Euthanasie krijgt menselijk gezicht in documentaire
'Goodbye Armand'
zaterdag 30 oktober - 10u tot 12u30
Beste journalist
Het woonzorgcentrum Zonnebloem van het OCMW Gent nodigt u op zaterdag 30
oktober uit voor de première van ‘Goodbye Armand’, een documentaire van
cineast Julien Vandevelde en huisarts Marc Cosyns. De film toont de laatste
levensfase van een bewoner van het woonzorgcentrum, die zich niet meer wil
laten behandelen voor kanker en voor euthanasie kiest.
Armand Exsteyl was een 88-jarige oud-postbeambte die samen met zijn vrouw Margriet
in Zonnebloem woonde. Hij was een zeer levenslustig man die graag uitpakte met zijn
goocheltrucs. “Maar iedereen stond vooral in bewondering voor de zorg die hij droeg voor
zijn zwaar dementerende echtgenote. Geen moeite was hem te veel”, vertelt directeur
Geert Vanhooren van het woonzorgcentrum.
“Iedereen was ervan overtuigd dat Armand langer zou leven dan Margriet. Tot er bij hem
kanker werd vastgesteld. Armand was daarvoor vroeger al behandeld en hij zag dat nu
niet meer zitten. Zeker omdat er toch geen hoop op genezing was. Hij heeft dan beslist
te blijven leven tot hij niet meer voor zichzelf en voor zijn vrouw kon zorgen, waarna
euthanasie hem uit zijn lijden moest verlossen. Voor hem een verscheurende keuze, want
dat betekende dat hij zijn Margriet moest achterlaten. Hij heeft er nog aan gedacht haar
mee te nemen in de dood, maar uiteindelijk is hij daarvan afgestapt”, aldus Geert
Vanhooren.
In de documentaire komt Armand zelf uitgebreid aan het woord. De film staat ook stil bij
de emoties van familie, van het personeel, van de huisdokter, van de pastoor, van
de begrafenisondernemer, zowel voor als na het overlijden van Armand.
„Goodbye Armand‟ is het sluitstuk van het project „De kunst van het loslaten‟, dat
fotograaf-cineast Julien Vandevelde en huisarts-auteur Marc Cosyns samen realiseerden.
Eerder was er van hen een fototentoonstelling te zien in het Caermersklooster.
Wij nodigen u graag uit op de première van 'Goodbye Armand' waar u reacties van
bewoners, personeel en familie kan verzamelen.

Praktische informatie

zaterdag 30 oktober 2010 in woonzorgcentrum Zonnebloem
Hutsepotstraat 29 in Zwijnaarde

Programma
10.00u: ontvangst
10.15u: inleiding door achtereenvolgens





Piet Lampaert, ondervoorzitter OCMW Gent
Paul Vanden Berghe, directeur Federatie Palliatieve Zorg
Liva Thuet, woordvoerder „Recht op Waardig Sterven‟
Lydia Chagoll, weduwe van Frans Buyens, documentairemakers

11.00u: vertoning 'Goodbye Armand'
12.00u: receptie
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met OCMW Gent - directeur
Geert Vanhooren - 09 241 78 01 of geert.vanhooren@ocmwgent.be of met
informatieambtenaar ouderenzorg Marieke Debels op 09 266 95 01 of
marieke.debels@ocmwgent.be.

Met vriendelijke groeten
Luc Kupers
secretaris OCMW Gent

Geert Versnick
voorzitter OCMW Gent

