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Als ik doodga  

hoop ik dat je erbij bent 
dat ik je aankijk, dat je mij aankijkt 

  dat ik je hand voelen kan. 
Dan zal ik rustig doodgaan 

dan hoeft niemand verdrietig te zijn 
dan ben ik gelukkig.                  

Remco Campert  °1929 

 
 
 

JAARVERSLAG  VONKEL  2019 
   

De basiswetten van het heelal zijn eenvoudig, maar omdat onze zintuigen 
beperkt zijn kunnen wij ze niet begrijpen. Er is een patroon in de schepping. Als 
we naar een boom daarbuiten kijken waarvan de wortels onder het wegdek naar 
water zoeken of naar een bloem die haar zoete geur naar de bestuivende bijen 
stuurt of naar onszelf en de innerlijke kracht die ons aanzet tot handelen, dan 
zien we dat allen dansen op een geheimzinnige wijs. 
Albert Einstein 

 

 Vrijdag 22 en Zaterdag 23 maart 2019 

 SYMPOSIUM en VIERING 10 jaar VONKEL 
Als de euthanasiewet knelt  

 
Ons boeiend symposium en hartverwarmende viering zijn in woord en beeld 
te bekijken op onze website onder ’10 jaar Vonkel’. 

  Reactie van een aanwezige: Hoe kan ik u bedanken voor een zo boeiend colloquium  
  zo’n mooie, warme viering. Een hartelijk gebeuren in een steeds koeler wordende  
  wereld!... Ik ben naar huis gewandeld (gestrompeld op mijn gehandicapt been) met het 
  gevoel dat ik niet alleen ben, dat mijn lijden steeds door anderen zal mee gedragen  
  worden. Bedankt. 
 

In de toetsingstekst die we in 2018/2019 aan een 200-tal mensen voorlegden en op ons 
symposium kwamen de moeilijke situaties in verband met de toepassing van de 
euthanasiewet aan bod. 
In 2020 werken we, in samenwerking met deskundigen uit verschillende disciplines, aan een 
visietekst omtrent deze problematiek en de implementatie ervan in de Vonkelwerking. 



BESTUUR   

STICHTENDE LEDEN   RAAD VAN BESTUUR 2019                DAGELIJKSE WERKING 
 . Marc Cosyns    . Marc Cosyns                  . Rita Thienpont  
 . Gita Deneckere   . Geert Derre 
. Lieve Thienpont   . Lieve Thienpont 
. Simonne Van Aelst (+)   . Rita Thienpont 
. Tony Van Loon   . Jona Valcke      
      . Tony Van Loon 
      . Koen Verhofstadt 
 
 
            

VONKELACTIVITEITEN  2019 

 
We hebben 33 vrijwilligers. Zij verzorgen het onthaal waar eenieder zonder afspraak en anoniem 
welkom is. Anderen werken achter de schermen en helpen o.a. bij het uitwerken van projecten voor 
subsidies,  bij het tot stand komen van documentaires,  bij de mailcommunicatie, het op punt stellen 
van onze bibliotheek …  
 
Elke vrijwilliger kan naar eigen voorkeur en kunde, kiezen welke taken zij/hij op zich neemt. 
 
Een betaalde professionele kracht (1d/w) verzorgt mee de intakegesprekken, helpt bij het uitwerken 
van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), werkt mee aan de registraties en aan het verwerken van 
het mailverkeer dat aan Vonkel gericht is.  

In 2019 mochten we 3 nieuwe onthaalmedewerkers en een psychiater die het medisch team versterkt, 
verwelkomen. 

 

ONTHAAL 

‘OOnnvvoooorrsstteellbbaaaarr  ddaatt  zzoo’’nn  bbeellaannggrriijjkk    eenn  mmooooii    iinniittiiaattiieeff  oonnttssttaaaann  iiss  uuiitt  éééénn  eennkkeell  
vveerrhhaaaall..  EEnn  ddaann,,  hheett  wweerrkkeenn  vvaannuuiitt  ddee  vvrraaaagg  vvaann  ddee  mmeennss  eenn  zzoo  ggrrooeeiieenn……wwaatt  eeeenn  
lleeff  mmooeett  jjee  hheebbbbeenn  eenn  hhooee  ooppeenn  mmiinnddeedd  kkaann  jjee  zziijjnn  oomm  zzoo  jjee  ppaadd  ttee  llaatteenn  bbeeppaalleenn..  
VVeeeell  rreessppeecctt!!    DDee  nnoooodd  vvaann  ddee  mmeennss……hheett  oonnttrrooeerrtt  mmee……’’  (getuigenis 2019) 

Na 10 jaar werking blijkt uit de cijfers (zie verder in het jaarverslag) dat het onthaal een belangrijke 
opdracht blijft. 24 onthaalmedewerkers, waaronder 3 bestuursleden,  zorgen gedurende 2 uren per 
dagdeel, 7 dagdelen/week - in duo - voor het onthaal. Onze onthaalmedewerkers luisteren, 
verstrekken informatie omtrent levenseindevragen, organiseren afspraken voor consultaties en 
bieden de consulterende patiënten en eventuele metgezellen een warm onthaal. Voor alle 
onthaalmedewerkers is er de mogelijkheid tot intervisie en supervisie. Uiteraard zijn de vrijwilligers 
terdege verzekerd, ook op verplaatsing.  
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RWS (Recht op Waardig Sterven) heeft in Vonkel een onthaalmoment voor haar leden, elke derde 
woensdag van de maand tussen 14u en 16u, en dit met groeiende belangstelling.  In 2020 wordt 
deze activiteit uiteraard verder gezet. 
03/ 272 51 63     -     info@rws.be      -    www.rws.be 
 
 

Vzw VONKEL is erkend door de Vlaamse Overheid als autonome vrijwilligersorganisatie. 
 

HUISBEZOEKEN 

Indien mensen met levenseindevragen zich niet of zeer moeilijk kunnen verplaatsen naar Vonkel, gaan 2 
onthaalmedewerkers op huisbezoek. Dit kan zowel thuis, in een woonzorgcentrum (WZC), de gevangenis of  
in een andere zorgsetting. Sommige huisbezoeken confronteren ons met een grote ontreddering en 
machteloosheid. 
 
  
BUDDY’S 
 
 ‘DDee  wweegg  ttoooonntt  zziicchh  aall  wwaannddeelleenndd;;’’ 
 
Vijf Vonkelvrijwilligers boden zich aan als buddy. Ze begeleiden mensen die een vraag naar euthanasie 
hebben en vaak eenzaam zijn in deze moeilijke levensfase. De warme ondersteuning helpt hen om nog wat 
levensmoed terug te vinden of een weg te vinden om het leven sereen te kunnen verlaten. In bepaalde 
situaties bieden we ook  concrete hulp zoals bv. vervoer aanbieden, begeleiden bij een bezoek aan de 
begrafenisondernemer …  
In 2019  werden  9 mensen  door een Vonkel-buddy begeleid. Sommige buddymaatjes kozen voor 
euthanasie, andere zijn wachtende of nog zoekende. Buddywerker en buddymaatje zoeken uit of de 
buddywerking nog verder gaat op het moment dat de euthanasievraag on hold  is gezet. 
 
In aparte intervisiemomenten besteden we extra aandacht aan deze toch wel zeer specifieke hulp. 

 
Wie geïnteresseerd is in de concrete werking van Vonkel en meer info wil omtrent het 
vrijwilligerswerk, neemt best contact op met ons via mail of telefoon en/of kan een bezoekje 
brengen tijdens de onthaaluren. 
Altijd van harte welkom!    
 
 

 
INTERNE OPLEIDINGEN in Vonkel 
 

 
 Op onze opleidingen zijn alle geïnteresseerden welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 Telkens van 13h tot 15h30 ten huize Vonkel. Voor info daaromtrent: zie onze website. 

             
 

2019 22 maart  Symposium t.g.v. 10 jaar bestaan van Vonkel: ‘Als de euthanasiewet knelt’. Gastspreker:  
    Eugène Sutorius, hoogleraar Strafrechtwetenschappen Universiteit Amsterdam. 
                5 mei  Dr. Marc Cosyns over ‘Euthanasiewet en richtlijnen’. 



  21 september Dr. Lieve Thienpont ‘Psychisch lijden en autisme’. 
  14 december     ‘Nieuwe privacy wetgeving’ door Marjolein Baetens, kwaliteitscoördinator en Data  
    Protection  Officer, vzw Domino. 
    
 2020   1 februari ‘Implementatie van voorafgaande zorgplanning in een huisartsenpraktijk.’  
    Vinny Verweire, verpleegkundige.    
  21 maart Algemene vergadering, met een blik op de toekomst. 
   16 juni  EHBO: introductie. 
  26 september ‘Kom je even langs? Ik zit in cel nr… en heb nood aan een babbel.’ 
    Henri Oger, Vonkelmedewerker en vrijwillig moreel consulent in de gevangenis van Gent. 
  12 december ‘Zorgvolmacht. Enkele aandachtspunten bij succesieplanning’. 
    Alexander Komen, advocaat-vennoot bij Derijcke & Vandenberghe Advocaten 
 
Accreditering ‘Ethiek en Economie’ voor artsen werd opnieuw aangevraagd. 
  
 EXTERNE VORMINGEN, gegeven door Vonkelmedewerkers  
 
Naast de voorstelling  van het Vonkelproject belichten wij, naargelang de vragen van de organisatoren, de 
facetten van voorafgaande zorgplanning, al dan niet met extra aandacht voor de euthanasiewetgeving en de 
toepassing ervan. Voor professionele zorgverleners wordt het aanbod verruimd met o.m. communicatie, inleving, 
eigen grenzen stellen, zorg voor zichzelf…, binnen de problematiek van levenseindevragen. 
 
2019 -   15.02.19  Hogeschool Gent : ondraaglijk lijden en euthanasie 
   -   26.02.19  Bond Moyson Gent:  nabespreking van de film ‘Me before you’ 

-   25.04.19  VSPW, afdeling ‘begeleider/animator in de ouderzorg’: voorafgaande zorgplanning 
-   04.06.19  Campus Leiepoort Deinze, 7de j.  thuis- en bejaardenzorg:  einde- levensvragen 
-   03.10.19  VormingPlus St Niklaas, ondraaglijk psychisch lijden en euthanasie  
-   26.11.19  Similes Drongen, taboe bij ondraaglijk psychisch lijden 
-   29.11.19  VSPW, afdeling ‘sociaal vormingswerk’: voorafgaande zorgplanning 

2020     -   29.01.20  Dienstencentrum De Vlaschaard Gent: voorafgaande zorgplanning 
              -   12.03.20  Causerie RWS, nabeschouwingen assisenzaak 
  -   21.04.20  Het Spectrum Gent, 7de j. thuis- en bejaardenzorg: belang van vroegtijdige zorgplanning
  -   30.03.20  VUB ‘BreinBar’ euthanasie. Wie zijn wij en waarom doen we dit?  

-   28.05.20  VSPW, volwassenonderwijs, sociaal vormingswerk: vroegtijdige zorgplanning        
-   04.06.20  Leiepoort Campus  St.-Theresia Deinze, 7de j. thuis- en bejaardenzorg: afscheid nemen 

              -   07.10.20  Probus Borluut Gent, bedenkingen over de euthanasievraag na Assisen. 
                

 
 
CONSULTATIES in Vonkel: uitklaring levenseindevragen/ RESEARCH 
 
‘‘BBiijj  jjuulllliiee  hheebb  iikk    sstteeeeddss  ddee    wwaarrmmee,,  bbeettrrookkkkeenn,,  ggeeddrreevveenn,,  mmeennsseelliijjkkee    eenn  
pprrooffeessssiioonneellee  bbeennaaddeerriinngg  eerrvvaarreenn,,  wwaaaarrddoooorr  mmeennsseenn  bbiijj  hhuunn  eeuutthhaannaassiieevvrraaaagg  
wwoorrddeenn  eerrkkeenndd  eenn  ggeehhoollppeenn..’’  (getuigenis januari 2020)  

 

 Het multidisciplinair team in Vonkel bestaat uit 2 psychiaters, 2 huisartsen, 1 psychologe, 1 jurist en 
een voor 1 dag/week aangeworven communicatief/administratief medewerker. Om de 6 weken is 



er een uitgebreid teamoverleg en er is altijd mogelijkheid tot tussentijdse overlegmomenten. Het 
aantal consultaties en gedetailleerde info daaromtrent zijn verder in het jaarverslag terug te vinden. 
In de toekomst zullen we onze samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Zorg rond het Levenseinde’ 
(VUB en UGent) bestendigen. Tijdens het afgelopen jaar hebben onze artsen maar ook enkele 
zorgverleners, buddy’s en patiënten een lopende interviewstudie over ‘euthanasieverzoeken van en 
–procedures bij patiënten met een psychiatrische aandoening’ mee gefaciliteerd. De interviews 
lopen nog tot en met augustus 2020 waardoor we de eerste resultaten pas in het volgend 
jaarverslag  kunnen opnemen. 
Daarnaast biedt één van onze intakers, onze artsen en zorgverleners een helpende hand bij het 
bijhouden en vervolledigen van het Elektronisch Patiënten Dossier. De geanonimiseerde gegevens 
uit deze dossiers zullen eveneens vanaf 2021 geanalyseerd worden door de onderzoeksgroep. Op 
die manier draagt Vonkel  haar steentje bij om de (inter)nationale wereld meer inzicht te 
verschaffen in deze euthanasieverzoeken en –procedures 
 

We doen een oproep aan geïnteresseerde artsen en hulpverleners 
om het medisch team in en rond Vonkel te komen versterken. 

 
 

 
DE ASSISENZAAK ( jan.2020) waarbij de artsen Joris Van Hove, Frank De Greef en Lieve 
Thienpont werden vrijgesproken van ‘gifmoord’, heeft er toe bijgedragen VONKEL als 
VOLWAARDIG  LEVENSEINDECENTRUM op de kaart te zetten. 
 
We zijn bijzonder dankbaar voor de overweldigende steun tijdens het proces welke zowel 
Vonkel als dr. Thienpont mochten ontvangen. Wij vinden het dan ook het moment om wie 
Vonkel wil steunen met een bijdrage van minimum 40 €/jaar in ons hart te sluiten als 
‘SYMPATHISANT VAN VONKEL’. 

 
 
 
NIEUWSBRIEF, DOCUMENTAIRES, WEBSITE, FACEBOOK? PUBLICATIES    
 

 
We startten in 2019 met een nieuwsbrief. U vindt deze ook terug op de voorpagina van onze website 
telkens met  actuele informatie over het gebeuren in Vonkel en over levenseindezorg in het algemeen. 
Via de website kan u met een eenvoudige klik vragen de nieuwsbrief persoonlijk te ontvangen. Met 
dank aan de Beeldfabriek die het ons mogelijk maakt dit te realiseren. 
 
Het woord geven aan ervaringsdeskundigen in documentaires, hetzij als patiënt, familie, hulpverlener 
of Vonkelvrijwilliger, blijft een belangrijk aandachtspunt. Wij hopen op die manier meer te laten zien 
en voelen hoe levenseindevragen van binnenuit werken. U vindt de documentaires terug op onze 
website. 
 
Onze website is nog voor verbetering vatbaar, we werken er aan! 
 
En we overwegen een Vonkel facebook pagina aan te maken. 



Vonkel verspreidt publicaties die thuishoren in de levenseindethematiek,o.a. 

‘Ik moet nu gaan’ Een triptiek: ziekte, euthanasie, rouw.  Mieke Paerten, uitg. Garant, 2019 
‘De meeste mensen deugen’  Rutger Bregman, uitg. De Correspondent, 2019 
‘Voor ik het vergeet’  Alles over levenseinde bij dementie en wilsonbekwaamheid. Wim 
Distelmans, uitg. Hautekiet, 2019 
‘Etienne Vermeersch.  Nagelaten geschriften’  Red. Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt.  
uitg. Hautekiet, 2019 
‘Liever sterven’. Geerdt Magiels, uitg.Polis, 2020 

BIBLIOTHEEK 

Onze bibliotheek bevat ongeveer 225  boeken die op een of andere manier een link hebben met  
thema’s als levenseinde, zorg voor het levenseinde, rouw, levenskracht, patiëntenrechten, 
euthanasie… Twee vrijwilligers zorgen er voor dat de nieuw aangekochte boeken in de bib 
terecht komen en opgelijst worden. 

De boeken kunnen in Vonkel uitgeleend worden. 

Het Vonkelpand blijft de mogelijkheid bieden aan studenten, documentairemakers, pers en andere 
geïnteresseerden om er vrijwilligers, experten en betrokkenen te ontmoeten in de context van 
eindelevenskwaliteit. 

vzw Vonkel is erkend als vzw van de stad Gent 
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STAGIAIRS   
 
2019   In september startte een  laatstejaars Master in de Orthopedagogiek haar stage (t/m maart 
2020) in Vonkel. Ze doet mee het onthaal, doet in duo intakegesprekken en is buddy.   
In functie van één van haar stageopdrachten zal zij een infobrochure uitwerken, gericht naar de 
patiënt en zijn naasten, met uitleg over de wettelijke voorwaarden en de procedure van 
euthanasie. Daarbij zal ook de nadruk gelegd worden op het feit dat het niet voorspelbaar is hoe 
lang en hoeveel gesprekken er zullen nodig zijn voor de uitklaring van de vraag, al voegt dit voor 
sommigen lijden toe aan het reeds bestaande lijden. Daarnaast zullen er tools aangereikt worden 
voor het aangaan van een gesprek rond de euthanasievraag met familie en met mensen uit de 
omgeving.  Als derde element komt er een Q&A waarin enkele veelgestelde vragen een antwoord 
krijgen. 
 
2020 Er zijn reeds 2 nieuwe aanvragen voor stage bij  Vonkel ingediend. 
 
 
KWALITEITSZORG IN VONKELI 
 
N IN VONKEL 
In onze Vonkelwerking blijft de focus gericht op persoonlijke ontmoeting waarbij we 
onbevooroordeeld luisteren vanuit een pluralistische visie. Zorg dragen, in de ruimste zin van het 
woord. 
 
 
De interne opleidingen -vaak met inbreng van gastsprekers- en de intervisies zorgen voor het 
regelmatig opfrissen van de inhoudelijke informatie die we aan bezoekers of tijdens opleidingen 
verstrekken. Ze verdiepen en verruimen de kennis en inzichten omtrent de bredere aspecten van 
levenseindevragen en de evolutie en de standpunten daaromtrent. Ons symposium en de actualiteit 
hebben daar zeker hun steen(tje) toe bijgedragen.   
 
De bescherming van de privacy van de hulpvrager/het beroepsgeheim blijft ook een centraal 
aandachtspunt. Onze interne opleiding daaromtrent van december 2019 (GDPR) heeft ons heel wat 
elementen aangereikt die we, daar waar nog nodig, in 2020 zullen implementeren in onze dagelijkse 
werking en in onze administratie. 
 
Het onthaal, de huisbezoeken en het verzorgen van externe opleidingen gebeuren nog altijd door twee 
vrijwilligers, omwille van de persoonlijke veiligheid, de volledigheid en de juistheid van de verstrekte 
informatie.  Maar evenzeer om er achteraf als klankbord voor elkaar te zijn. sommige opleidingen 
werden gegeven door een van de artsen. 
 

           Voor het volgen van externe opleidingen kan elke vrijwilliger per jaar een tussenkomst krijgen van 100 
Euro. Uitzonderingen, zoals bv. bijwonen van een congres,  zijn altijd bespreekbaar. 
 

 



 
 KUNST VONKELT  
           
 

   
 
Stelden tentoon: 
 
2019 -  Mia Meutermans 
 -  Ter gelegenheid van de viering ‘10 jaar Vonkel’ openden we een tentoonstelling met werken van    
     leerlingen uit het 5de en 6de jaar lager onderwijs. Ze werden uitgenodigd om iets (tekening, schilderij, 
     collage….) te creëren met als thema: Rondom Dood. 
     Een dikke proficiat aan de kunstenaars en kunstenaressen! 
           -   Robert Buyst 

 
2020 -   Robert Buyst 
 -   Jeroen De Clercq 
 … 
 
 
 
SOCIOCULTURELE ACTIVITEITEN ‘Rondom Dood’   in samenwerking met De Maakbare Mens (DMM) 
 
Omdat we in 2019 de focus legden op ’10 jaar Vonkel’, zijn onze socioculturele activiteiten on hold 
gezet. 
Toch willen we de komende tijd de draad weer opnemen met o.a. thema’s als 
 
- Armoede en levenseindevragen 
- Sterven en dood, transcultureel 
- ……… 
 
 
   

Elke financiële steun is welkom en helpt ons onze doelstellingen verder te verwezenlijken. 
Vzw Vonkel - BE63 0682 4864 7908 

Fiscaal attest mogelijk mits een storting van minstens 40 Euro. 
Indien u dit wenst met de vermelding ‘Sympathisant van Vonkel’ 

 



 

FINANCIËLE  INFORMATIE  2019 

UITGAVEN       INKOMSTEN 
Huur pand                12.530,73 Euro   Huur DMM         3.000,00  Euro 
Pand        1.896,95 Euro   Gebruiksvergoeding-      
Nutsvoorzieningen      2.555,31 Euro   Infrastructuur  RWS            6.000,00  Euro 
Telenet          1.032,88 Euro   Giften                        10.420,00 Euro 
I.T.            732,11 Euro   Subsidies/projecten         6.762,33  Euro      
Boeken          1.793,47 Euro   Boeken                338,25  Euro        
Verzekeringen   1.999,99 Euro   Andere              731,99  Euro 
Administratie/verzendingen  4.189,58 Euro   
Boekhouding    3.388,00 Euro               
Drukwerk    1.331,40 Euro 
Parkeerkosten      878,56 Euro 
Verplaatsingskosten   1.618,06 Euro 
Algemene kosten             2.805,58 Euro 
10 jaar Vonkel   8.623,56 Euro 
Erfbelasting    9.053,83 Euro 
Lonen-Loonkosten   9.242,00 Euro    
   
 
Totaal   63.672,01 Euro        27.252,57 Euro 
Saldo       ( -)  36.419,44 Euro 
 

BEGROTING 2020 

UITGAVEN       INKOMSTEN 
Huur pand                12.600 Euro   Huur DMM    3.000 Euro 
Pand         2.500 Euro   Vergoeding  
Nutsvoorzieningen    3.000 Euro   Infrastructuur RWS   6.000 Euro 
Telenet     1.300 Euro   Legaat                24.000 Euro 
Verzekeringen    2.200 Euro   Projecten/subsidies   9.000 Euro               
Loon+loonkosten               11.000 Euro   Giften                20.000 Euro 
Algemene kosten               13.000 Euro   Boeken     1.000 Euro 
Boekhouding     3.500 Euro   Extra activiteiten   1.100 Euro 
Expansieprojecten  15.000 Euro           
 
Totaal             64.100  Euro   Totaal               64.100 Euro 
 
2019   -   Door de Vlaamse Overheid is Vonkel erkend  als ‘autonome vrijwilligersorganisatie’ en ontvingen we 
      een subsidie van 5.858,33 Euro. 

 -   Eveneens werden we erkend als VZW door de stad Gent en ontvingen we 904,00 Euro ter   
     ondersteuning van ons project ’10 jaar Vonkel’. 
 

2020  -   Onze deeltijds betaalde kracht  (1d/w) biedt o.m. de nodige ondersteuning bij het realiseren van onze 
      expansieprojecten en bij de implementering ervan in de dagelijkse werking van Vonkel. We hopen 
        over voldoende financiële middelen te blijven beschikken om die noodzakelijke professionalisering 
        verder te zetten en uit te bouwen zoals bv een goed, betrouwbaar verwijzers netwerk. Onze lange 
        wachtlijsten voor consultaties zijn een permanente zorg. 
    -   Uitbouw research UGent/VUB   -   IT-uitbouw en uitbreiding website 



 

Consultaties  Vonkel 1 januari 2019 - 31 december 2019 
           
                                        129 nieuwe medische dossiers = 222 consultaties  
                               34 dossiers (26.3 %) on hold na 1,6 consultaties 

 
 

 
          

 

 
Vraag aan Vonkel @ intake # % 

    

 
            Actueel euthanasieverzoek 72 55.8% 

    

 
Prospectief euthanasieverzoek 57 44.2% 

    
           Leeftijdscategorie # %  Aandoening # % 

 
Gender # % 

Jonger dan 40 jaar 49 38%   Psychiatrie (gem. 42j) 104 80.6% 
 

Onbekend 1 0.8% 
41 – 60 jaar 55 42.6%  Somatisch (gem. 60j) 15 11.6% 

 
              Vrouw 77 59.7% 

61 – 80 jaar 17 13.2%    Geriatrie (gem. 84j) 10 7.8% 
 

              Man 51 39.5% 
Ouder dan 80 jaar 8 6.2%     

    
       

    Woonsituatie # % 
 

Beroep # % 
    Alleen 61 47.3% 

 
Invaliditeit 50 38.8% 

    Samenwonend 59 45.7% 
 

Pensioen 24 18.6% 
    WZC/PVT 5 3.9% 

 
Ziekteverlof 18 14% 

    PC/FPC 1 0.8% 
 

Werkend 15 11.6% 
    Beschut wonen 1 0.8% 

 
Huisman/-vrouw 5 3.9% 

    Gevangenis 1 0.8% 
 

Werkloos 8 6.2% 
 

Positief advies: 12 patiënten 
Onbekend 1 0.8% 

 
Student 4 3.1% 

 
problematiek # % 

    
Onbekend 2 1.6% 

 
Geriatrisch 4 33.3% 

    
Werkzoekend 2 1.6% 

 
Somatisch 0 0% 

Doorverwijzing # % 
 

Zorgverlof 1 0.8% 
 

Psychiatrisch 8 66.7% 

Eigen initiatief 48 37.2% 
        Psychiater  38 29.5% 
 

Geografisch # % 
    Huisarts  15 11.6% 

 
Oost-Vlaanderen 85 65.9% 

 
Einduitkomst       

Andere Hulpverlener  9 7% 
 

Antwerpen 20 15.5% 
 

 129 patiënten # % 
Arts/specialist 5 3.9% 

 
Vlaams-Brabant 9 6,9% 

 
Euthanasie 6 5,4% 

Psycholoog 10 7.8% 
 

West-Vlaanderen 11 8,5% 
 

In leven 120 90,6% 
Naasten 2 1.6% 

 
Wallonië/Brussel 1 0.8% 

 
Suïcide  2 1,5% 

LEIF 1 0.8% 
 

Limburg 2 1,6% 
 

Natuurlijk overlijden  1 0,8% 
Onbekend 1 0.8% 

 
Buitenland 1 0.8% 

 
Geen advies mogelijk 2 1,5% 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dit verslag wordt op 21.03.2020 ter goedkeuring voorgelegd op de statutaire Algemene Vergadering. 

 

Verduidelijking bij de einduitkomst: 
Wat betreft de euthanasie gaat het over 3 patiënten met een psychiatrische aandoening,  
2 geriatrische patiënten en 1 patiënt met somatische klachten. 
De 2 suïcides vielen te betreuren bij patiënten met een psychiatrische achtergrond. 
Het natuurlijk overlijden betrof een geriatrische patiënt. 
 
 

Wat ASS betreft: 
 
Sedert september 2018 screenen we – indien relevant – alle patiënten op AutismeSpectrumStoornis (kortweg 
ASS) door de patiënt de vragenlijst ‘AutismeSpectrum Quotiënt 50’ (AQ50) reeds bij intake te laten invullen. 
Deze extra screening verhoogt de kans dat we de vaak miskende diagnose autisme alsnog kunnen detecteren. 
Bij intake was bij 32 patiënten de diagnose autisme reeds vastgesteld door vorige behandelaars, bij 2 andere 
patiënten werd reeds een vermoeden van ASS door vorige behandelaars vastgesteld. Daarnaast hebben wij bij 
25 patiënten, bij wie de diagnose nog niet eerder werd gesteld of vermoed, een bovengemiddelde, hoge, tot 
zeer AQ score (>26) vastgesteld. Bij 2 andere patiënten werd de diagnose in de loop van 2019 bevestigd door 
psychodiagnostische testing. 
 
Dit brengt ons op een totaal van 61 patiënten (47%) met de diagnose ASS of een vermoeden van ASS, een 
stijging van meer dan 10% in vergelijking met de resultaten van 2015-2018. Deze stijging is allicht te 
verklaren door het feit dat we de AQ pas sedert 2018 afnemen. Het toont eveneens het belang van een 
blijvende screening aan.  
 
 

Enkele bemerkingen: 
 
Alle gegevens zijn onder voorbehoud, tot zover ons bekend. 
 
De gegevens van 2019 zijn tamelijk gelijklopend aan de gegevens van de jaren 2015-2018. 
Er is een stijging van het aantal psychiatrische patiënten van 8,7% en een daling van 5,3%  van de 
somatische indicatie t.o.v. de periode 2015-2018. 
De verwijzing naar Vonkel door psychiaters is in 2019 bijna verdubbeld t.o.v. vorige periode. 
 
In 2019 hebben 24 personen vanuit het buitenland de vraag gesteld om een euthanasie-uitklaring te starten 
bij Vonkel. Dit zijn in 1 jaar tijd slechts 3 patiënten minder dan in de periode 2015-2018.  
Momenteel gaan we niet in op de vraag naar uitklaring omwille van de complexiteit van de situatie. 
 
Het verkorten van onze wachtlijsten voor consultatie is een permanente zorg. 
 
 
 

  

           
 
 
 
 
 



VONKELACTIVITEITEN   2019  

 
ONTHAAL 
 

  

  

  
 

    
ANDERE 
 

  


