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Patiënten met EB – een 250-tal in
België – hebben een tekort aan be-
paalde eiwitten die de verschillen-
de huidlagen met elkaar verbin-
den. De huidlagen komen daar-
door gemakkelijk los, en door de
wrijving ontstaan wonden. “Je 
kan mijn huid vergelijken met 
twee vellen papier die over elkaar
schuren”, getuigde Stief tien jaar
geleden. “Na een tijdje worden 
dat blaren en kan mijn huid op
sommige plekken scheuren.” Elke
dag was Stiefs vader een uur in de
weer met de verzorging van zijn
zoon: zalf aanbrengen en verban-
den aanleggen. “Daarna zie ik er-
uit als een mummie, gezwachteld 
tot aan mijn keel”, klonk het. 

Respect
Stiefs vingers waren vergroeid,
een bijwerking van zijn EB. Nog
een extra rem op zijn leven. Zaken
die vanzelfsprekend lijken, waren
voor de IT-specialist moeilijk of 
onmogelijk. Fietsen, eten snijden,
een sleutel omdraaien, een fles

op een leuke locatie. “Maar van
zodra mijn pijngrens bereikt is en
er geen middelen meer zijn om die
te onderdrukken, zal ik kiezen
voor euthanasie.” 
De pijngrens werd in juli bereikt. 
Op 6 juli koos Stief voor euthana-
sie. “Het leven onder constante
verdoving in een ziekenhuisbed 
rekken, is geen oplossing.” 

Boegbeeld
Stief was niet de persoon om veel
in de aandacht te staan. Maar zijn
ziekte verzwijgen of verbloemen 
wilde hij absoluut niet. Voor de

patiëntenvereniging Debra trad
hij graag op de voorgrond, om op
een voor hem typerende nuchtere
en klare manier uit te leggen wat 
EB inhoudt. “Ik herinner me nog
hoe hij een zaal met leeftijdsgeno-
ten stil kreeg”, zegt Ingrid Jage-
neau, secretaris van Debra Belgi-
um. “Niet door te klagen, maar 
zijn boodschap was een eyeope-
ner. Stief was onze voorzitter en 
ons boegbeeld. Hij verzorgde de 
website, de infobrieven … Wij zijn
hem dankbaar, en zullen hem 
hard missen.”
X www.debra-belgium.org

Dat heeft ervoor gezorgd dat hij
ondanks zijn ziekte heel wat be-
reikt heeft in het leven, en daar
mag hij heel fier op zijn. Zo zette
Stief medelijden om in respect. In
plaats van te klagen over wat hij
niet kon, focuste hij op de dingen
die hij wel kon en daar putte hij 
veel levensvreugde en fierheid
uit.” 

The Big Apple
Stief wist dat zijn tijd beperkt was.
Dat besefte hij maar al te goed
toen ze enkele jaren huidkanker 
bij hem vaststelden. De amputatie
van een onderarm bracht even
soelaas, maar de kanker werd
agressiever. In mei trok hij nog 
naar New York, zijn ultieme be-
stemming. Het was een droom die
werkelijkheid werd. “Het ultieme
doel is bereikt. En wat nu? Voor de
reis naar New York heb ik een
laatste krachtinspanning gedaan,
en die was het meer dan waard”,
schreef Stief op 15 juni op zijn 
blog. “Maar ondertussen zijn de 
euforie en de adrenaline uitge-
werkt en worden we weer met de 
harde realiteit geconfronteerd: de
kanker is niet weg en zal ook nooit
meer weggaan. Zo stilaan keert de
pijn met mondjesmaat terug.”
Hij nodigde familie, vrienden, 
kennissen, collega’s en ex-colle-
ga’s in groepjes uit voor een etentje

“Stief wist medelijden 
elke keer opnieuw om
te zetten in respect”

Hamontenaar met ongeneeslijke huidziekte 
en huidkanker kiest voor euthanasie
HAMONT-ACHEL  - Dag op dag tien jaar geleden getuigde Hamontenaar 
Stief Dirckx in onze krant moedig over zijn leven met de aangeboren 
ongeneeslijke huidziekte epidermolysus bullosa (EB). Een huid zo teer 
als vleugels van een vlinder. De minste aanraking is goed voor pijn, 
jeuk en een blaar. Enkele jaren geleden kreeg hij kanker. Stief was zijn 
ziektes 39 jaar lang de baas, maar op het einde van zijn leven waren 
de rollen omgekeerd. Begin juli koos Stief voor euthanasie.

Geert HOUBEN

In mei trok Stief Dirckx nog naar New York, zijn grote droom. Begin juli 
stapte hij uit het leven. Stief werd 39 jaar. FOTO HBVL

Waarom zou ik 
medelijden hebben met 
mezelf? Ik weet niet hoe
het is om de ziekte niet te
hebben

Stief DIRCKX

openen… Toch was zelfmedelij-
den het laatste wat Stief had. Ook
al was het lot hem allesbehalve ge-
zind, want al op 7-jarige leeftijd 
verloor hij zijn moeder. “Waarom
zou ik medelijden hebben met me-
zelf? Ik weet niet hoe het is om de
ziekte niet te hebben. Een leven 
zonder EB kan ik me niet voor-
stellen”, zo verwoordde hij het
zelf. 
Zijn laatste werkgever, Rik Neven
van communicatiebureau Palin-
droom, bevestigt. “Nooit heeft
Stief zijn ziekte aangewend als ex-
cuus om iets eens niet te proberen.

De vakbonden van het cabineper-
soneel van Ryanair in Spanje, Por-
tugal en België hebben opgeroe-
pen om volgende week woensdag
en donderdag het werk neer te leg-
gen. Italiaanse bonden doen enkel
woensdag mee. 
Ze hebben een lange lijst aan ei-
sen: de erkenning van al het cabi-
nepersoneel door Ryanair – nu

werken vele stewards en stewar-
dessen voor onderaannemers –, 
de erkenning van de nationale ar-
beidswetgeving met de erkenning 
van vakbonden, sociale verkiezin-
gen en cao’s, en betere lonen en ar-
beidsvoorwaarden. 
Maar de staking gaat ook over an-
dere dingen. Zo ergert het cabine-
personeel zich onder meer aan de

DUBLIN - De staking van stewards en stewardessen van de Ierse 
luchtvaartmaatschappij Ryanair op 25 en 26 juli zal naar verwachting 
vijftig van de 160 dagelijkse vluchten van en naar Charleroi en 
Zaventem treffen. Bijna één op de drie Belgische Ryanair-vluchten van 
die dagen wordt dus geschrapt. Dat heeft Ryanair gisteren 
bekendgemaakt. De getroffen reizigers kunnen hun vlucht omboeken 
of hun geld terugvragen.

Staking bij Ryanair treft tot 50 Belgische vluchten
doelstellingen die ze moeten halen
rond de verkoop van allerlei spul-
len in de lucht.

Gecoördineerde actie
Door de gecoördineerde vak-
bondsactie in verschillende lan-
den zullen volgende week woens-
dag en donderdag naar schatting 
50 van de 160 Belgische vluchten
worden geschrapt. In Spanje wor-
den tot tweehonderd van de ruim
830 dagelijkse vluchten geschrapt
en in Portugal maximum vijftig
van de 180 vluchten. Alles samen
zullen tot 300 van de 2.400 dage-
lijkse vluchten van Ryanair in Eu-
ropa door de staking getroffen

worden, zo heeft Ryanair laten 
weten. 
Volgens de lagekostenmaatschap-
pij zullen in totaal 50.000 van de 
430.000 passagiers door de sta-
king hun vlucht geschrapt zien.

Terugbetaling
De maatschappij zegt dat alle ge-
troffen klanten het voorstel kre-
gen om hun vlucht om te boeken.
De reizigers kunnen ook kiezen 
voor een volledige terugbetaling. 
Wie geen bericht ontving van
Ryanair mag ervan uitgaan dat
zijn of haar vlucht zoals gepland 
zal doorgaan, aldus de lagekos-
tenmaatschappij.

“Deze stakingen zijn volledig on-
terecht en bereiken niets anders 
dan de verstoring van gezinsva-
kanties. Ze bieden enkel voordeel
aan concurrerende luchtvaart-
maatschappijen in België, Portu-
gal en Spanje”, reageert Ryanair-
woordvoerder Kenny Jacobs. Be-
halve het cabinepersoneel bij 
Ryanair, hebben ook de piloten al
regelmatig hun onvre-
de laten blijken over
de sociale omstan-
digheden bij de 
Ierse lagekos-
tenmaat-
schappij.  
(dc)


