
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

 
“Een zelf gekozen levenseinde”, 

voordracht door Jacinta De Roeck 
 

Donderdag 17 februari 2022 13:30 u  
in Hof van Reyen, Oude baan 39 te Boechout 

 
 

Er wordt wel eens gezegd dat ‘mensen geen angst hebben voor de dood zelf maar 

wel voor het stervensproces’. Velen willen een waardig levenseinde, en terecht. 

We hebben het geluk in een land te leven met keuzemogelijkheden bij het 

levenseinde. Maar om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk goed en 

correct geïnformeerd te zijn. Dat is de opzet van deze voordracht. 

Jacinta De Roeck is 65 jaar en heeft samen met Wim Distelmans en anderen aan de 

wieg gestaan van de Belgische euthanasiewetgeving. Zij zetelt al 10 jaar in de 

Commissie Euthanasie en is de medeoprichtster en bezieler van de VZW Leif. 

Kortom ze is niet enkel de theoreticus maar krijgt dagelijks alle soorten van vragen uit 

de praktijk. 

Zij brengt haar voordracht op een schitterende en zeer levendige manier, rechtuit en 

zonder franjes met tal van voorbeelden ook uit haar eigen leven. 

We voorzien volgend programma : 

• 13 u 15 : ontvangst deelnemers 
• 13u 30 – 15 u : 1 ½ uur : eerste gedeelte : de wet patiëntenrechten en 

euthanasie  + ruimte voor vragen  
• 15 u – 15 u 45 :  koffie /thee met taart/gebak 
• 15u 45 – 16 u45 : tweede gedeelte:  voorafgaande zorgplanning  + ruimte voor 

vragen 
• 16u 45 – 17u 30 : nababbel moment met één drankje  
• 17u 30 : einde 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacinta_De_Roeck
https://leif.be/home/


Interesse om mee komen luisteren? Inschrijven kan door het overschrijven van 12,50 

euro per persoon op rekening BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden 

Kring Antwerpen. Zet in de mededeling “Jacinta De Roeck + je lidnummer”. Doe dit 

ten laatste op 03/02/2022.  

Mochten op de datum van de voordracht er nog coronamaatregelen in voege zijn dan 

worden deze uiteraard door ons strikt opgevolgd. 

Alvast een informatief voldoening gevende namiddag gewenst. 

 

May Van Bedts, organisator    Roger Wouters, voorzitter 

GSM 0495 59 83 47 


