
Standpunt 

Vlaamse Vereniging voor Recht op Waardig Sterven 

Onlangs werd naar het voorbeeld van het 
Franstalig landsgedeelte (Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité) en van ande-
re Europese landen ook bij ons een vereniging 
voor vrijwillige euthanasie opgericht: de Vlaam-
se Vereniging voor het Recht op Waardig Ster-
ven 
De vereniging komt op voor mensen die het 
recht opeisen om WAARDIG te kunnen STER-
VEN, ongeacht politieke of levensbeschouwe-
lijke levensovertuiging. 
De vereniging stelt zich tot DOEL: 
- De studie van alle problemen die verband 
houden met de mogelijkheden om mensen toe 
te laten hun eigen sterven te beheersen; 
- de studie en bevordering van de erken-
ningsvoorwaarden voor het recht op mens-
waardig sterven; 
- voorlichting van de publieke opinie hierom-
trent; 
- door de opstelling van een 'levenstesta-
ment' ('codicil') voorkomen dat ons ster-
vensproces - in geval van ongeneeslijke 
ziekte of niet-omkeerbaar vegetatief bestaan 
(zwaar ongeval, terminale levensfase) - zon-
der of tegen onze wil zinloos en nutteloos zou 
gerokken worden door aanwending van aller-
lei buitennissige medisch-technologische mid-
delen; 
- streven naar een 'waarheidscontract', in-
houdende dat de arts aan zijn patiënt de waar-
heid verschuldigd is als die patiënt daar om 
vraagt, in plaats van zich achter de ziekte van 
de patiënt te verschuilen om hem als onbe-
voegd inzake zijn eigen lot te beschouwen. 
De vereniging beoogt niet de bevordering van 
zelfdoding, evenmin actieve tussenkomst bij 
euthanasie. 
Wel wil zij door middel van voordrachten, stu-
diebijeenkomsten, eigen tijdschrift, mededelin-
gen in de media (etc.) de publieke opinie en de 
medische wereld sensibiliseren voor de proble-
men rond het waardig sterven, met het oog op 
een mentaliteits- en (indien nodig) wetsveran-
dering om bevredigende regelingen en oplos-
singen te vinden. 
Wie de vereniging als sympathisant, lid of ac- 

tief medewerker wenst te steunen, kan alle ver-
dere informatie en toetredingsformulieren 
bekomen via schriftelijke aanvraag op on-
derstaande adressen: 

L. FA VYTS, Somersstraat45, 2010Ant-
werpen 
H. VAN DEN ENDEN, B/andijnberg 2, 
9000 Gent 
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