
ZORGPLANNING, WAT IS DAT? 

Het is voornamelijk een gesprek tussen de arts, 

de bewoner en de familie over de zorg die je wil 

mocht je erg ziek worden. 

Een goede voorbereiding kan meer kwaliteit 

geven aan de laatste periode van je leven.  

WAAR IS DAT GOED VOOR? 

De laatste jaren komen mensen steeds meer 

voor onverwachte en moeilijke vragen te staan als 

ze ernstig ziek worden. 

De medische mogelijkheden lijken bijna 

onbeperkt: heb je wel eens nagedacht over welke 

behandelingen jij later wel of niet zou willen, als 

je ongeneeslijk ziek zou zijn ? 

Deze vraag wordt niet zomaar gesteld. Er bestaat 

tegenwoordig namelijk een wet over de rechten 

van patiënten. Volgens die wet, heb je als patiënt 

het recht om mee te beslissen over dergelijke 

behandelingen. 

WAAROM NU AL? 

Zolang je gezond bent, lijkt dit wat vreemd.  

Waarom zou je daar vandaag al bij stil staan, 

zelfs al voel je je nog niet eens oud ?  

 Misschien denkt iemand: “ voor mij moet 

 dat niet, want ze zullen wel weten wat ik wil 

 als het zo ver is“. Hopelijk is dat zo. 

 Toch leert de ervaring dat er gemakkelijk  

 misverstanden opduiken. 

Tegenwoordig verandert de medische wereld 

snel. Omdat je gezondheid niet voorspeld kan 

worden, wordt het onderwerp vroegtijdige 

zorgplanning aangekaart bij het begin van je 

verblijf in het woonzorgcentrum (ongeveer 6 

weken na je opname). 

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING  

  

In “Het Meerlehof” kiezen we om de 

vroegtijdige zorgplanning te zien als een 

proces. Enkele weken na je opname zal je 

aangesproken worden door je 

afdelingsverantwoordelijke, en eventueel ook 

je huisarts, over de opname-evaluatie en de 

vroegtijdige zorgplanning. 

Verdere gesprekken, indien gewenst, zullen 

gevoerd worden door de medewerkers die 

daartoe opgeleid werden. 

 

 

COMFORTZORG: 

Comfortzorg betekent dat we je zoveel 

mogelijk helpen in jouw pijnbestrijding en 

zoveel mogelijk comfort bieden. Comfortzorg 

kan opgestart worden wanneer jouw toestand 

evolueert naar een onomkeerbare en 

levensbedreigende ziekte. Tijdens een 

overlegmoment worden afspraken gemaakt 

i.v.m. de comfortzorgen. 

 

 

 

 

 

Niets “moet“. Op jouw maat en volgens 

jouw wensen en verwachtingen kan 

alles besproken  worden. 

  



VERTEGENWOORDIGER: 

 Iedereen kan een vertegenwoordiger 

aanstellen. Die persoon spreekt in naam 

van de bewoner vanaf het moment dat 

die niet meer in staat is om zijn wil uit te 

drukken. 

 Als je zelf een vertegenwoordiger kiest, is 

dit een benoemde vertegenwoordiger, 

tenminste als jouw naam en die van je 

vertegenwoordiger op papier gezet 

werden met de 2 handtekeningen erbij. 

 Als je zelf geen vertegenwoordiger 

benoemt, voorziet de wet een oplossing. 

 Je kan de naam en handtekening van je 

vertegenwoordiger ook opnemen in een 

wilsverklaring. 

WILSVERKLARING: 

Welke zorg je niet wil krijgen mocht je erg ziek 

worden, kan je neerschrijven in een 

wilsverklaring. Dankzij dit document weten 

artsen welke behandelingen je zou aanvaarden 

en welke niet. 

De wilsverklaring moet ingevuld worden op een 

moment waarop je nog helder kan denken en 

zelf beslissingen kan nemen. 

Deze wilsverklaring kan altijd aangepast worden 

moest je van idee veranderen.  

Vragen die je in een wilsverklaring kan 

beantwoorden, zijn deze: 

 Welke behandeling wil je niet meer krijgen? 

Opname in het ziekenhuis, reanimatie, 

kunstmatige voeding, beademing door een 

machine,… Dit kan je neerschrijven in een 

negatieve wilsverklaring. 

 Wil je euthanasie als je in een 

onomkeerbare coma zou geraken? Dit 

noemt een positieve wilsverklaring. 

 Hoe zie jij je uitvaart? Wil je je lichaam 

afstaan aan de wetenschap? Ben  je bereid 

om je organen af te staan aan andere 

mensen? 

 

HET TEAM VOOR  

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING: 

 

Coördinerend en raadgevend arts 

Simone: Hoofdverpleegkundige A 

Afdelingsverantwoordelijken: Anja, Marcia, 

Belinda 

Verpleeg- en zorgkundigen: Viviane, Christel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een persoonlijk afscheid,  

 vroegtijdige zorgplanning 

 

 

 



Ja, ik heb nog vragen in verband met 

vroegtijdige zorgplanning en wens 

hierover een gesprek te hebben met één 

van de medewerkers van het team 

vroegtijdige zorgplanning.  

 

Naam: ………………………………………….. 

Kamernummer: ……………………………. 

Telefoonnummer: ……………………….. 

Handtekening: ……………………………… 

 

 

 

Je kan dit strookje afgeven aan één  

van de medewerkers van het team 

vroegtijdige zorgplanning of aan de 

receptie.  

 

 

 

 


