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A rmand Exteyl woont in het woonzorg-
centrum Zonnebloem samen met zijn 

vrouw Margriet. Margriet lijdt aan demen-
tie en hij zorgt voor haar. Dan wordt bij 
Armand opnieuw kanker vastgesteld. Hij 
beslist zelf om zich niet te laten behande-
len en via euthanasie uit het leven te stap-
pen. In de documentaire getuigt hij: ‘Ik 
heb geen spijt. Ik ben 88 jaar. Ik heb mijn 
leven gehad.’ Het personeel van het woon-
zorgcentrum heeft het niet makkelijk met 
zijn beslissing, Armand was immers bij-
zonder geliefd. Toch beseffen ze dat ze niet 
vanuit hun eigen standpunt mogen kijken 
en ze beslissen Armands beslissing te res-
pecteren. Geert Vanhooren, directeur van 
Zonnebloem, beschouwt het als de taak 
van een modern woonzorgcentrum om de 
wensen van de bewoners binnen het wet-
telijke kader te vervullen. Daarbij komen 
de eigen emoties natuurlijk op de tweede 
plaats.
Toch blijft euthanasie veel vragen en vooral 
veel emoties oproepen. De documentaire 
beperkt zich daarom niet tot een eerbetoon 

aan Armand, maar heeft ook de bedoeling 
een open discussie op gang te brengen. 
‘Dat is ook de reden waarom het OCMW 
Gent de productie van deze documentaire 
steunde,’ zegt Piet Lampaert, ondervoor-
zitter van het OCMW Gent. ‘Gent heeft 
overigens altijd al zijn uiterste best gedaan 
om de eigen wil en de eigen keuzes van de 
bewoners te ondersteunen. Een documen-
taire als deze maakt dit beleid tastbaar 
omdat het over echte mensen gaat.’
Na afloop blijven we even napraten, we 
feliciteren de makers met hun documen-
taire, condoleren de familie, zeggen dat 
het toch wel heel fijn is dat er zoveel  
(pers)belangstelling voor deze documen-
taire is. En dan bedenken we dat deze 
massale belangstelling misschien ook 
bijzonder triest is. Waarom is het eigenlijk 
zo speciaal dat een 88-jarige zelf kiest hoe 
hij wil sterven? Is het eigenlijk zo uitzon-
derlijk dat een woonzorgcentrum zorgvul-
dig en respectvol met deze keuze omgaat? 
De bewoner en zijn wensen en behoeften 
staan toch centraal in het woonzorg-
centrum? Het woonzorgdecreet bepaalt 
dat het woonzorgcentrum uitgaat van de 
grootst mogelijke vrijheid van de bewo-
ner. Dus ook als het over de moeilijkere 
thema’s zoals het levenseinde gaat. Niet?
Elke Vastiau
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De�kunst�van�het�loslaten
Armand Exteyl stierf op 7 juni 2010 in het woonzorgcentrum zonnebloem. Hij besliste zijn  
kanker niet te laten behandelen en koos voor euthanasie. Over zijn dood maakten fotograaf-
cineast Julien Vandevelde en huisarts-auteur Marc Cosyns de documentaire Goodbye Armand. 
De documentaire toont niet alleen Armand zelf, ook zijn familie, zijn huisarts, zijn pastoor en  
het personeel van het woonzorgcentrum getuigen. Op 30 oktober ging deze documentaire in 
zonnebloem onder massale belangstelling in première. Lokaal was erbij.
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Goodbye Armand werd eigenlijk eerder toevallig gedraaid. Julien Vandevelde 
en Marc Cosyns leerden Armand kennen tijdens de opnamen van een andere 
documentaire in het woonzorgcentrum Zonnebloem Georgette goes home. 
Daarbij volgden ze Georgette die graag in het woonzorgcentrum wilde gaan 
wonen, maar dat niet kon omdat ze ‘te goed’ was. Toen Armand ziek werd, 
beslisten ze om ook deze documentaire te maken. Armand wilde namelijk 
zelf tonen hoe het woonzorgcentrum tot op het einde zorg kan verlenen. 
Beide documentaires staan op één schijfje en vormen zo een tweeluik.   EV

“We	hadden	nooit	gedacht	dat	we	
ooit	welvarend	zouden	zijn,	dat	er	
ooit	auto’s	zouden	rondrijden	van	
gewone	mensen.	Onze	steden	zijn	
daar	niet	op	gebouwd.	We	bouwen	
hier	nieuwe	gebouwen	op	honderd	
jaar	oude	riolen.	Het	is	patchwork,	
nooit	planning.	Wij	plannen	niet,	
onze	politici	denken	niet	op	lange	
termijn.”
Jayesh	Ehakur	van	PWC	Mumbai,	India	
–	De	Tijd	13/11

“De	vraag	is	of	de	inzameling	van	
bepaalde	persoonsgegevens	
wel	altijd	even	noodzakelijk	of	
wenselijk	is.	Ik	denk	niet	dat	de	
Duitse	gemeentebesturen	aan	het	
eind	van	de	19de	eeuw	ooit	hadden	
kunnen	vermoeden	dat	de	nazi’s	
de	bevolkingsregisters	zouden	
gebruiken	om	joden	op	te	sporen.	
Maar	zo	is	het	wel	gegaan.”
Bart	Schermer,	docent	privacyrecht	van	
de	Universiteit	Leiden,	over	privacy	en	
veiligheid	–	De	Tijd	13/11	

“Geef	alle	macht	aan	de	gemeen-
ten.	Zo	zou	men	de	bemerkingen	
van	Mark	Suykens,	de	directeur	
van	de	VVSG,	bij	het	Groenboek	
van	Geert	Bourgeois	kunnen	sa-
menvatten.	En	daarmee	zit	hij	voor	
een	goed	stuk	op	de	lijn	van	de	
Vereniging	van	Vlaamse	Provin-
cies:	het	bestuur	moet	dichter	bij	
de	burger	komen.”
Politiek	redacteur	Eric	Donckier	–	
Het	Belang	van	Limburg	12/11

“Onze	burgemeester	is	zeer	toe-
gankelijk.	Het	is	al	gebeurd	dat	we	
journalisten	rechtstreeks	met	hem	
mochten	doorschakelen.”
Rudy	Vanhalewyn,	een	van	de	vier	
woordvoerders	van	Léopold	Lippens	
van	Knokke-Heist	–	De	Morgen	6/11

“Ik	erger	me	steeds	meer	aan	het	
gebrek	aan	democratie	in	de	
gemeenteraad.	Zeker	als	oppo-
sitieraadslid	is	het	heel	moeilijk	
opboksen	tegen	de	machine	van	
kabinetten	en	administratie.”
Matthieu	Dierckx,	ontslagnemend	frac-
tievoorzitter	van	CD&V	in	de	Gentse	
gemeenteraad	–	De	Standaard	4/11

“We	willen	de	Veiligheid	van	de	
Staat	zo	dicht	mogelijk	bij	de	
burger	brengen.	Op	een	aantal	
vlakken	zouden	wij	het	eerste	
aanspreekpunt	moeten	zijn	voor	
lokale	besturen.”
Administrateur-generaal	van	Staatsvei-
ligheid	Alain	Winants	–	Het	Belang	van	
Limburg	4/11
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