde euthanasie. Zo verder 
leven met zoveel pijn dag en nacht, jaar in jaar uit, zag ze niet meer zitten. Sinds haar 5 jaar leed ze aan een zeer 
ernstige jeugdige vorm van reuma. Ze werd behandeld in universitaire ziekenhuizen door artsen die expert waren in 
dergelijke aandoeningen bij kinderen en teenagers. Aanvankelijk had de behandeling succes. Men sprak zelfs van een 
volledige remissie maar enkele maanden later liep het weer mis. De gewrichtspijnen en spierpijnen namen opnieuw 
toe. Ze waren zelf meer uitgesproken en heviger dan vroeger. Onder een behandeling trad soms een lichte verbetering 
op maar dit duurde veelal niet lang. Ze werd met alle mogelijke middelen behandeld zonder succes. Uiteindelijk had ze 
pijn over gans haar lichaam. De pijn was zo erg geworden dat men zware pijnmedicatie diende te geven om die pijn 
enigszins draaglijk te maken. Niets hielp. Ook de artsen waren ten einde raad want een echte behandeling die haar zou 
helpen hadden ze niet.  
Ze was veel ziek en er was veel schoolverlet. Ze miste het contact met haar vriendinnen. Ze geraakte sociaal geïsoleerd, 
ze voelde zich uitgesloten van de rest van de wereld. Ze werd somber gestemd omdat niemand haar kon helpen. Er 
bestond geen oplossing voor haar ziekte, alles was zo uitzichtloos, een gevoel van hopeloosheid en de angst voor de 
pijn maakten haar depressief. Psychologische ondersteuning bracht geen verbetering want de oorzaak van haar 
psychologische klachten kon niet worden weggenomen. Thuis was een warm nest. Haar broers en zussen en haar 
ouders omringden haar met zoveel genegenheid en liefde. Ze waren begaan met haar ziekte en haar pijn. Haar ouders 
zagen hoe ze afzag en hoe ze soms huilde van de pijn. Na zovele jaren van gestage achteruitgang en falende medische 
behandelingen zagen ook zij de toekomst van hun dochter als uitzichtloos. Ze begrepen dat hun kind zo niet verder kon 
blijven afzien. Ze begrepen heel goed dat ze uit deze hel wilde ontsnappen. Toen ze sprak over euthanasie steunden ze 
haar verzoek hoe moeilijk dit voor hen was. Ze vonden allemaal dat hun dochter of zus onmenselijke leed. Ze wilde 
samen met haar dat daar een einde aan kwam en dat ze in schoonheid afscheid konden nemen van elkaar. 
Maar je krijgt zomaar geen euthanasie. De wet is zeer strikt. Ze was gelukkig meerderjarig en ze wist heel goed wat ze 
vroeg. Ze heeft haar verzoek zelf op papier gezet. De wet zegt dat nog twee andere artsen de ontvankelijkheid van 
haar verzoek moeten onderzoeken. De tweede arts moet een specialist in haar ziekte zijn of een psychiater. Er werden 
twee psychiaters erbij gehaald. Beiden waren formeel. Ze kwam in aanmerking omdat ze aan een ernstige ziekte leed 
die bij haar onbehandelbaar was en, omdat de pijn die ze leed nooit onder controle kon gebracht worden. Een 
dergelijke medische toestand werd door hen als mensonwaardig bevonden. Toen ze wist dat het kon moest ze zelf en 
dag en uur bepalen waarop de euthanasie uitgevoerd zou worden. Het vraagt zeer veel moed om de dag en het uur 
van je dood te bepalen. Je doet dit maar nadat je daar grondig hebt over nagedacht en je nergens meer een oplossing 
ziet.  
De dag van de euthanasie zou de laatste keer zijn dat ik haar nog zou zien en spreken. In de voorbije jaren hadden we 
elkaar talrijke keren gezien en gesproken. Ik wist dat ze vastberaden was en dat niets haar zou kunnen veranderen van 
gedacht. Het was die dag zonnig. De familie was bijeen in de living. Er werd nog een tijdlang gepraat en wat 
herinneringen opgehaald. Ze vertelde van wie ze allemaal afscheid genomen had. Ze had zelf haar begrafenis 
besproken met haar familie. Toen was het zover. Ondanks alle voorbereiding was het afscheid toch nog vol emotie, 
warmte, liefde en verdriet, alles tezamen. Ze stierf in de armen van haar ouders, opgelucht omdat haar pijn eindelijk 
voorbij was. Het was moeilijk om op dat moment mijn tranen te bedwingen. Het was mooi. Zo zou ik ook wil sterven 
omringt door allen die mij liefhebben.  
 

1. Welke informatie uit deze getuigenis komt niet aan bod in het toneelstuk?  
Aanvankelijk had Noémie (= Maud) nog momenten van verbetering. De eerste behandelingen hadden succes, 
de arts spreekt zelfs van volledige remissie. Later waren er ook periodes van verbetering, zij het van korte duur. 
De behandelende arts somt de stappen op die nodig zijn bij een euthanasieverzoek.  
 

2. Waarom zou de auteur ervoor gekozen hebben om deze informatie niet te gebruiken?  
Een literair en fictioneel werkt focust op de emotionele waarheid. In fictioneel werk is het niet belangrijk hoe 
het was, maar hoe het voelde. Duidelijk zijn de eerste verbeteringen in de beleving van Noémie/ Maud volledig 
uitgewist. In haar waarheid liep alles al van in het begin volledig fout.  
De stappen van de procedure voorafgaand aan de euthanasie komen in het boek wel uitgebreider aan bod. 
Het toneel heeft een korter duur en daarom moet een selectie van informatie gemaakt worden.  

3. Welke visie heeft de arts op het lijden van de patiënte?  
Ze heeft alle stappen doorlopen. De behandelende arts handelt vanuit de medische uitzichtloosheid van haar 
toestand en een empathie voor haar ondraaglijk lijden. 
 

 
Lees de onderstaande tekst over euthanasie in de wetgeving en organiseer daarna aan de hand van de stellingen 
een klasdebat.  
‘Sedert 2002 is euthanasie in België wettelijk geregeld. Dat betekent dat ‘euthanasie’ strikt is  gedefinieerd. Het betreft 
‘een opzettelijke levensbeëindiging door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene’. Bovendien moet de 
verzoeker aan een aantal grondvoorwaarden voldoen en moet een wettelijke procedure worden gerespecteerd. 
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De vier grondvoorwaarden zijn de volgende : 
- de (volwassen) verzoeker is wilsbekwaam; 
- er is een vrijwillig, herhaald en volgehouden verzoek; 
- de verzoeker lijdt aan een ernstige, ongeneeslijke aandoening,  

veroorzaakt door ziekte of ongeval; 
- de verzoeker lijdt ondraaglijk fysiek en / of psychisch door de aandoening. 

bovendien kan dit lijden niet voldoende worden behandeld. 
 

De te volgen procedure omvat onder andere het op schrift zetten van het euthanasieverzoek, de  raadpleging van een, 
bij terminale patiënten, of van twee, bij niet-terminale patiënten, onafhankelijke (LEIF) artsen, het informeren van de 
verzoeker over alle resterende behandelingsmogelijkheden, inclusief palliatieve zorg, het bespreken van het 
euthanasieverzoek met het verplegend team, en het overleggen met familieleden mits uitdrukkelijke toestemming  
van de patiënt. 
Een arts heeft het recht om een verzoek te weigeren. Hij is ook niet verplicht om de patiënt door te verwijzen naar een 
collega, die wel bereid is. Binnen de procedure is de behandelende arts of de uitvoerende arts de 
hoofdverantwoordelijke. De noodzakelijke onafhankelijke adviezen die hij inwint, zijn niet bindend. Wanneer het 
verzoek uitgeklaard en goedgekeurd is, kan de patiënt tot op het laatste moment op zijn of haar beslissing 
terugkomen. 
Sedert 2014 is de euthanasiewet uitgebreid naar oordeelskundige of wilsbekwame minderjarigen.  De voorwaarden 
zijn hier echter strenger en beperkter dan bij volwassenen :  

- de oordeelskunde – wilsbekwaamheid – moet formeel bevestigd worden door een psycholoog of 
jeugdpsychiater; 

- de ouders moeten ook schriftelijk instemmen; 
- de minderjarige moet fysiek lijden door een terminale aandoening. 

 
Dat betekent dus dat een minderjarige die lijdt aan een jarenlange psychiatrische aandoening geen verzoek tot 
levensbeëindiging kan stellen. Ook kan hij of zij geen wilsverklaring euthanasie  opstellen in geval hij of zij later in een 
toestand van onomkeerbaar coma terecht zou komen. 
Regelmatig duiken in de media pleidooien voor en tegen op, bij bepaalde euthanasiedossiers .  
Wat met mensen met dementie ?   
De dementerende schrijver Hugo Claus was nog wilsbekwaam toen hij de beslissing voor euthanasie nam. Hij leed 
ondraaglijk psychisch aan een voortschrijdende ongeneeslijke aandoening : hij wou niet  volledig dement worden. Voor 
een niet-terminale patiënt als Hugo Claus moest de behandelende  arts dus adviezen van twee onafhankelijke artsen 
inwinnen, een van die artsen was daarbij een deskundige in de hoofdaandoening. In geval van dementie kan dat gaan 
om een neuroloog, een  geriater of een psychiater . 
In onze samenleving worden mensen door de goede leefomstandigheden steeds maar ouder. Keerzijde is dat ook de 
kans op dementie toeneemt. Brede lagen binnen de bevolking vinden een  aanpassing van de euthanasiewet in die zin 
wenselijk. In die zin,  zou de wetgever de  voorafgaandelijke wilsverklaring euthanasie, die nu enkel geldt in geval van 
onomkeerbaar coma,   kunnen verruimen voor patiënten die in een toestand van volledige dementie verkeren. 
Uiteindelijk zal het Federaal parlement hierover het debat voeren en de euthanasiewet al dan niet  aanpassen. 
 
Wat met niet-terminale psychiatrische en polypathologie patiënten ? 
Hier ontspint zich vooral een mediadebat rond het al dan niet uitbehandeld zijn van de patiënt en het  al dan niet in 
acht nemen van zorgvuldigheidcriteria.  Bij psychiatrische patiënten gaat het om mensen, van jong tot oud,  die na 
jaren van therapie en medicatie, van binnen nog steeds ondraaglijk lijden. Hamvraag hier : wanneer is zo’n patiënt 
uitbehandeld ?  
Bij polypathologie patiënten gaat meestal om bejaarde mensen met een opeenstapeling van  verschillende 
ongeneeslijke kwalen. Denk aan doofheid, verminderd zicht, behoefte aan hulp bij eten  en drinken, bedlegerigheid, 
incontinentie, … . Elke kwaal op zich is nog leefbaar maar de opsomming  maakt dat zij ondraaglijk lijden onder hen 
toestand. Het mediadebat wordt gevoerd tussen de  tegenstanders van euthanasie bij vernoemde niet-terminale 
patiënten en de experten van de ‘good  practice’. 
Wat met het voltooid leven ? 
Tenslotte is vanuit Nederland de discussie rond voltooid leven naar hier overgewaaid. Voltooid levenof klaar met het 
leven of levensmoe genoemd, betreft meestal bejaarde mensen die niks mankeren  en toch dood willen. In 
tegenstelling tot mensen met polypathologie komen mensen met een voltooid leven niet in aanmerking voor 
euthanasie. De hamvraag hier is : hoe kan een buitenstaander met zekerheid weten dat hun lijden  onomkeerbaar is , 
los van een ongeneeslijke aandoening ? Dit vraagt dus een grondig maatschappelijk debat. 
 
Stellingen: klasdebat.  
‘Je moet genoegen nemen met de mindere versie van jezelf, ook als die versie steeds minder te bieden heeft.’ 
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‘Er zijn grenzen aan de hoeveelheid lijden die iemand kan dragen. Die grenzen zijn voor iedereen anders.’  
‘Echt gebeurde verhalen over mensen die tot euthanasie beslist hebben, kunnen onderen steunen in hun beslissingen.’ 
‘Waargebeurde verhalen over jongeren van 18 tot 25 jaar die ondanks jarenlange therapie en medicatie psychisch 
lijden euthanasie krijgen brengen minderjarige jongeren op slechte ideeën. Het gevaar voor copycats is groot.’  
 ‘Het leven is alleen heilig als de moeite waard is geleefd te worden.’ 
’In waardige omstandigheden geboren worden, leven en sterven betekent dat we met eerbied en respect omgaan met 
elkaar.’ 
‘Je kunt niet weten of je alle alternatieven uitgeput hebt om te genezen. Jonge mensen die voor euthanasie kiezen, 
geven het vaak te snel op. Dokters moeten hen helpen om het niet op te geven in plaats van de optie euthanasie voor 
te stellen.’  
‘Het is erg belangrijk dat je zelf inspraak hebt, indien mogelijk, in de manier waarop je sterft. Je dood is van jou.’ 
‘Je dood en je nagedachtenis behoort toe aan de nabestaanden. Zij zijn degenen die het zullen moeten verwerken, met 
het verlies zullen moeten leven.’  
‘Recht op een goed leven houdt dus automatisch het recht in op een goede dood.’ 
 
 

Tweede lectuurfragment: epiloog 

 
Lees de epiloog van het boek ‘Sneeuw in september’ en beantwoord de vragen.  
Ongeveer drie maand na de begrafenis van Maud was ik met Tibo en Lena in bistro ’t Kruimeltje aan het genieten van 
een uitgebreid ontbijt. We hadden iets te vieren. We deden ons te goed aan een verwenmaaltijd met verschillende 
soorten boterkoeken, sinaasappelsap en heerlijk geurende thee. Plots verstomde ons gekwetter toen we Brutus naar 
binnen zagen sloffen. Hij merkte me meteen op en kwam naar me toe. De moeder van Maud had al verschillende 
keren laten weten dat ze alle oude vrienden nog eens wou uitnodigen op een maaltijd maar daar was het nog niet van 
gekomen. Op enkele heen- en- weerberichtjes daarover had ik van hen niets meer gehoord.   
‘Jutta, jij ziet er goed uit.’ Brutus leek blij om mij te zien.  
‘Hoe gaat het met jou?’ tastte ik voorzichtig af.  
‘Slecht… Krapuul is weggelopen. Hij vond ons niet meer interessant sinds Maud dood is.’  
‘Drink je iets met ons?’  
Hij ging zitten en duwde witte Freddy en zwarte Johnny met de toppen van zijn schoenen zachtjes onder de tafel. De 
dienster wist duidelijk wie hij was en bracht op zijn wenken een koffie. Brutus nam een boterkoek maar legde die naast 
zijn koffie en prutste wat aan de hoekjes. Het viel me op hoeveel hij afgevallen was sinds ik hem het laatst gezien had.  
‘Op een dag viel er een diepvrieskuiken door onze brievenbus’, doorbrak hij de stilte aan tafel.  
‘Wie houdt zich daar nu mee bezig?’ hield ik me voor de domme.  
‘Het gebeurde al een paar keer na de dood van Maud dat er allerlei vreemde proppen door de bus gegooid werden. 
Dat was geen groot probleem gezien Krapuul alles meteen opvrat. Maar op een dag geleden verslikte hij zich in zo’n 
prop en toen heb ik de heimlichgreep op hem moeten uitvoeren. Het is zo dat ik wist dat hij een diepvrieskuiken 
ingeslikt had, nog te hard om op te kauwen. ’t Moet zijn dat hij schrik gekregen heeft van mij na die heimlichgreep 
want daarna keerde hij niet meer weer…’ 
‘Hoe is het met Diana?’  
‘Ze komt niet meer buiten. Het moeilijkste voor haar is dat ze haar dagtaak kwijt is nu onze dochter er niet meer is… 
Vooral in de namiddag slaat de leegte toe. Dan kijkt ze naar de opname van de begrafenis…’  
Plots viel zijn oog op mijn gezelschap. ‘Maar ik wil jullie niet lastigvallen met ons verdriet. Hoe gaat het met jou, Tibo?’  
‘Ik heb volledig van mijn klaplong genezen. Competitie wil ik niet meer doen maar ik heb er nu mijn zinnen op gezet 
om een opleiding tot sportleraar te volgen. Dan kan ik ook nog jeugdtrainer worden.’  
‘Met mij is ook alles prima’, viel Lena spontaan in. ‘Ik weet nu wat ik ga studeren. Regentaat bio- esthetiek. Ik hou 
ervan anderen om anderen te leren hoe ze iemand mooier moeten maken.’ 
‘Dat heb ik mogen ondervinden’, lachte ik.  
‘Oefen je ook honden?’ vroeg hij aan Lena.  
‘Normaal niet…’  
‘Jammer, ik geraak niet meer bij de trimmer sinds… en nu hun haar zo wild staat, durf ik niet meer naar het 
hondensalon gaan.’  
‘Maar voor u maak ik een uitzondering’, verbeterde ze zichzelf. .  
‘Als ik toevallig eens in de buurt ben, dan spring ik eens binnen met Freddy, beloofde hij.  
‘Johnny is ook welkom hoor!’, stelde Lena. 
‘Spijtig genoeg kan Johnny niet meer getrimd worden. We mogen hem niet meer aanraken. Uit de bloedtest blijkt dat 
hij allergisch is aan mensen.’  
‘Aan mensen?’ fronste ze. 
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‘Ja, meer bepaald onze dode huidschilfers. Waarschijnlijk was hij daarom zo kregelig telkens als iemand hem 
probeerde te aaien. Nu we hem niet meer aanraken, is hij weer lief.’  
‘Aan dode huidschilfers???’ floepte ze eruit. ‘Dan had hij het wel moeilijk zeker, toen Maud in jullie bed…’ 
‘Lena!’ stopte ik haar, ‘dat mag je niet zeggen!’  
‘Het spijt me zo…’ Ze schaamde zich diep. ‘Het lag eruit voor ik…’ 
‘Dat is niet erg, meisje’, haalde Brutus zijn schouders op. ‘Ik heb liever dat je per ongeluk rare vragen stelt dan dat je 
achter mijn rug urenlang speculeert maar helemaal niets tegen me zegt omdat je niet meer durft te praten met 
iemand die er niet in geslaagd is zijn kind in leven te houden…’ 
‘Zo mag je dat echt zien, het was niet zo…’ wierp ik tegen.  
‘Neen, het was niet zo.’ Hij sipte traag aan zijn koffie. ‘Maar het voelt wel zo.’ 
‘Nogmaals mijn excuses’, stamelde Lena. 
‘Het is normaal dat je zulke rare vragen in je hoofd hebt. Het is ook raar om de dood van je eigen kind in je agenda te 
plannen, om de deur open te doen voor de gifmenger…’  
‘Had ze pijn toen ze stierf?’ Ik durfde hem nu ook weer in de ogen te kijken.  
‘Zeker en vast niet. Toen de verdoving begon te werken, zagen we haar gezicht ontspannen. We zagen echt de 
verlossing in haar uitdrukking.’ 
‘Ik ben echt blij om dat te horen’, gaf ik te kennen. ‘Die vraag kwelt me al sinds de dag van haar overlijden.’  
‘Zie je, Lena, doordat jij nu per ongeluk een rare vraag gesteld hebt, durfde Jutta de vraag te stellen die haar al drie 
maand kwelt. En als je het echt wil weten, de nacht na het overlijden van Maud kreeg Johnny nog meer bulten op zijn 
rug. Een paar dagen later heb ik een tube bloed getrokken en dat aan het labo bezorgd.’ 
‘Ik wil u graag bedanken voor de warme ontvangst die ik iedere keer van jullie kreeg.’ Tibo legde nu zijn hand op die 
van Brutus.  
‘Jij bent bedankt. Omdat mijn dochter door jou toch enkele momenten uit het gewone leven van een jong meisje kon 
beleven.’  
‘Dat heb ik altijd met genegenheid gedaan’, bekende Tibo.  
‘Dat weet ik, jongen, ook al wist mijn dochter dat soms niet.’  
Nu keek de vader van Maud mij indringend aan, met de ogen van een dokter. ‘Maar Jutta, er is iets anders aan jou… Je 
ziet er niet meer zo gespannen uit. Heeft dat te maken met wat jullie te vieren hebben?’  
‘Ik euh… ik durf het bijna niet te zeggen…’   
‘Jullie zijn een koppeltje?’  
‘Ja, sinds vier maanden.’   
‘Dat kon ik al afleiden uit wat je op de begrafenis zei, maar dat het nu…’ Hij keek ons secondenlang doordringend aan 
en ik zag hoeveel moeite hij had om zijn tranen in zijn ooghoeken te houden. 
‘Jutta is al een tijdje in behandeling in de pijnkliniek’, sprak Lena in mijn plaats, ‘en zo kwam ze met een reumatoloog in 
contact die haar een ander spuitje voorstelde dan het vorige waar ze rode vlekken van kreeg.’ 
‘Golumimab in plaats van Enbrel’, preciseerde ik.  
‘En werkt het beter?’ herpakte hij zich.  
‘Ja, ik ben al bijna drie maand klachtenvrij nu…’ 
‘Dat is fantastisch nieuws!’ De tranen zonken nu weg in zijn ooghoeken en na enkele seconden verscheen een warme, 
lieve blik.  Het raakte me dat hij toch nog blij kon zijn voor mij.  
‘We hebben haar wel een beetje moeten aanmoedigen’, knipoogde Lena, ‘om een zoveelste medicijn te proberen…’  
‘Gelukkig had ik tegen die tijd al de obsessie losgelaten dat ik mezelf zou genezen…’ 
‘Je hebt jezelf genezen’, oordeelde Brutus na een lange stilte. ‘Door de moed niet op te geven, en nogmaals een ander 
medicijn te proberen…  dat had Maud niet meer kunnen opbrengen.’  
‘Ik heb me vaak afgevraagd of het bij haar zou gewerkt hebben…’  
‘Neen, dat denk ik niet. Dat dit medicijn nu helpt bij jou, en ook bij anderen, is nog maar eens een teken. Steeds meer 
denken wij dat er een onderliggende ziekte moet geweest zijn bij haar, een ziekte die nooit gevonden werd, waarvan 
reuma één van de vele uitingen was…’ 
‘Dat verklaart alleszins waarom geen enkel reumamedicijn aansloeg’, concludeerde ik.  
‘Ik hoop dat jullie op een dag rust vinden door te weten welke ziekte dat was…’ probeerde Tibo hem te troosten.  
‘We zullen het nooit weten’, haalde hij zijn schouders op. ‘En nu is mijn vrouw zich ziek aan het maken aan de drang 
om het te weten. Ze zal niet rusten voor we de naam van haar onderliggende boosdoener kennen. Soms denk ik eraan 
zelf een naam voor een ziekte uit te vinden, zodat zij kan beginnen aan haar aanvaardingsproces. Maar zo werkt de 
geneeskunde niet. Door mijn dochter ben ik op de grenzen van de wetenschap gestoten. En als dokter is dat moeilijk, 
zeker voor je eigen kind.’  
‘In ieder geval hebben jullie alles geprobeerd wat binnen jullie mogelijkheden lag’, besloot ik.  
Nu dronk hij zijn kopje koffie op. ‘Ik moet maar eens terug naar huis gaan.’  
Hij stond nu recht en gaf me een knuffel. ‘Jij bent altijd welkom bij ons. Diana houdt ervan als iemand iets over Maud 
vertelt wat ze nog niet wist. Dat schrijft ze dan op, zodat alles behouden blijft.’  
Hij zwaaide nog naar de andere twee en haalde dan zijn bestelling af bij de bediende. We staarden hem allemaal na. 
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Naarmate hij verder van ons af was dook zijn achterhoofd dieper in zijn schouders. Door het raam zagen we hoe Brutus 
neerstreek op het bankje voor de kerk. Hij gooide de twee boterkoeken met pecanoten op de grond. De honden aten 
ze op.  
‘Dat doet hij nu nog elke dag’, zei de verkoopster terwijl ze afruimde.  ‘Tot aan de dood van zijn dochter kwam hij elke 
dag om boterkoeken met pecanoten voor haar. Dat doet hij nog steeds. Alleen geeft hij de koeken nu aan Johnny en 
Freddy.’  
Pas toen de poedels alle kruimels van de grond gelikt hadden, stond hij weer recht. De man die Maud altijd Brutus 
noemde… Zijn zachtheid heeft hem verminkt. Als man van de wetenschap kon hij zijn eigen kind niet genezen. De 
spiegel waarin hij zichzelf ziet is voorgoed gebroken. 
Nu voelde ik de stevige arm van Tibo in mijn zijde. De kans dat ik onder invloed van Golumimab klachtenvrij zal blijven, 
bedraagt 50 procent over een periode van twee jaar. Als ik weer gewrichtspijn heb, dan kan ik dat door de oefeningen 
van de pijnkliniek en door mijn therapie, mentaal dragen. Dat zijn nu mijn kaarten. Ik ben negentien jaar oud en kan nu 
aan mijn leven beginnen. Mijn vriendin heeft de strijd tegen onze ziekte niet overleefd. Maar toch kan ik het niet over 
mijn hart krijgen om te zeggen dat ze de strijd verloren heeft. Uit haar gevecht is voortgekomen dat Tibo met mijn 
ziekte kan omgaan, in betere en slechtere dagen. Door de schok die haar fatale beslissing om uit het leven te stappen 
teweegbracht, heb ik de kracht gevonden om het nieuwe paardenmiddel nog een kans te geven.  
Met de warmte van de ontmoeting met Brutus in ons hart wandelden we naar het strand. Daar zagen we hoe twee 
garnaalkruiers hun netten in een mand leegden. Rond hen stond een kolonie meeuwen te wachten tot ze de kleine 
vissen voor hen op het strand gooiden. We bekeken het schouwspel tot we plots een pieterman zagen vechten om 
weer bij het water te komen. Doordat de meeuwen aan het strijden waren om de grieten en de pladijzen te vangen, 
had geen enkele van hen het pietermannetje gezien. Net voor het visje in het drijfzand dreigde te verdwijnen, schepte 
ik het met mijn blote handen op. Ik wist dat deze stekelige visjes graag bijten maar ik nam graag het risico zodat ik het 
leven kon redden.   Ik schopte mijn schoenen en mijn sokken uit en Tibo volgde mijn voorbeeld. We liepen naar de zee 
en gooiden het visje zachtjes in de golven. Het water kringelde langs mijn enkels. Mijn lief sprong over de golven. Ik 
rook de zilte lucht en de zon brandde op mijn wangen. Ik was aan de overzijde geraakt.  
  

1. Dit hoofdstuk is de epiloog van het boek ‘Sneeuw in september’. Waaraan merk je dit?  
De drie vrienden blikken samen met de vader terug op de centrale gebeurtenis van het boek, namelijk het 
overlijden van hun vriendin. Er is ook een tijdsprong die verwijst naar die centrale gebeurtenis.  

 
2. Hoe zet het personage van de vader, Brutus, meteen de toon van zijn peilloze verdriet?  

Hij zegt dat hun huisdier Krapuul weggelopen is omdat hij hem en zijn vrouw niet meer interessant vond sinds 
hun dochter overleden is. 
 

3. Welke tegenstelling (kruisbeweging) zit er in dit fragment vervat?  
Het fragment is opgebouwd rond de tegenstelling tussen de neergang van de ouders en het herstel en de 
opmars van de jongeren.  
Neergang ouders:  
- De vader is afgevallen, kan niet meer eten (pulkt aan zijn boterkoek maar eet niet),  
- De moeder is er niet geslaagd het beloofde etentje te organiseren, ze is nu zelf ziek doorat ze geen antwoord 
kreeg op haar vragen naar de ware oorzaak van de ziekte van haar dochter.  
- De vader zegt dat hij gefaald heeft omdat hij er niet in geslaagd is om zijn dochter in leven te houden.  

Opmars van de jongeren:  
- ze eten smakelijk, Jutta is nu met het lief van Maud 
- herstel: Tibo is genezen van zijn klaplong en Jutta volgt een behandeling in de pijnkliniek en heeft nu 
eindelijk een medicijn gevonden dat aanslaat.  
- opmars: ze zullen aan een opleiding beginnen, ze kunnen het verleden loslaten 
 

4. Wat is de symboliek van de boterkoeken met pecanoten?  
Brutus ging altijd om boterkoeken met pecanoten voor zijn dochter. Nu ze dood is, blijft hij dat doen. Hij krijgt 
ze echter niet binnen en geeft ze aan de honden. De boterkoeken symboliseren zijn drang om vast te houden 
aan het verleden, het onverwerkte trauma.  

 
5. Toon aan hoe de auteur dieren inzet als verhaalelement om een absurde ondertoon te creëren. Wat is het 

doel daarvan?  
Het fretje Krapuul is weggelopen omdat de ouders te veel verdriet hebben. Hij kreeg enkel nog 
diepvrieskuikens te eten. Dat had Maud voor haar dood geregeld (dat de buurman die kuikens door de 
brievenbus gooide) omdat ze wist dat de ouders te veel verdriet zouden hebben om nog aan het eten van de 
fret te denken.  
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De poedel Johnny is allergisch aan mensen. Doordat er veel mensen (familie, 2 dokters) aanwezig zijn op de 
dag van de euthanasie kreeg hij nog meer bulten.  
Doel: Het absurde gegeven van de dood te onderschrijven. De vader vertelt hoe absurd het is om de dood van 
je kind in je agenda in te plannen en om de gifmenger binnen te laten.  

 
6. Met welke vragen zaten de jongeren nog na het overlijden van hun vriendin? Wat denk je daar zelf van?  

- Had ze pijn? (Neen, verlossing in haar uitdrukking)  
- Is het niet vreemd dat de euthanasie gebeurde in het bed waarin Maud verwekt werd? (Haar  ouders denken 
dat de cirkel van het leven op die manier rond is.)  

 
7. Wat is de functie van de natuurbeschrijving in de laatste alinea’s van het fragment?  

De overlevingsdrang van Jutta beschrijven: ze durft de pieterman weer in zee zetten, ook al bijt hij misschien. 
De natuur leeft, zij is weer tot leven gekomen.  
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OVERLEG LEIFPUNTEN IN WEMMEL 

 

29.01 (Wemmel).  Aanwezig : Erik Swaenepoel, Luc Proot en André Van Nieuwkerke. 

14.05 (Mechelen). Aanwezig : André Van Nieuwkerke. 
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17.09 (Wemmel).  Aanwezig : Erik Swaenepoel, Luc Proot, Barbara Roose en André Van Nieuwkerke. 

 

1. Evaluatie (eerste) LEIFdag Wemmel. 
Positief. 

2. Voorlichting ambtenaren burgerzaken. 
Wordt verwezen naar 2020. 

3. Publiciteitsscherm apotheken. Aanmaken tool. Overleg met voorzitter Vlaamse Apothekers. 
Wordt uiteindelijk toch best op provinciaal niveau bekeken. 

4. Overleg omtrent voorstel woonzorgdecreet en waardig levenseinde kabinet Welzijn. 
Betuttelende visie aan de winnende hand. 
Impact LEIF nihil.  
Brief aan bevoegde Minister ? 

5. Negatieve wilsverklaring.  
Wordt vaak niet gerespecteerd. 

6. Huisartsen belangrijke partners.  
Samenwerking met LOK’s op punt stellen. 
Masterproef bij HAIO opvolgen in het licht van relevante onderwerpen rond levenseinde. 
Bij voorbeeld : ‘ Is de drempel naar euthanasie te hoog of naar palliatieve sedatie te laag ? ‘. 
LOKpakket in A’pen, opgesteld door LEIFarts bevat naast LEIFplan ook drieluik Federatie PN… . 

7. Binnen LEIFopleiding Wemmel ook nood aan pakket Voorafgaande Zorg Planning. 
8. Vereiste competenties informatiemedewerkers. 

Mechelen, Zuiderkempen en West-Vlaanderen formuleren voorstellen. 
9. Intervisies vanaf 2020 op provinciaal niveau organiseren. 

Wemmel bezorgt adressenbestand. 
10. Toelichting bij ‘ Sneeuw in september. ‘. 
11. Nieuwe LEIFpunten :  

Mechelen, Limburg, Rupel-Aartselaar 
12. LEIFpunten verhouden zich via charter tot LEIF Wemmel. 
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PROVINCIAAL MEDISCH DIENST UITKLARING LEVENSEINDEVRAGEN 
(PMD UL) 

A Jaarverslag 

1. De algemene werking 
 

De werking van het Provinciale Medisch Dienst UL, onder leiding van coördinerend LEIFarts Luc Proot  
verfijnt verder. En ook hier, spelen goed opgeleide niet – betaalde medewerkers met een medische of 
relevante achtergrond een cruciale rol. 
 
Zoals bekend, bouwt deze medisch dienst, naast de behandeling van vragen van terminale patiënten, al 
jaren expertise op, op vlak van de complexere vragen van niet-terminale patiënten. Het gaat daarbij vooral 
om hulpvragen vanuit een psychiatrische diagnose en polypathologie.  
 
De delicate aard van de vragen, noopt tot een goede en solide organisatie.  En ook hier speelt de 
kwaliteitsbewaking permanent mee. 
 
Deze Medische Dienst bestaat, naast dr. Proot, uit coördinator – nurse Ria Depauw, Caroline Vanden 
Broecke en Brigitte Eeckman. 
 
De werking beslaat meerdere velden : 
 

a) Het opvolgen van de vragen via het medisch callcenter LEIF WVL. 
 

Tijdens de werkdagen kunnen mensen elke voormiddag terecht op desbetreffend nummer. 
Het callcenter boekt de afspraken in.  
De boeking en de opvolging wordt nauwlettend behandeld  
De interne communicatie tussen de coördinerend LEIFarts en nurses geschiedt naast het  
klassieke overleg ook via een intern gesloten digitaal circuit. 
 

b) Het beheer van de patiëntendossiers 
 
In samenwerking tussen een aantal studenten informatica van HOWEST en de Medische Dienst is een 
computerapplicatie tot stand gebracht met het oog op het beheer, bewaren en beveiligen van de 
patiëntendossiers. 
 
De GDPR noopt immers tot voorzichtigheid in verband met respecteren van de privacy van de patiënten en 
het beschermen van de medische dossiers tegen onbevoegden. 
 
Deze computerapplicatie draait voor het ogenblik volop  proef. De bedoeling is dat straks meerdere 
LEIFartsen van deze applicatie gebruik kunnen maken. 
 

c) Het hanteren van huisbezoeken via een netwerk van nurses. 
 

De Medische Dienst doet een beroep op nurses, die aan de hand van huisbezoeken nagaan of de vragen en 
oproepen betrekking hebben op louter informatieve vragen of op actuele verzoeken. 
 
Patiënten met een euthanasievraag, die zich niet kunnen verplaatsen, worden thuis, of in een 
woonzorgcentrum of een ziekenhuis opgezocht in het licht van het verzamelen van de voorbereidende 
gegevens met het oog op de eigenlijke uitklaring. 
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Bart Huwel, Ria Baert in de regio Brugge, Marina Van Heyste en Carine Vandekerkchove in Oostende,  Dieter 
Dujardin en Linde Willems in de regio Roeselare en Jo Verhalle in de regio Kortrijk kunnen hiervoor 
aangesproken worden. 
 

d) Consultaties in het Levenshuis.  
 

De Medisch Dienst houdt gemiddeld maandelijks 2 X  consultatie op maandagvoormiddag. 
De coördinerend arts ziet dan een X aantal patiënten.  
Arts en nurses spelen daarbij vlot op elkaar in. Opvang, voorbereidend gesprek en aanvullen van de 
dossiergegevens nemen de nurses op zich. 
 
Na de consultaties maakt ook een teamoverleg deel uit van het werkmenu. Voor complexe uitklaringen gaat 
de coördinerende Leifarts in overleg met het UL team in Wemmel. Daar vindt hieromtrent meestal op 
dinsdag een multidisciplinair team plaats.  
De nurses van de Medische Dienst houden ook nauwgezet de patiëntenregistratie bij 

 
e) Het ontwikkelen van een omkaderingsfunctie bij euthanasie. 

 
Dit jaar betekent ook de opstart van een innovatief project met name het inschakelen door de Medische 
Dienst van een zorgmedewerker als omkadering bij euthanasie. Het gaat om een proefproject in de regio’s 
Brugge en Oostende. 
De zorgmedewerker euthanasie focust zich op de omgeving van de patiënt. Die omgeving, zij die moeten 
lossen, uit handen geven en achter blijven, worstelt in meer of mindere mate met onmacht, boosheid, 
angst, controleverlies, eenzaamheid, onzekerheid, schuld, spijt, … . 
 
Via een serene nabijheid en een luisterend oor, ondersteunt deze zorgmedewerker het overeind blijven van 
de naasten bij het finale proces. Bij abnormale rouwverwerking wordt doorverwezen naar professionele 
hulp. 
 
De zorgmedewerker is bereikbaar ‘ voor, tijdens en na ‘, op voorstel van de behandelende arts. Het is deze 
arts die aanvoelt of de omgeving hier behoefte aan heeft. 
Deze omkadering schept ook rust bij de behandelende arts. Hij of zij kan zich vooral focussen op de 
uitvoering en de administratieve procedure. 
Het is de bedoeling dat de zorgmedewerker competenties ter zake ontwikkelt. 
En binnen de Medisch Dienst is voor deze innovatieve omkaderingsfunctie intervisie voorzien. 
In de regio Brugge is Greet Van Zeir en in de regio Oostende Rie Van Duren actief. 
Er zijn ondertussen reeds meerdere casussen, die de nood aan deze omkadering onderstrepen. 
Greet en Rie hanteren een apart registratiemodel. 
 
 

2. De cijfers. 
 
Er zijn 116 nieuwe patiënten (2018 =  48) en 12 gekende patiënten gezien.  
Sinds de start van de registratie in 2013 zijn er tot op heden 594 euthanasieverzoeken onderzocht.  
Binnen het team van LEIFarts dr. Frank Declerck in Oostende zijn er 65 nieuwe patiënten. 
De gegevens van de overige LEIFartsen in WVL zijn niet in ons bezit.  
 
 

3. De leeftijdsverdeling bij de nieuwe patiënten.    
 
De onderstaande grafiek over de leeftijdsverdeling toont aan dat 55% van de patiënten ouder was dan 70 
jaar en dat slechts 5% jonger was dan 40 jaar en slechts 3 patiënten jonger dan 30 jaar.  
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4. Aantal consultaties: 

 
Het aantal consultaties per patiënt is afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek.  
Gaat het om een advies gevraagd door een uitvoerende arts dan is veelal 1 consultatie voldoende. Gaat het  
om een psychiatrische aandoening dan zijn meerdere consultaties noodzakelijk. 
Is het de bedoeling dat de coördinerende LEIFarts én het onderzoek én de uitvoering op zich neemt dan zijn 
eveneens meerdere raadplegingen nodig.  
Naast de raadpleging van nieuwe patiënten werden ook raadplegingen gehouden bij patiënten die in de 
voorbije jaren reeds op raadpleging waren gekomen. Het gaat dan veelal om patiënten die hun verzoek of 
eventuele uitvoering on hold hebben gezet en die nu ofwel de procedure willen verderzetten of tot 
uitvoering willen overgaan. In dit laatste geval dient men, zeker bij psychiatrische patiënten, een deel van 
het onderzoek over te doen.  
 
In totaal werden 240 consultaties uitgevoerd. Een groot aantal gebeurde ter plaatse bij de patiënt thuis of in 
het woonzorg centrum. 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5. De aard van de pathologie die aan de basis ligt van het euthanasieverzoek.   
 
De belangrijkste redenen waarom patiënten om euthanasie verzoeken, waren in gelijke mate verdeeld over 
enerzijds polypathologie en anderzijds kwaadaardige aandoeningen. Vooral die laatste groep is dit jaar sterk 
gestegen t.o.v. vorig jaar.  
De 3de belangrijkste groep blijven de psychiatrische patiënten. Een aantal van deze patiënten haakt af na de 
eerste raadpleging wellicht omwille van de informatie dat een onderzoek van een euthanasievraag op basis 
van psychiatrisch lijden een langdurige procedure betreft zonder enige garantie op een gunstig antwoord. 
Alleen zij die een weloverwogen vraag hebben zetten de procedure verder die veelal meer dan één jaar in 
beslag neemt. Een groot aantal onder hen zet bij een gunstige beoordeling de uitvoering on hold. Slechts 
uitzonderlijk is er een psychiatrische patiënt die tot uitvoering van het verzoek overgaat.   
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6. De regio waar de patiënten afkomstig van zijn. 
 
Op basis van de postnummers kunnen we nagaan van welke provincie de patiënten afkomstig waren. Zoals 
te verwachten en zoals het de bedoeling is, komt 91% van de patiënten uit West-Vlaanderen.  
10 patiënten of 5,5% komen uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dit betekent dat de werking van de 
medische teams tegemoet komt aan de doelgroep die oorspronkelijk werd vooropgesteld. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. De doorverwijzers. 
    

Verwijzer Aantal 

Huisarts 132 

Eigen initiatief 36 

Psychiater 7 

Verpleegkundige 4 

Specialist 2 

Totaal 181 

 
 

Provincie aantal 

West Vlaanderen 166 

Oost-Vlaanderen 7 

Antwerpen 3 

Brussel Halle-Vilvoorde 1 

Vlaams brabant 1 

Limburg 1 

Luik 1 

Henegouwen 1 

Totaal 181 
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Patiënten worden vooral verwezen door de huisarts. Bij een belangrijk aantal patiënten gaat het om een 
advies in verband met zijn euthanasie verzoek en treedt de desbetreffende huisarts op als uitvoerder. Ook 
op dat punt is er een positieve trend. Meer en meer huisartsen nemen die taak op zich. De toekomst zal 
uitwijzen of hierin verandering komt na het assisenproces in Gent.  
 
In 20% van de gevallen komt de patiënt op eigen initiatief omdat ze geen gehoor hebben gevonden bij hun 
behandelende huisarts, specialist of psychiater. Een beperkt aantal psychiatrische patiënten wordt 
verwezen door de behandelende psychiater. Hoe dan ook nemen we, na overleg met de patiënt, steeds 
contact op met de behandelende psychiater. Zo de patiënt dit weigert stopt de procedure omdat in 
overeenstemming met de aanbeveling van de Vlaamse vereniging van psychiaters er een overleg moet zijn 
met de behandelende psychiater en zijn team.  
 
Zowel het rekruteringspatroon als het verwijzingspatroon onderstrepen het belang en de impact van LEIF 
West-Vlaanderen.  Het feit dat 80% van de patiënten op verwijzing komen en dat dit beduidend meer is dan 
in 2018 (66%) bevestigt deze trend.  
 
 

8. Het onderzoeksresultaat bij het euthanasieverzoek nieuwe patiënten. 
 

  
  
Van de 181 patiënten ondergingen 96 patiënten euthanasie. De uitvoering van deze euthanasies gebeurde 
zowel door de huisarts als door de coördinerende LEIFartsen.  
 
24 patiënten werden met een gunstig advies verwezen naar de huisarts. Of deze patiënten euthanasie 
ondergingen, is ons niet bekend. 
9 patiënten overleden op een natuurlijke wijze ondanks de gunstige beoordeling van hun verzoek. De 
redenen waren divers zijn. In een aantal gevallen overleed de patiënt plots vooraleer overgegaan kon 
worden tot de uitvoering van de euthanasie. Soms was de wetenschap het feit dat men in aanmerking komt 
voor euthanasie dermate rustgevend dat het niet tot een uitvoering kwam en de patiënt verkoos op 
natuurlijke wijze te overlijden. 
 
 40 patiënten zetten hun procedure of eventuele uitvoering on hold en bij 8 patiënten voldeed het verzoek 
niet aan de grondvoorwaarden van de wet.  
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9. De categorie van de aandoeningen van de patiënten die euthanasie ondergingen. 

    
 
In 2019 werd euthanasie vooral uitgevoerd bij oncologische en polypathologie patiënten.  
Een groot deel van de uitvoeringen gebeurde door de verwijzende huisartsen.  
Slechts 5 psychiatrische patiënten ondergingen euthanasie.  
De 6 neurologische patiënten vertoonden voornamelijk een jarenlange onbehandelbare neuropathische 
pijn. 
 

10. Besluit. 
 

a) 80% van de patiënten zijn verwezen door de behandelende artsen voor een advies of de uitklaring 
van hun euthanasieverzoek.  
 

b) Meer en meer huisartsen voeren de euthanasie bij hun patiënt uit. Dit is een gunstige evolutie. 
Hopelijk heeft het voorbije assisenproces hier geen negatieve invloed op.  
 

c) Voor het onderzoek van een euthanasieverzoek bij een niet-terminale patiënt wordt frequent 
beroep gedaan op een LEIFarts. Psychiatrische patiënten worden verwezen naar de coördinerende  
LEIFarts(en).  

 
d) Uit het onderzoek naar de regio’s waar patiënt afkomstig van is wordt aangetoond dat de medische 

dienstverlening vooral ten goede komt aan de patiënten uit West-Vlaanderen. Wat ook het opzet 
was van het initiatief van LEIF West-Vlaanderen. 
 

e) In 2019 werd de trend bevestigd dat meer en meer artsen openstaan voor de euthanasieverzoeken 
van oudere patiënten die een polypathologie vertonen. Veel polypathologie patiënten met een 
euthanasieverzoek zijn dermate immobiel geworden dat ze niet meer in staat zijn om tot het 
Levenshuis te komen op raadpleging. Om deze patiënten toch te helpen wordt frequent in eerste 
instantie een LEIFnurse gestuurd om na te gaan of het wel degelijk gaat om een actueel 
euthanasieverzoek. Deze manier van werken voorkomt nutteloze bezoeken en bevordert de 
samenwerking tussen de woonzorg centra en LEIF West-Vlaanderen. 
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B Persbericht jaarrapport Federale Controle en Evaluatie Euthanasiecommissie  

Persbericht van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie – FCEE 

3 maart 2020: EUTHANASIE – Cijfers voor het jaar 2019 

 
De cijfers hebben betrekking op de door de Commissie onderzochte 
registratiedocumenten van patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 
januari 2019 en 31 december 2019. Een gedetailleerde analyse van de aangegeven 
euthanasies in 2019 zal terug te vinden zijn in het tweejaarlijks verslag van de 
Commissie ( hierin worden alle gegevens van 2018 en 2019 besproken). 

 
In de periode 2019 werden 2655 euthanasies geregistreerd. De overgrote meerderheid van deze 
documenten waren Nederlandstalig. Het ging voornamelijk om patiënten tussen de 60 en 89 jaar 
en iets meer vrouwelijke patiënten. Thuis was de belangrijkste plaats van uitvoering. 

 
De voornaamste categorieën van aandoeningen die aanleiding gaven tot een euthanasieverzoek 
waren ofwel kwaadaardige aandoeningen (kankers) of een combinatie van verschillende ernstige 
en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie) die niet meer voor verbetering vatbaar waren en 
die ernstige handicaps veroorzaakten tot orgaan falen toe. Bij de overgrote meerderheid van de 
patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht (terminale patiënten). 

 

In de groep patiënten waarvan het overlijden niet binnen afzienbare termijn werd verwacht (niet-
terminale patiënten), zijn de patiënten die aan polypathologie leden het sterkst vertegenwoordigd, 
terwijl kankerpatiënten uiterst zelden als niet-terminaal werden beschouwd. 

 
Verzoeken om euthanasie op basis van psychische en gedragsstoornissen (psychiatrische 
aandoeningen zoals stemmingsstoornissen en cognitieve aandoeningen zoals ziekte van Alzheimer 
worden verzameld in deze groep) bleven uitzonderlijk (1,8 % van alle euthanasies). In al deze 
gevallen kon men vaststellen dat aan de wettelijke voorwaarden was voldaan (een wilsbekwame 
patiënt, een schriftelijk verzoek, een medisch uitzichtloze toestand, ondraaglijk aanhoudend en niet 
te lenigen lijden veroorzaakt door een ernstige en ongeneeslijke ziekte, een herhaald verzoek. 
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In 2019 werden er één registratiedocument betreffende euthanasie bij oordeelsbekwame 
minderjarige patiënten geregistreerd. 

 
De Commissie was van oordeel dat alle ontvangen verklaringen voldeden aan de essentiële eisen 
van de wet, het was niet nodig een dossier te verzenden naar de procureur des Konings voor verder 
onderzoek. 

De cijfers 

 
In 2019 ontving de Commissie 2655 registratiedocumenten betreffende euthanasie. Het aantal 
geregistreerde euthanasiegevallen is toegenomen (een stijging van 12,5%). 

 
De verhouding tussen het aantal Nederlandse en Franstalige documenten bleef stabiel (77,3% NL 
/ 22,7% FR). 

 
67,8% van de patiënten was ouder dan 70 jaar en 39,3% was ouder dan 80 jaar. Het aantal 
euthanasies bij patiënten jonger dan 40 jaar bleef zeer beperkt (1,5%). Het waren vooral patiënten 
in de 6de, 7de, en 8 ste levensdecade die euthanasie vroegen (76,3%). De grootste groep waren 
patiënten tussen 70 en 79 jaar (28,4%). 

 
In 2019 werd één registratiedocument betreffende euthanasie bij een oordeelsbekwame 
minderjarige patiënten geregistreerd. 

 
Het percentage van de euthanasies die thuis werden uitgevoerd (43,8%) daalde lichtjes, terwijl het 
aantal euthanasies uitgevoerd in ziekenhuizen toenam (38,3%). Het aantal euthanasies in 
verpleeg-en verzorgingshuizen (WZC) bleef toenemen (15,9%). Dit stemt overeen met de wens 
van vele patiënten om thuis te mogen sterven. 

 
In de overgrote meerderheid van de gevallen (83,1%) werd door de arts het overlijden verwacht 
binnen afzienbare termijn (terminale patiënt). 

 
Bij de meerderheid van de patiënten werd zowel lichamelijk als psychisch lijden (niet te verwarren 
met psychiatrische aandoeningen) waargenomen (82,8%). Dit lijden was steeds het gevolg van 
één of meerdere ernstige en ongeneeslijke aandoeningen. 

 
1% van de euthanasies werden uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring 
euthanasie en dit bij patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren. 

 

De voornaamste categorieën die aan de basis lagen van de uitgevoerde euthanasies waren vooral 
nieuwvormingen/kanker (62,5%), polypathologie (17,3%) en ziekten van het zenuwstelsel 
(8,7%), ziekten van het bloedsomloopstelsel (3,4%), ziekten van de luchtwegen (3,2%) en 
psychische en gedragsstoornissen (1,8%). 

 

Aantal uitgevoerde euthanasies op basis van taal   

 2019 % TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

NL 2053 77,3 

FR 602 22,7 
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Genderverdeling van de patiënten   

 2019 
% 
TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Mannelijk 1254 47,2 

Vrouwelijk 1401 52,8 

   

Leeftijdsverdeling van de patiënten   

 2019 
% 
TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Minder dan 18 1 0 

18-29 7 0,3 

30-39 31 1,2 

40-49 65 2,4 

50-59 220 8,3 

60-69 532 20 

70-79 755 28,4 

80-89 739 27,8 

90-99 297 11,2 

100 en meer 8 0,3 

Plaats van de uitvoering van de euthanasie   

 2019 
% 
TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Thuis 1164 43,8 

Ziekenhuis 1016 38,3 

Woonzorgcentra (WZC) 422 15,9 

Andere 53 2 

De aard van het verzoekschrift   

 2019 
% 
TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Actueel verzoek 2628 99 

Voorafgaande wilsverklaring 27 1 

Te verwachten termijn van overlijden   
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 2019 
% 
TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Binnen afzienbare termijn (Terminaal - Term.) 2207 83,1 

Niet binnen afzienbare termijn (Niet-terminaal - N-term.) 448 16,9 

 

Aandoeningen die aan de basis lagen van het euthanasieverzoek 

 

 

2019 % TOTAAL 

 

De categorieën van de aandoeningen die aan de basis lagen van het 
euthanasieverzoek, ongeacht patiënt terminaal (Term) of niet terminaal (N-Term) 
was. 

 

  TOTAAL  2655  100 % 

 Nieuwvormingen (kankers)   1659  62,5 

 Polypathologie   460  17,3 

 Ziekten van het zenuwstelsel   231  8,7 

 Ziekten van hart- en vaatstelsel   91  3,4 

 Ziekten van het ademhalingsstelsel   84  3,2 

 
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen 
(psychiatrische     

 
en cognitieve aandoeningen worden hier samen in 
opgenomen)  49  1,8 

 Ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel   26  1 

 Ziekten van het urogenitaal stelsel   12  0,5 

 Letsel, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van     

 uitwendige oorzaken   11  0,4 

 Ziekten van het spijsverteringsstelsel   10  0,4 

 
Endocriene ziekten en voedings- en 
stofwisselingsstoornissen  6  0,2 

 
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en 
laboratorium     

 uitslagen niet elders geclassificeerd   6  0,2 

 Ziekten van oor en processus mastoideus   4  0,2 

 Aandoeningen van het oog en adnexen   3  0,1 

 
Bepaalde infectieziekten en parasitaire 
aandoeningen   1  0 
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 Ziekten van bloed, bloedvormende organen en bepaalde     

 
aandoeningen die het immuun systeem 
beïnvloeden   1  0 

 Ziekten van huid en subcutis   1  0 

       

  Term N-Term %  % 

  2019 2019 TOTAAL TOTAAL 

    Term N-Term 

       

 
De categorieën van de aandoeningen die aan de basis lagen van het 
euthanasieverzoek 

 volgens de te verwachten termijn voor overlijden     

 TOTAAL 2207 448 % % 

    /2655 /2655 

 Nieuwvormingen (kankers) 1641 18 61,8 0,7 

 Polypathologie 248 212 9,3 8,0 

 Ziekten van het zenuwstelsel 137 94 5,2 3,5 

 Ziekten van het ademhalingsstelsel 77 7 2,9 0,3 

 Ziekten van hart- en vaatstelsel 62 29 2,3 1,1 

 Ziekten van het urogenitaal stelsel 12 0 0,5 0 

 Ziekten van het spijsverteringsstelsel 8 2 0,3 0,1 

 Endocriene ziekten en voedings- en      

 stofwisselingsstoornissen 6 0 0,2 0 

 Ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel 6 20 0,2 0,8 

 
Letsel, vergiftigingen en bepaalde andere 
gevolgen      

 van uitwendige oorzaken 4 7 0,2 0,3 

 
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen 
en      

 
laboratorium uitslagen niet elders 
geclassificeerd 2 4 0,1 0,2 

 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen      

 
(psychiatrische en cognitieve aandoeningen 
worden      

 hier samen in opgenomen) 1 48 0 1,8 

 Bepaalde infectieziekten en parasitaire      

 aandoeningen 1 0 0 0 

 Ziekten van bloed, bloedvormende organen en      
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bepaalde aandoeningen die het immuun 
systeem      

 beïnvloeden 1 0 0 0 

 Ziekten van huid en subcutis 1 0 0 0 

 

Aandoeningen van het oog en adnexen 0 3  0 0,1 

Ziekten van oor en processus mastoideus 0 4  0 0,2 

Opgegeven lijden      

  2019 % TOTAAL 

 TOTAAL 2655  100 % 

Lijden, zowel fysiek als psychisch tegelijkertijd gerapporteerd 2199  82,8 

Alleen fysiek lijden,  341  12,8 

Alleen psychisch lijden* (niet te verwarren met psychiatrische     

aandoeningen)  115  4,3 

 

* Bijvoorbeeld : een kankerpatiënt wiens fysiek lijden wordt verlicht door pijnstillers, kan psychologisch lijden door verlies 
van waardigheid of een verlies van autonomie 
 

 

 

 

Hoedanigheid van de verplichte te raadplegen artsen   

 2019 % TOTAAL 

Hoedanigheid van de eerste verplicht te raadplegen arts   

TOTAAL 2655 100 % 

Specialist 906 34,1 

Huisarts 840 31,6 

LEIF/EOL 705 26,6 

Palliatief arts 204 7,7 

second  

 

Hoedanigheid van de tweede verplicht te raadplegen arts i.g.v. een niet-terminale patiënt 

 

TOTAAL 448 100 % 

Psychiater 228 50,9 

Specialist 220 49,1 

Gebruikte techniek en middelen   
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 2019 % TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Thiopental + curare intraveneus 1491 56,2 

Propofol + curare intraveneus 733 27,6 

Thiopental intraveneus 352 13,3 

Morfine en/of anxiolyticum + curare intraveneus 63 2,4 

Andere 8 0,3 

Barbituraat per os (oraal) 8 0,3 

Beslissingen van de la Commissie   

 2019 % TOTAAL 

TOTAAL 2655 100 % 

Aanvaarding zonder meer 1954 73,6 

Opening van deel I voor administratieve redenen 261 9,8 

Opening  van  deel  I  voor  preciseringen  over  procedure  of   

voorwaarden 225 8,5 

Opening van deel I voor opmerking(en) 215 8,1 

 

Verwijzing naar de procureur des Konings: geen enkel dossier werd in 2019 overgezonden. 

 

 

 

 

Perscontact        

  NL    FR     
•  Wim Distelmans, prof. Palliatieve • Jacqueline Herremans, advocaat 

  geneeskunde VUB    +32 (0)2 738 02 80   

 +32 (0)475 67 14 51   +32 (0)475 74 40 92   

  Willem.Distelmans@uzbrussel.be  jacqueline.herremans@llj.be 
        

•  Luc Proot, chirurg  • Michèle Morret-Rauïs, oncoloog 

 +32 (0)50 84 17 77   +32(0)475 40 41 22   

 +32 (0)474 31 75 56   morret.rauis@gmail.com  

 

proot.luc@telenet.be 

 

Secretariaat FCEE: 02 524 92 64 (NL) - 02 524 92 63 (FR) euthanasiecom@health.fgov.be  

 

  

mailto:Willem.Distelmans@uzbrussel.be
mailto:jacqueline.herremans@llj.be
mailto:morret.rauis@gmail.com
mailto:proot.luc@telenet.be
mailto:euthanasiecom@health.fgov.be
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AANDACHTSPUNTEN 2020 

A Verdere uitbouw LEIFpunt Westhoek. 

Voor het ogenblik zijn er zitdagen in Heuvelland, Veurne en De Panne. 

De voorbereidende besprekingen voor maandelijkse zitdagen vanaf april ook in Poperinge en Ieper met 
beleidsmensen en diensten zijn achter de rug. Nu de concrete invulling nog. 

B Sensibilisatie via LEIFpunten. 

Voordrachten zijn belangrijk ook ter ondersteuning van de individuele informatieve dienstverlening. Binnen de 
LEIFpunten in samenspraak met de lokale partners daartoe meer initiatieven nemen. 

Wijkgericht : bijvoorbeeld zoals in Brugge en Blankenberge. 

Met andere woorden : niet altijd wachten op vraag van breed sociaal – cultureel verenigingsleven.  

C Verdere optimalisering werking PMD UL 

De versterking van het PMD UL met een extra coördinerende arts is, in het licht van de sterk groeiende 
hulpvragen, een warme aanbeveling.  

Ook het netwerk met alle Leifartsen in West-Vlaanderen optimaliseren.  

De coaching van huisartsen opvoeren o.a. via de Lok’s.  

Meer coaching van huisartsen door LEIFartsen. 

D Rekrutering 

Ons richten op rekrutering per LEIFpunt en op de steden en gemeenten, waar zitdagen doorgaan. 

Aan de hand van wervende aankondigingen in lokale stadskrantjes en andere uitgaven.  

Via aanwezigheid op lokale welzijnsinitiatieven, b.v. welzijnsbeurzen en levenseindebeurzen (huisvandeMens).  

 

 

 

Leifstand op welzijnsbeurs knokke heist in CC 
Scharpoord in februari. 4 kandidaat medewerkers 
hebben zich aangemeld.  
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De coördinatoren van de Leifpunten overlopen best met de kandidaat medewerkers de 
samenwerkingsovereenkomst waarbij de verwachtingen transparant omschreven staan.  

 

                                                                                              VERSIE 03.05.19 
Koningin Elisabethlaan 92 
8000   Brugge 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN VZW LEIF  WEST-VLAANDEREN EN DE LEIF-
VRIJWILLIGER 

      
I. LEIF IN WEST-VLAANDEREN.                                                                                                                                                                       

 
1. Missie.                                                                                                                                                          

 
LEIF informeert en sensibiliseert op open en correcte wijze rond waardige levenseindezorg via zitdagen en 
voordrachten.  Het stoelt hiervoor op de wetgeving patiënten rechten, palliatieve zorg en euthanasie en op de 
‘good practices’ .                                                                                                                                               Het wil aldus 
de grote informatiearmoede ter zake bij burgers, patiënten en hulp- en zorgverleners ledigen.                                                                                                                            
Daartoe organiseert het in elke centrumstad een LEIF. Punt, dat in zijn gebied                          instaat voor de 
individuele informatieve dienstverlening en de voordrachten voor het breed verenigingsleven, de 
patiëntenverenigingen, de sociale- en zorgdiensten, enzovoort,                                                                                                                                                                             
en samenwerkt met de lokale besturen en de diensten Eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, palliatieve 
netwerken, … .                                                                                                                           Naast informatie en 
sensibilisatie doet LEIF ook aan het  behandelen van actuele verzoeken levensbeëindiging via het Provinciaal 
Medisch Team  Uitklaren Levenseindevragen (PMT UL).                                                                                                                                                                                
  

2. Visie.                                                                                                                                                                     
 
Bij LEIF staat de autonomie of de zelfbeschikking van de burger en of de patiënt  centraal in de dienstverlening.  
Ongeacht leeftijd, geslacht, ras, status, nationaliteit, levensbeschouwing, … .  En zijn of haar recht op correcte 
en volledige informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Het wil ook patiënten met prangende vragen, alsook zorgverleners, correct adviseren in volle respect voor de 
uiteindelijke levenseindebeslissingen.                                                                                                                                                         

 
LEIF WVL biedt gratis aan de medewerker een reeks momenten aan in functie van de interne 
kwaliteitsbewaking.  
Van de medewerkers wordt immers een goede kennis van de desbetreffende wetgeving verwacht. Tevens een 
permanente bereidheid tot zelfreflectie – en ontwikkeling in functie van de kwaliteitsbewaking van de 
dienstverlening via de deelname aan luisterstages, het volgen van de dagopleiding het huisvandeMens, de 
provinciale vormingen, de intervisie Wemmel, de LEIFdag en de opleiding in Wemmel, en in het licht van de 
interne teambuilding : de participatie aan de Dag van de West-Vlaamse LEIFmedewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nuttige competenties zijn : empathie, discretie, flexibiliteit, openheid, onbevooroordeeld zijn, respect voor het 
zelfbeschikkingsrecht, leergierigheid, verantwoordelijkheidszin, affiniteit met levenseindevragen, luisterend 
oor hebben, eigen noden of ervaringen niet mengen met noden cliënten,… .       
                           

3. Functies.                                                                                                                                           
 
Werkveld LEIFpunt : coördinator/ infomedewerker / onthaalmedewerker                                                                                                                                                                                                                                                      

                             Werkveld PMT UL   : coördinator / nurse / zorgmedewerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Werkveld voordrachten : medewerker waardige levenseindezorg / orgaandonatie  
                                              voor een breed publiek/zorgverstrekkers                                                                                                                                                                                                                                                                      
Werkveld events : medewerker.     
                                                                                                                   

4. Overleg over het functioneren.                                                                                                                                                        
 

In de eerste weken volgend op het voorbije werkjaar is er een overleg tussen de coördinator en de 
medewerker aan de hand van het document ‘ Kwaliteitsbewaking dienstverlening. Zelfreflectie – ontwikkeling 
medewerker.’cfr. bijlage.                                                                                                                                   Wanneer de 
medewerker persoonlijke zaken kwijt wil over zijn of haar functioneren, of bij eventuele spanningen met 
collega’s, wendt zij of hij zich tot de coördinator van het werkveld en of van LEIF WVL.   
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5. Plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens.                                                                      

 
Binnen LEIF gelden regels als discretie en beroepsgeheim.                                                                              De 
medewerker is gebonden door de plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en 
verpleegkundige gegevens die haar of hem bekend worden gemaakt doorheen zijn of haar uitvoering van de 
dienstverlening.                                                              Hier speelt het artikel 458 van het Strafwetboek :                                                                                                             
‘ Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen, die hun zijn toevertrouwd, en deze 
bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht de geheimen 
bekend te maken, worden gestraft met een geldboete van… .’.                                                                                       
 

6. Spreekrecht.                                                                                                                                                                               
 
De medewerker heeft spreekrecht wanneer er een ernstig of dreigend gevaar dreigt in hoofde van 
minderjarigen of kwetsbare personen. Kwetsbaarheid kan gaan over leeftijd, ziekte, gebreken, geweld, 
zwangerschap,… .                                                                                 Hier speelt artikel 458 bis van het Strafwetboek.                                                                                       
In geval de medewerker haar of zijn spreekrecht wil gebruiken, is er vooraf overleg met de voorzitter van LEIF 
WVL. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

7. Verzekering.  
De vzw LEIF West-Vlaanderen is verzekerd bij de maatschappij P&V nv. 
Het contract 48.019.853 ‘Ideal Accidents’. Met name het vergoeden van lichamelijke letsels van de 
medewerkers bij elk ongeval tijdens het uitoefenen van taken in opdracht van de vzw : tijdens zitdagen, 
voordrachten, verplaatsingen van en naar,… . In dergelijk contract is er geen vergoeding voor materiële 
schade.                                                
Het contract 36.928.060 ‘Verzekering voor verenigingen’. Met name het dekken van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de vzw, haar bestuur en medewerkers in het kader van de werking van de vzw. In geval 
bestuur of medewerkers aansprakelijk worden gesteld, wordt lichamelijke of materiële schade gedekt.                                              
Elke medewerker heeft inzagerecht in bedoelde polissen, die bewaard worden in de zetel van LEIF WVL. 
Voor de leden van de Raad van Bestuur is er een contract bestuurdersaansprakelijkheid. 

 
8. Onkostenvergoeding.                                                                                                                                 

 
Enkel op uitdrukkelijke vraag, betaalt LEIF West-Vlaanderen verplaatsingskosten aan de medewerker.                                                                                                                          
Resultaatrekening en begroting vzw LEIF WVL vragen een zuinig omspringen met de middelen.  . 

 
9. Schorsing of beëindiging samenwerking.                                                                                                                                    

 
Na overleg met de coördinator van het werkveld en of de provinciaal coördinator kan de samenwerking met 
de medewerker geschorst of beëindigd worden.                                               
Bij onenigheid is het oordeel van de voorzitter LEIF WVL doorslaggevend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. MEDEWERKER LEIF WEST-VLAANDEREN 
 
Voornaam…                                                                                                                                                                     Naam…                                                                                                                                                                              
Adres…                                                                                                                                                                          Gsm/telefoon…                                                                                                                                                         
, Geboortedatum…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Beroep…                                                                                                                                                                                         Op rust sedert...                                                                                                                                                                             
Ander statuut…                                                                                                                                                             
Blanco strafregister ?                                                                                                                                                            
Datum van kandidaatstelling.                                                                                                                                                Hoe bij LEIF beland ?                                                                                                                                                        
 
Waarom LEIF ?                                                                                                                                                                        
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Welke functie en waarom ?                                                                                                                                                   
 
Beschikbaarheid : on-of bepaalde tijd , welke dagen en uren ?                                                                                                                                                        
 
Relevante ervaring/opleiding.                                                                                                                                                
 
Kennis van relevante wetgeving.                                                                                                               
 
Levensbeschouwelijke houding : zelfbeschikking, abortus, euthanasie, palliatieve sedatie,…  .   
 
Bereidheid tot zelfreflectie – ontwikkeling, zie document.     
 
   
VOOR AKKOORD     
 Opgemaakt in twee exemplaren te …………………. op … / … / 20….              
 
  Naam, functie en handtekening ns LEIF WVL                                   Naam medewerker                                                                                  

 

 

E HULP BIJ UITBOUW LEIF IN OOST-VLAANDEREN  

Sinds twee jaar is LEIF WVL actief in het Meetjesland met voordrachten en zitdagen in Maldegem en een 
voordracht voor het zorgbedrijf Meetjesland. De bedoeling is om in deze regio een LEIFpunt op te richten met 
diensten en medewerkers van ter plaatse.  
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SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 

1. Algemene vergadering 

Franky Bussche (12/10/2012), Jeannine Bellaert (5/2/2015), Albert Catteceur (12/10/2012), Toon Colpaert 
(5/2/2015), Alain Cornet (1/3/2018), Frank Declercq (12/10/2012), Stephanie Decoene (21/02/2019), Olivier 
Decoster (3/12/2015), Lieve De Cuyper (12/10/2012), Magali de Jonghe (12/10/2012), David De Graeve 
(1/3/2018), Stefaan Desmet (21/02/2019), Paul Destrooper (12/10/2012), Carl Devos (12/10/2012), Koen 
Devos (12/10/2012), Wim Distelmans (12/10/2012), Fanny Dumarey (12/10/2012), Mariola Farina 
(12/12/2012), Vanessa Flamez (12/10/2012), Els Goderis (12/10/2012), Véronique Hoste (1/3/2018), Marc 
Lewyllie (5/2/2015), Chris Marchand (12/10/2012), Martine Meganck (21/02/2019), Francis Moeykens 
(5/2/2015), Nico Muller (23/2/2017), Pierre Naassens (23/2/2017), Luc Proot (12/10/2012), Frank Scholliers 
(12/10/2012), Peter Smet (5/2/2015), Erik Swaenepoel (3/2/2015), Kathleen Van Boeckel (12/10/2012), 
Marina Van Heyste (3/12/2015), Brigitte Van Houtryve (12/10/2012), Myriam Vanlerberghe (12/10/2012), 
André Van Nieuwkerke (12/10/2012), Els Ver Kempinck (1/3/2018), Marleen Vermeire (1/3/2018) en Lambert 
Vincken (12/10/2012).  

Raadgevend: Barbara Roose 

Datum:  21 februari 2019 om 19u 

Thema's:  Statutaire wijzigingen 

  Goedkeuring activiteitenverslag 5 jaar werking LEIF West-Vlaanderen 

 

2. Raad van Bestuur 

Franky Bussche, Jeannine Bellaert, Alain Cornet, Frank Declercq, Magali de Jonghe (= ontslag zie verslag AV 
21/2/2019), Els Goderis, Véronique Hoste, Martine Meganck (penningmeester zie verslag DB 25/7 en RvB 
19/9), Nico Muller, Luc Proot, Erik Swaenepoel, Marina Van Heyste, Brigitte Van Houtryve, André Van 
Nieuwkerke, Els Ver Kempinck (= ontslag zie verslag RvB 6/6).  

Raadgevend: Barbara Roose 

Data:   21 februari, 6 juni, 19 september en 12 december 2019 

Thema's:  Opmerking en goedkeuring verslaggeving voorbije Dagelijkse Besturen en Raden van Bestuur, 
voorbereiding Algemene Vergadering, actualisering algemene folder dienstverlening, sensibilisatie, rekrutering 
in functie van nieuwe initiatieven, opmaak en lancering nieuwe website, financieel verslag 2018 en begroting 
2019, statutaire aanpassingen, herschikking Dagelijks Bestuur, uitbreiding RvB, subsidiëring Agentschap 
Gezondheid en Zorg, groei dienstverlening, kwaliteitsbewaking en rol coördinatoren, PMT UL en 
zorgmedewerkers euthanasie, stavaza financiën en het boekhoudingsprogramma, provinciale vorming, 
sensibilisatie (Tafelen voor LEIF / Lopen voor LEIF / Sneeuw in september/ symposium Oostende 19/9/2020) , 
LEIFartsen en werking, overleg LEIFpunt Wemmel, nieuws uit de LEIFpunten, informatie en communicatie met 
de geneeskundige wereld in W.Vl., aanpassing bijdrage en verlof stafmedewerker, afspraken omtrent 
voordrachten, subsidie Stad Brugge.   

 

3. Dagelijks Bestuur 

André Van Nieuwkerke, voorzitter; Nico Muller, onder-voorzitter; Els Goderis, onder-voorzitter; Magali de 
Jonghe (= ontslag secretaris februari 2019); Brigitte Van Houtryve, secretaris sedert februari 2019; Els Ver 
Kempinck, (= ontslag penningmeester juni 2019) ; Martine Meganck, penningmeester sedert juli 2019;  
Véronique Hoste , lid (sedert 24/1/2019).  

Raadgevend: Barbara Roose 

Data:   24 januari, 28 maart, 23 mei, 25 juli, 29 augustus, 24 oktober en 28 november 2019 
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Thema's: Concrete behandeling, afhandeling en opvolging thema's Raden van Bestuur.  

Coordinator: 

Barbara Roose is voltijds in dienst van LEIF West-Vlaanderen.  

Haar kerntaak is de coördinatie van de informatieve individuele dienstverlening en sensibilisatie en er mee 
helpen inhoud aan geven. Ze staat daarbij ook in voor de helpdesk.  

Verder, overleg voeren met de partners op lokaal en provinciaal vlak en de interne beleidsorganen met raad 
en daad bijstaan 
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