
Zorgplanning wat is dat? 

al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden. Dat is 

vroegtijdige zorgplanning. ‘Een reis plannen’ en ‘nadenken over de laatste periode van je leven’, wat 

heeft dat met elkaar te maken? Zoals een goede voorbereiding van een reis vervelende situaties kan 

voorkomen, zo kan een goede voorbereiding 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: experimentele 

chemotherapie, beademingsapparatuur, kunstmatige voeding … om er enkele te noemen. Heb je 

wel eens nagedacht over welke behandelingen jij later wel of niet zou willen, als je ongeneeslijk ziek 

zou zijn? Deze vraag wordt hier niet zomaar gesteld. Er bestaat namelijk een wet over de rechten 

van patiënten. En 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 mogelijk wat vreemd. Waarom zou je daar vandaag al 

bij stilstaan, 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 ook zo. Toch leert de ervaring 

dat er gemakkelijk misverstanden opduiken. Iemand anders zegt: ‘Ik doe dat later wel.’ Goed, maar: 

stel dat jou plots iets zou overkomen, waardoor je niet meer kan zeggen wat je wil? Wanneer je 

bijvoorbeeld buiten bewustzijn zou geraken? Precies omdat de medische wereld zo snel verandert, 

omdat er een wet over je rechten als patiënt bestaat en omdat je gezondheid niet voorspeld kan 

worden, werd de brochure Ook de laatste reis wil je samen bespreken … geschreven. 

 

Daarom een brochure Waarover gaat deze brochure? • Hoe kan je nu al nadenken, spreken en 

zoveel mogelijk (mee)beslissen over je latere zorg? • Welke zijn je rechten als patiënt? • Hoe kan jij 

je laten vertegenwoordigen? • Wat is een wilsverklaring? • Alle mogelijkheden van palliatieve zorg, 

ook voor wie nog niet dicht bij het levenseinde staat, stoppen of niet opstarten van een 

behandeling, palliatieve sedatie, euthanasie … • Nuttige telefoonnummers, adressen en websites, 

waarop je met al je vragen terecht kan - ook in jouw regio. 


