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In mei 2002 werd de wet op de euthanasie van kracht. Sindsdien hebben gemiddeld meer dan
800 mensen per jaar er een beroep op gedaan. Nederland en het Groothertogdom Luxemburg
kennen min of meer vergelijkbare wetten.
De BeNeLux staat daardoor, ethisch gezien,
wereldwijd op een eenzame plaats.
Vanaf eind maart 2014 is België bovendien het eerste land ter wereld waar euthanasie ook voor
minderjarigen mogelijk is.
Deze opstelling van ons land op een dergelijk zeer gevoelig domein lokt in binnen- en buitenland
discussie en kritiek uit. In de media verschijnen regelmatig berichten rond dit thema.
Deze informatie is niet altijd even duidelijk, soms erg gekleurd en vaak incorrect. Het is niet
altijd eenvoudig om zijn weg nog te vinden in wat kan en niet kan.
Davidsfonds Herentals wijdt hieraan een avond, in samenwerking met Vormingplus-Kempen1.
 Wat is euthanasie en hoe situeert ze zich tegenover andere levenseinde-beslissingen?
 Wat zegt de wet en hoe moet die correct worden toegepast?
 Wij staan ook stil bij kritische overwegingen aangaande de praktijk.
Gastspreker is mevrouw Annik Janssens, psycholoog bij het PNAT vzw 2(Palliatief Netwerk
Arrondissement Turnhout ).
De voordracht gaat door in de vergaderzaal op de bovenste verdieping van het Centrum voor
Algemeen Welzijn in het Hofkwartier 23 te Herentals. Er is een lift.
De voordracht staat open voor iedereen.
Inkomprijs: 4 € (inclusief drankje).
Vooraf aanmelden gewenst bij Jef Haest 0472/461449 jefhaest@hotmail.com.

1

Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren een waaier aan
activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan
de samenleving stimuleren.
2
Het PNAT is een autonoom en pluralistisch samenwerkingsverband dat als doel heeft de palliatieve zorg
in het arrondissement Turnhout uit te bouwen, te coördineren en te optimaliseren. Uitgangspunt hierbij is
dat elke persoon die palliatieve zorg nodig heeft de best mogelijke verzorging en begeleiding kan krijgen.
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