
Een initiatief van W.E.M.M.E.L, expertisecentrum «Waardig Levenseinde» 
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Onze studiereizen kunnen meer en meer op enorme belangstelling rekenen. 
De reizen naar Polen, Zuid-Frankrijk, Griekenland, Zuid-Spanje en Sint-
Petersburg waren al na enkele dagen volgeboekt. Logisch ook omdat ze unieke 
gelegenheden zijn om op een aangename manier belangrijke themata rond het 
levenseinde te kunnen aansnijden en aan sociale interactie te doen.
Dit voorjaar staat de studiereis van W.E.M.M.E.L. en de Leerstoel ‘Waardig 
Levenseinde’ helemaal in het teken van 15 jaar LEIF met haar LEIFartsen, 
LEIFnurses en LEIFconsulenten. Het lag voor de hand om hiervoor naar 
Nederland te trekken. In Nederland bestaat immers het gelijkaardig SCEN 
systeem met SCENartsen dat trouwens vorig jaar in Utrecht zijn 20 jarig 
bestaan heeft herdacht met een fel bijgewoond symposium. Het is zeker 
interessant om de gelijkenissen en verschillen tussen de werking van LEIF en 
SCEN na te gaan en van gedachten te wisselen. Hiervoor zal in Utrecht een 
symposium georganiseerd worden met vertegenwoordigers van SCEN (Steun 
en Consultatie Euthanasie Nederland). We maken ook kennis met de werking 
van de Levenseindekliniek, die gelijkaardig is aan die van het consultatieteam 
ULteam in Wemmel. Vervolgens treden we in contact met de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), een indrukwekkende 
organisatie met maar liefst meer dan 160.000 leden. En natuurlijk is er zoals 
steeds tijd voor sociale contacten en schitterende culturele aangelegenheden 
in Amsterdam. De studiereis wordt afgesloten met een culturele verrassing: 
een heel speciale én originele voorstelling over het levenseinde in De Brakke 
Grond te Amsterdam. 

Wim Distelmans



Reisprogramma

Dag 1, donderdag 12 april  BRUSSEL/GENT/
  ANTWERPEN – SOESTDUINEN 

Vertrek met autocar vanuit Brussel, Gent, Antwerpen.
 
12u00 Aankomst in Hilton Soestduinen. Kamerverdeling.

12u30  Middagmaal in het hotel.

14u00   Symposium “15 jaar LEIF vzw” ism de Scen-artsen uit Nederland 
(Utrecht). 

17u30  Einde symposium.
  Vrije tijd.

19u30  Avondmaal in het hotel



Reisprogramma

Dag 2, vrijdag 13 april  SOESTDUINEN - AMSTERDAM 

08u00 Ontbijt en check-out.
09u00  Vertrek per autocar naar Amsterdam.
10u00    Aankomst in de Hermitage Amsterdam.
  Symposium “15 jaar LEIF vzw”

13u00       Einde symposium en lunch buffet in de Hermitage.
14u30       Vrije tijd in de binnenstad
16u30 Vertrek per autocar van de Hermitage naar het hotel Hilton Amsterdam.
  Kamerverdeling en check-in.

18u30     Vertrek van de aanlegsteiger aan het hotel voor een sightseeing 
boottocht olv een gids.

20u00     Aankomst en Feestdiner voor 15 jaar LEIF vzw in de Koepelkerk.

23u30     Terugkeer per autocar naar het hotel.
Overnachting.



Reisprogramma

Dag 3, zaterdag 14 april  AMSTERDAM – BELGIE of verlenging

08u00  Ontbijt in het hotel. Check-out voor groep 1.

09u30    Vrije voormiddag in Amsterdam met mogelijkheid tot bezoek aan 
het Rijksmuseum of het Van Gogh museum

13u30   Samenkomst in restaurant ‘d Vijff Vlieghen voor het middagmaal.

15u30   Culturele verrassing over het levenseinde in de Brakke Grond

19u00   Vertrek groep 1 naar België.
  Groep 2 geniet van een vrije avond

Overnachting voor groep 2.

Dag 4, zondag 15 april AMSTERDAM – BRUSSEL/ANTWERPEN/GENT

08u00   Ontbijt in het hotel.  Check-out.
 Vrije dag in Amsterdam.

17u00  Vertrek groep 2 vanuit het hotel naar België.



Praktische Informatie

Inschrijvingen en inlichtingen

Inge De Hertogh – 0475 45 24 27 of via email info@wemmel.center           

Prijs per persoon

Basisprogramma (12 – 14 april 2018)
    Per persoon in een DBL-kamer  €    685,-
    Supplement eenpersoonskamer €     175,-

Verlenging (terugkeer op 15 april)
    Per persoon in een DBL-kamer  € 185,-
    Supplement eenpersoonskamer € 95,-

Inbegrepen in de prijs (basisprogramma)
Autocarvervoer heen/terug.
Alle locale transfers/boottocht zoals beschreven in het reisprogramma.
2 symposia
2 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
Maaltijden zoals beschreven in het programma, inclusief dranken.
BTW 2,73%

Niet inbegrepen in de prijs 
Persoonlijke uitgaven, reisverzekering.
Bezoeken aan de musea



Voor artsen

Organisatie

Organiserend Comité

Met medewerking van 

Accreditering “ethiek en economie” wordt aangevraagd

    W.E.M.M.E.L. , expertisecentrum “Waardig Levenseinde”
    De Leerstoel “Waardig levenseinde” van deMens.nu aan de VUB
    LEIF vzw

    Wim Distelmans, titularis leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.nu aan de VUB 
    Tony De Bondt, projectmanager 
    Inge De Hertogh, administratie en logistiek W.E.M.M.E.L.
    Linde Vande Casteele, stafmedewerker LEIF vzw
    Thierry Van Calster, BCD Travel

eif
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Inschrijvingsformulier Studiereis Soestduinen - Amsterdam,  
12 tot 14/15 april 2018

gelieve het formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te mailen 
naar info@wemmel.center  (ter attentie van Inge De Hertogh)

 Ondergetekende schrijft zich in voor de bovenvermelde studiereis:

    Naam (zoals vermeld op de ID-kaart): ............................................................................................

    Voornaam: ...............................................................................................................................................

    Adres (facturatieadres):  .......................................................................................................................

    Postcode en gemeente:  .......................................................................................................................

    BTW n° of Ondernemingsnummer:  ................................................................................................
    (verplicht indien u een factuur wenst op uw bedrijf/vzw/...) 

    E-mail adres:  ..........................................................................................................................................

    GSM n°:  ..................................................................................................................................................

    Tel n°:  .......................................................................................................................................................

    Type kamer gewenst: 

  Eenpersoonskamer

  Tweepersoonskamer en wenst de kamer te delen met:

    Naam (zoals vermeld op de ID-kaart): ............................................................................................

    Voornaam: ...............................................................................................................................................

    Ander facturatieadres ?: .......................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................

    Wenst u te verlengen tot 15 april ?

  Ja

  Neen

    

Datum en Handtekening :


