


Het onderwerp zorgt voor verdriet, narigheid, 
machteloosheid e.d., en dat gaan we liever uit de weg

Het is nog een groot taboe-onderwerp. 
We zijn het niet gewend om over het levenseinde te praten; 
de dood is geen geïntegreerd onderdeel van het leven

De dokters staan – in het algemeen gesproken – vooral 
in de behandelstand, dat maakt kijken naar de afloop 
van het leven niet eenvoudig

De maatschappij bevordert dat ook niet echt…



Het helpt zorgprofessionals om goede zorg te geven;
zij weten daardoor beter wat u wilt

Het zorgt voor verbinding, het brengt mensen dichterbij elkaar

Het helpt bij het afscheid nemen,
en het verkleint het aantal onafgemaakte zaken

Het vermindert de angst en het geeft rust





Hoe doe je dat?

Wat als-constructie

‘Begin de vraag met een hypothese: Wat als…, Stel dat…’ 

Via de band-methode

‘Wat mensen over anderen zeggen, zegt ook veel over hen.’

Bucketlist

Wat wil je nog meemaken, doen of ervaren? 
Wat staat er op de lijst?

Haak aan bij de BN’ers

Gebruik hun ervaringen als ‘haakje’ of als spiegel





Welke voorbereidingen kun je treffen?

Geldzaken Rondom zorgverlening Uitvaart



Testament

• Geld, huis, bezittingen
• Executeur aanwijzen
• Regelen van bedrijfsopvolging

Nalatenschap voor een goed doel

• Via het testament
- Goed doel als erfgenaam (deel van het geheel)
- Goed doel krijgt legaat (vastgesteld bedrag)

‘Emotionele testament’ 

• Spullen met emotionele waarde toewijzen (codicil)
• Brieven voor partner, kinderen of anderen



Ontspullen

Garage – Zolder – Verzamelingen



Welke voorbereidingen kun je treffen?

Nadenken en praten over je wensen/verwachtingen

• Met partner, kinderen, andere naasten
• Met huisarts

Wensen/verwachtingen

• Waar wil ik die laatste levensfase doorbrengen?
• Wie gaat mij verzorgen? (naasten, professionals)
• Wat is belangrijk voor mij in de laatste levensfase?
• Hoe wil ik afscheid nemen?
• Zijn er nog laatste wensen?



Vastleggen/regelen

• Wilsverklaring
• Zorgverklaring
• Euthanasieverklaring
• Niet-reanimerenpenning
• Behandelverbod
• Levenstestament

(wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen)

Wensenboekjes



Mogelijk hebben zij baat bij enige info over uw wensen:

• Begraven of cremeren
• Groots of intiem
• Locatie van de dienst
• Sfeer van de dienst
• Muziek
• Bloemen
• Producten als kist of de rouwadvertentie

Digitale leven afronden?

De uitvaart - Geheel aan de nabestaanden overlaten of niet?



www.palvooru.nl





www.doodgewoonbespreekbaar.nl



www.netwerkpalliatievezorg.nl



Wat kunt u morgen of komende week gaan doen?

• Ga met elkaar in gesprek (partner, kinderen, anderen), 
al dan niet aan de hand van een gesprekshulp (Kaartjes van Betekenis) of wensenboekje

• Kies een onderwerp (binnen de thema’s geldzaken, zorg, uitvaart)

• Maak een afspraak met de huisarts, om te praten over…
• Maak een afspraak met de huisarts, om te vertellen dat…
• Ga op zoek naar informatie over mogelijkheden op gebied van palliatieve zorg of uitvaartzorg
• Bezoek een open dag van een hospice
• Denk na over wat u wilt vastleggen in een wilsverklaring
• Maak een afspraak met een uitvaartondernemer (voorgesprek)
• Ga de zolder opruimen

Iets anders… 


