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“Dat ik met mijn vrouw in haar 

laatste levensweken over alles 

durfde te spreken is nu, 

na haar dood, voor mij een van 

de mooiste geschenken.”

“Wij hebben met onze ouders tijdig 

alles rustig kunnen bespreken en 

regelen. Dat heeft de zorg in de 

laatste levensfase zoveel beter 

doen verlopen. 

Het vroeg wel enige moed 

in het begin.”
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Dacht je al na over je 
sterfelijkheid? Durf jij spreken 

over je opvattingen, gevoelens 
en wensen over sterven en 
dood? Weten je partner, je 

kinderen, vrienden of andere 
vertrouwenspersonen hoe jij je 

levenseinde ziet? 
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Vind je het belangrijk om het gesprek aan te 
gaan over deze belangrijke levensvragen maar 
weet je niet goed hoe je er aan moet 
beginnen? Heb je nooit eerder stilgestaan bij 
deze vragen maar ga je toch de uitdaging 
aan? Dan kan deze brochure je helpen. 

Ja, spreken over later is niet makkelijk. 
Maar het loont de moeite om het te doen. 
Tijdige planning van medische zorg en 
regelingen bij het levenseinde kunnen later 
meer levenscomfort geven. Vroeger durven 
spreken over later helpt misschien om minder 
angstig te zijn voor de toekomst.

In de laatste levensfase kunnen ouders en 
kinderen elkaar een onvermoed mooi cadeau 
schenken: een rustig en open gesprek over 
het voorbije leven samen, over de hoop, de 
zorgen en de wensen voor later. Doorgaans 
doen zo’n gesprekken alle deelnemers deugd. 
Er worden dingen gezegd die anders nooit 
aan bod zouden komen. Het schept een band 
die er voorheen niet was. Er komen 
ontroerende, kostbare dingen ter sprake.

Bovendien sta je niet alleen. Je kan een 
beroep doen op veel mensen en diensten om 
het gesprek te ondersteunen: vrienden, de 
huisarts, medewerkers van het ziekenfonds, 
mensen van thuiszorg, vertrouwensmensen in 
het woonzorgcentrum, mensen uit de 
palliatieve zorg, contactpersonen van OKRA 
en van ZIEKENZORG CM… 

Neem je tijd om het gesprek aan te gaan. 
Misschien wil je er eerst zelf eens over 
nadenken. Soms heb je tijd nodig om het pad 
te effenen. Of wil je meer informatie opzoeken. 
Of verander je van mening. Dat kan allemaal. 

In deze brochure vind je een aantal vragen 
aan de hand waarvan je het gesprek kan 
voeren. Na zo’n gesprek kan je ook het een 
en ander schriftelijk vastleggen, als houvast. 
En, wat je vandaag wenst, kan morgen 
misschien anders zijn. Dat is geen enkel 
probleem. Je kan altijd bijsturen of herzien, 
ook als alles op papier staat.

Deze brochure kadert in de campagne van de 
Koning Boudewijnstichting om ‘Vroeger na te 
denken over later’. OKRA wil met deze 
brochure het gesprek over de laatste 
levensfase op gang brengen. De uitspraken 
zeggen niets over het standpunt van OKRA 
zelf. De visie van OKRA is te lezen in 
de brochure Waardig ouder worden tot het 
einde toe. Deze is aan te vragen via 
02 246 44 41 of te vinden op www.okra.be.

Er komen 
ontroerende, 

kostbare dingen 
ter sprake.
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Als ouders en kinderen over de dingen van de laatste levensfase 
kunnen spreken, geven ze elkaar een unieke en kostbare schat.

Ze kunnen elkaar leren: 
✥	 dat ze niet zo bang hoeven te zijn van de dood; 
✥	 dat ze juist door de eindigheid onder ogen te zien, beter kunnen 

genieten van elk moment dat nog komt; 
✥	 hoe kleine dingen belangrijker worden; 
✥	 hoe materiële zaken en rijkdom er aan het einde van het leven niet toe 

doen;
✥	 hoe we bewuster en meer aanvaardend kunnen omgaan met de 

grenzen van het eigen kunnen; 
✥	 hoe ze de verbondenheid met elkaar intenser aanvoelen en beleven;
✥	 hoe ze dankbaarder kunnen leven om al wat goed en mooi is geweest.

Ze kunnen ook leren:
✥	 hoe ze afspraken kunnen maken over welke behandelingen er wel en 

niet meer gewenst zijn; 
✥	 hoe er tijdig regelingen kunnen getroffen worden voor situaties 
 van afhankelijkheid; 
✥	 hoe er op een passende wijze afspraken kunnen gemaakt worden met 

zorgverleners…

De wijze waarop ouders het laatste deel van hun leven doorbrengen, is 
misschien een ultieme les. Het kan een geschenk zijn voor hen die 
achterblijven. Maar misschien is het ook wel de bekroning van een leven, 
die helpt om met een gevoel van meer tevredenheid en vrede de laatste 
adem uit te blazen. De kaarten die mensen krijgen toebedeeld, kunnen ze 
niet veranderen maar ze kunnen wel zelf bepalen hoe ze er hun laatste spel 
mee spelen.

Manu Keirse 
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Ouders en 
kinderen 

kunnen elkaar 
leren hoe kleine 

dingen 
belangrijker 

worden.
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Zelf willen beslissen, 
vraagt om gesprek 
en overleg

De mens kiest en beslist zelden iets in z’n 
eentje. Akkoord, een mens houdt vaak een 
innerlijke dialoog. Maar in dat zelfgesprek 
klinken voortdurend de echo’s van anderen en 
van de buitenwereld. Zonder de ander krijg je 
geen helderheid in de beslissing die je moet 
nemen. De uiteindelijke beslissing is dus altijd 
een besluit van een zoektraject. En daar zijn 
steeds minstens een paar goede vrienden en 
vertrouwenspersonen in betrokken. 

Zelf over je leven beschikken is belangrijk om 
een goed leven uit te bouwen. Maar dat 
vraagt tijd voor overleg, zeker als het gaat over 
intense en ingrijpende levensbeslissingen. 
En dat zijn het begin en het einde van het 
leven zeker. 

Wanneer 
begin je aan 
zo’n gesprek?

Spontane gesprekken vanuit het 
dagelijkse samenleven

✥	 Bij een verjaardag, met Nieuwjaar of bij een 
jubileum kan iemand in een attentiekaartje 
of met een kort woordje het ouder worden 
en de eindigheid onder woorden brengen: 
dankbaar om al wat was, blij om al wat nog 
komt in de kortere tijd die nog rest, 
suggereren dat je tijdig moet nadenken 
over de dingen die gaan komen…  

✥	 Het thema van het levenseinde zit verweven 
in het dagelijkse leven van mensen. 
Wanneer een bekende figuur of een naaste 
verwante overlijdt, kan je je eigen broosheid 
en eindigheid van het leven zwaarder 
beseffen. 

✥	 Een ziekenhuisopname, een operatie of een 
verzwakkende gezondheid kan een ander 
aanknopingspunt zijn om een gesprek te 
beginnen over zorg en regelingen voor later. 
Een ernstige ziekte of aftakeling die 
toeslaan in de nabije leefkring kunnen 
andere aanknopingspunten zijn om als 
ouders en kinderen te spreken over ‘wat als 
het zich zou voordoen in ons gezin?’
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Het gesprek bewust voorzien 

✥	 Soms is het makkelijker om gesprekken 
over later te voeren over financiële en 
materiële voorbereidingen. Laat daar het 
gesprek niet stoppen. Maak van de 
gelegenheid gebruik om verder te praten 
dan over het materiële. Je kan deze 
gesprekken als opstap gebruiken om het 
te hebben over hoe jij je levenseinde ziet.

Je kan ook de uitspraken die hierna volgen 
gebruiken als leidraad. Om er zelf over na te 
denken, om er met partner, kinderen, familie, 
vrienden of vertrouwenspersonen over te 
praten.

Hoe 
begin je aan zo’n 
gesprek?

Aan de hand van de volgende uitspraken kan 
je een gesprek starten. De uitdieping, de 
nuancering en de keuze verfijn je zelf en stem 
je af op de persoonlijke situatie. Ze dienen als 
opstap. 

1. Welke medische begeleiding en 
zorg zou ik willen als mijn 
levenseinde nadert?

2. Welke morele en religieuze 
ondersteuning zou ik willen in 
mijn laatste levensweken? 

3. Welke wensen heb ik in verband  
met mijn afscheidsritueel en 
begrafenis?
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Welke medische begeleiding 
en zorg zou ik willen 
als mijn levenseinde 

nadert?

1.

Denk aan later
Spreek over later
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✥	 Ik wil zo lang mogelijk leven.

✥	 Ik wens de laatste tijd van mijn leven thuis door te brengen.

✥	 Ik wil steeds juist geïnformeerd worden over mijn gezondheidstoestand, 
 ook wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

✥	 Tijdens de allerlaatste levensfase kies ik voor goede palliatieve zorgen, 
 niet voor euthanasie.

✥	 Ik denk in een situatie terecht te kunnen komen dat ik voor mezelf 
 euthanasie overweeg. 

✥	 In geval van ondraaglijke pijn of groeiende ongemakken wens ik medisch 
begeleide verdoving, ook al betekent dit dat ik mogelijk vroeger sterf 
(palliatieve sedatie). 

✥	 Ik wil graag zelf mee beslissen over medische keuzes bij het levenseinde, 
ook over het opstarten van of het doorgaan met medische behandelingen.

✥	 Ik wil vooraf mijn wensen noteren voor het moment dat ik in een 
(onomkeerbare) coma terechtkom. 

✥	 Ik wens dat een persoon waar ik vertrouwen in heb, 
 mij bijstaat in alle contacten. 

✥	 Ik wens dat iemand die mijn situatie kent, mijn wensen behartigt 
 als ik zelf niet meer kan beslissen. 
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Welke morele en religieuze 
ondersteuning zou ik willen 

in mijn laatste 
levensweken? 

Welke wensen heb ik 
in verband 

met mijn afscheidsritueel 
en begrafenis?

2.

3.

Denk aan later
Spreek over later
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✥	 Ik wens aan te geven welk soort uitvaart- of afscheidsritueel ik verkies.

✥	 Ik wil graag mijn uitvaart of afscheidsritueel vooraf voorbereiden.  

✥	 Ik wil mijn uitvaart of afscheidsritueel met iemand bespreken en regelen. 

✥	 Ik wil te kennen geven welk lied en/of welke tekst(en) ik graag 
 zou laten opnemen in mijn uitvaart of afscheidsritueel. 

✥	 Ik wil te kennen geven hoe ik wens begraven te worden. 

✥	 Ik heb een gedachte, gezegde of vers die ik op mijn 
 overlijdensbericht en/of op mijn grafsteen wil.

✥	 In de laatste levensfase wil ik graag met iemand spreken 
 over de dood en leven na de dood.

✥	 Ik wens het bezoek van een priester, lekenpastor of andere 
vertrouwenspersoon in de laatste levensfase.

✥	 Ik wens het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.
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Meer informatie? 

Wat is een wilsbeschikking en waar vind je de 
nodige formulieren? Waar kan je terecht met 
vragen over palliatieve zorg? Bij wie kan je 
terecht als je euthanasie overweegt? 
Palliatieve sedatie, hoe gaat dat in zijn werk? 

Concrete vragen over het levenseinde kan je 
steeds stellen aan je huisarts of bij een 
maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Je 
kan eveneens terecht bij organisaties die 
begaan zijn met mensen tijdens de laatste 
levensfase. Zij bieden brochures aan met 
duidelijke en juiste informatie.

•	 Federatie van Palliatieve Zorg Vlaanderen 
 www.palliatief.be  - 02 255 30 40

•	 LevensEinde InformatieForum
 www.leif.be - 078 15 11 55

•	 CM dienst maatschappelijk werk 
 www.cm.be 

De laatste levensfase: 
boeiende documenten

Een selectie van boeken
•	 Manu Keirse, Later begint vandaag.  
 Antwoorden over de laatste levensfase, 

palliatieve zorg en euthanasie. 
•	 Jacinta Van Harteveld, Leven in het zicht 

van de dood. Als iemand van wie je houdt 
sterft.

•	 Carlo Leget, Ruimte om te sterven. Een 
weg voor zieken, naasten en zorgverleners.

•	 Doeke Post, De dood komt steeds later. 
Het einde van het leven in discussie.

•	 Gretel Van den Broek. Een bed voor de 
dood. Sterfstage op een palliatieve 
eenheid. 

•	 Nic Balthazar, Marijke Libert en Mia 
Verstraete, Tot altijd. Over de keuze van 
Mario Verstraete en het euthanasiedebat 
vandaag.

Enkele dvd’s 
•	 dvd film Tot altijd: Film van Nic Balthazar 

over de euthanasie van Mario Verstraete, 
de eerste euthanasie in België.

•	 dvd Credit ends: twee menselijke verhalen 
over een waardig levenseinde, met 
commentaar van enkele deskundigen.  
Meer info en bestellen op 

 www.endcredits.be
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Nuttige websites
•	 www.palliatief.be: 
 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

Voor vragen in verband met palliatieve 
zorgen - thuiszorg of een palliatieve 
eenheid - kan je terecht bij de Federatie. 

•	 www.zorgrecht.be:
 Bij OKRA-ZORGRECHT kan je terecht als 

zorggebruiker met vragen waarmee je 
moeilijk ergens anders terecht kan.

•	 www.ziekenzorg.be:
 ZIEKENZORG CM is een vereniging van en 

voor langdurig zieken en gezonden, met 
aandacht voor de mantelzorgers.

•	 www.cm.be: 
 christelijke mutualiteit, 
 maatschappelijk werk. 
 De dienst informeert je ondermeer over de 

sociale regelgeving die voor jou van 
toepassing is, organiseert de thuiszorg en 
begeleidt je bij langdurige zorgsituaties.

•	 www.kbs-frb.be: 
 Koning Boudewijnstichting. 
 Tracht via steun aan projecten de dialoog 

tussen de verschillende generaties te 
bevorderen. 

 

•	 www.leif.be:  LevensEinde en 
InformatieForum. 

 LEIF is een open initiatief van mensen en 
verenigingen die streven naar een waardig 
levenseinde voor iedereen waarbij respect 
voor de wil van de patiënt voorop staat.

•	 www.zorgnetvlaanderen.be  
 Zorgnet Vlaanderen. 
 Koepel netwerk zorgvoorzieningen, met 

aandacht voor dit thema in 
woonzorgcentra. 

•	 www.vvsg.be  
 Vereniging van Vlaamse steden en 

Gemeenten. 
 Luik ouderenzorg: met aandacht voor dit 

thema in woonzorgcentra.



Verantw. Uitgever: Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge
Meer info: Piet Elzen, 02 246 44 47, piet.elzen@okra.be
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Deze brochure kwam tot stand met de steun 
van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. 
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