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Voordracht door Prof. Dr. Wim Distelmans

donderdag 29 oktober 2020 – 14.30 uur
in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek

Op 29 oktober e.k. vertelt Wim Distelmans een verhaal aan de KBC Senioren Brussel. Het handelt
over:

‘Een waardig levenseinde’

Ondanks de vervelende tijden omwille van Covid-19 kunnen we toch een lezing laten
plaatsvinden. Een boeiende, onderhoudende lezing staat op de agenda.
Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet en een wet op palliatieve zorg. Veel mensen weten
dat, maar niet wat die wetten inhouden. Wim Distelmans legt tijdens de lezing op een bevattelijke
manier uit wat kan en wat niet kan in België, wat euthanasie en palliatieve zorg zijn en de
mogelijkheden ervan.
Vandaag staan de ethische thema’s opnieuw hoog op de politieke agenda, onder meer met het
voorstel om euthanasie ook voor mensen met dementie mogelijk te maken. Als er iemand is die
ons alles kan vertellen over de strijd voor een waardig levenseinde, dan is het Prof. Dr. Wim
Distelmans. Als oncoloog, palliatief arts en pionier in de euthanasiestrijd heeft hij een duidelijke
kijk op het leven, het sterven en de dood. Bij hem staan zelfbeschikking en keuzevrijheid
centraal, zeker op het einde van het leven.
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Eerst brengt Wim Distelmans ons gedurende 1 tot 1,5 uur een monoloog. Nadien is er nog tijd om
vragen te stellen.

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC
Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 5 oktober tot en met 16 oktober 2020 met de melding
‘Wim Distelmans’. Deze prijs omvat ook een traktatie.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 (richtlijnen cc Westrand n.a.v. Covid-19).
De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing.
Mocht finaal de voordracht niet kunnen plaatsvinden omwille van Coronamaatregelen, dan
word je verwittigd en wordt 5 euro terug overgemaakt op je rekening.

Wij rekenen alvast op jouw deelname.

Het bestuur

Praktische info n.a.v. Covid-19:
1. Toegang tot cc Westrand kan enkel via de hoofdingang.
2. Wie zich niet inschrijft, zal geen toegang krijgen.
3. Verder houden we ons binnen cc Westrand aan de richtlijnen, dragen we een
mondmasker, houden we voldoende afstand en volgen we de aanwijzingen ter
plaatse.
4. De plaatsen in cc Westrand worden aangeduid. Wil je met iemand aan dezelfde tafel
zitten, kom dan ook samen binnen.
5. Eens plaats genomen, blijf dan zitten. Verplaatsing kan enkel voor toiletbezoek,
maar steeds met mondmasker.
6. Als wij Belgen mekaar begroeten, houden we het meestal bij een handdruk of een
kus op de wang. In de ‘coronavirustijden’ is dat iets moeilijker. Het virus is
behoorlijk besmettelijk en je kan het gemakkelijk doorgeven wanneer je iemand
begroet. Kom je naar de voordracht en ontmoet je er bekenden, dan kan je beter eens
zwaaien of een stompje met de elleboog geven of even knipogen.
7. Mocht je ingeschreven zijn en heb je ziektesymptomen - zelfs gedurende de 5 dagen
voorafgaand aan de voordracht - blijf dan thuis en verwittig ons.
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