
VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN EUTHANASIE:  

Alles wat je als apotheker moet weten 

 
 

Velen onder jullie kregen wellicht al een voorschrift in handen waarop een ‘euthanasiekit’ voorgeschreven staat. Of een huisarts 

belt je op met de vraag om alle producten klaar te leggen om euthanasie uit te voeren.  

Maar wat moeten we dan precies afleveren? En met welke wettelijke regels moeten we rekening houden? 

 

Prof. Wim Distelmans, oncoloog en hoogleraar in de palliatieve geneeskunde aan de VUB brengt ons verduidelijking tijdens een 

infoavond op 19 september over vroegtijdige zorgplanning en euthanasie. Donderdag 15 juni was hij aanwezig in “Van Gils en 

Gasten”, waar hij sprak over de wilsverklaring en het LEIFplan, de inhoud van deze brochure zal die avond ook zeker aan bod ko-

men.  

 

Klinisch psychologe Ilke Corneillie zal daarenboven een woordje uitleg geven over ‘vroegtijdige zorgplanning’. Patiënten in de 

apotheek kunnen vragen hebben rond de toekomst op vlak van zijn gezondheid, vb. welke zorg willen ze krijgen als ze ernstig ziek 

worden? Het is zinvol om hierover vroegtijdig te kunnen spreken met naasten en zorgverleners, zowel in gezonde toestand als bij 

ernstige ziekte. Mevr. Corneillie geeft ons praktische informatie om hierover te spreken met patiënten in de apotheek.  
 

 

►   P r o g ra m m a  

• Euthanasie: praktische en wettelijke aspecten 

• De rol van de apotheker bij euthanasie     → Spreker: Prof. Wim Distelmans 

• LEIFplan 

• Vroegtijdige zorgplanning: wensen en medische mogelijkheden → Spreker: Mevr. Ilke Corneillie 

   

►   Wa n n e e r ?  

19 september om 20u15. 

 

►   Wa a r ?  

De Westvlaamse, Kwadestraat 153/1, 8800 Roeselare (1e verdieping). 

 

►   I n s c h r i j v e n  &  a c c r e d i t a t i e  

Inschrijven is mogelijk via de kalender op de website van De Westvlaamse,  

of stuur een mail naar inschrijvingen@dewestvlaamse.be.  

Accreditatie werd aangevraagd. 

19 september 2017 


