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Inleiding door Ineke: 
Dit is de tweede avond in een serie over het Levenstestament. 
Op een aantal aanmeldingsformulieren stond de vraag geschreven: Wat 
is een Levenstestament? 

Wat is een Levenstestament? 
Een levenstestament is heel persoonlijk en dus voor iedereen anders. 
Denk hierbij aan een map of een ordner, een schriftje waarin wensen 
m.b.t. de verzorging in de laatste levensfase kunnen staan. Er kunnen 
wilsverklaringen zoals een donorcodicil of een euthanasieverklaring in 
zitten. Maar ook wensen of regelingen m.b.t. de uitvaart, 
verzekeringspapieren, een testament of een eigen beschrijving van 
bezittingen en wie te zijner tijd de nalatenschap zal verzorgen. 
Tenslotte – en ik ben hier niet volledig – kan er ook informatie over de 
vertrouwenspersoon/-personen staan. 
De een kiest ervoor om zo volledig mogelijk te zijn, de ander vertrouwt 
veel toe aan  de inzichten van de wettelijke erfgenaam. 
Er zijn allerlei voorbeelden op de markt, zoals van notariskantoren en 
een model via de Consumentenbond. 
In deze serie bijeenkomsten verzamelen we informatie om hiermee zelf 
aan de slag te gaan. Wanneer je dat zelf wilt. Alleen of samen met 
anderen. Met behulp van een gekocht model of naar eigen inzicht. 

Vanavond praten we over wensen en mogelijkheden voor wat betreft 
de verzorging en verpleging  en de medische zorg in de laatste 
levensfase.  
Mariette vertelt en spreekt met ons over deze zorg, zij geeft ons 
informatie over de verschillende wilsverklaringen en tot slot komt ook 
de vertrouwenspersoon aan de orde. 

Inleiding Mariëtte Hamaker (voormalig huisarts): 

Haar eerste vraag aan ons was: Wat betekent goede zorg? Wat is goede 
zorg? 
Er zijn verschillende antwoorden mogelijk die voor iedereen 
verschillend zijn. 
Voor de een is dat de tijd en de rust in de keuzes die gemaakt kunnen 
worden. 



Voor de ander een ander een vriendin die haar kritisch kan bevragen 
wat ze wil aan zorg en behandelingen. 

Tips voor goede zorg van Mariëtte: 
Als er iets aan de hand is met je en je hebt een afspraak in het 
ziekenhuis, neem dan iemand mee naar die gesprekken. Je hoort maar 
vaak de helft van wat er gezegd wordt. Vraag ook eventueel een 
tweede en derde gesprek. 

Zorg dat je een goed contact met je huisarts hebt. Is dat nu niet zo ga 
dan op zoek naar een andere. 

Als je ziek bent en je denkt in de toekomst meer thuiszorg te moeten 
krijgen, nodig dan eens een wijkverpleegkundige uit die met je 
meedenkt en kijkt . 
Bij zorg thuis kan er veel meer dan je denkt. Als er via het ziekenhuis 
zorg wordt ingezet door de transferverpleegkundige, zorg er dan voor 
dat er een thuiszorginstelling ingezet wordt die ook goede contacten 
met de huisarts heeft 
Zorg dat je nooit op vrijdag wordt ontslagen omdat er dan vaak geen 
zorg meer geregeld kan worden voor in het weekend.  
Laat de transfer op woensdag komen!! Maak een afspraak, anders gaat 
het misschien niet gebeuren! 

Blijf hoe dan ook alert of laat iemand meekijken. Hou ook je 
medicijnen zelf in de gaten 

Wil men je behandelen bedenk dan wat winst is voor jou in deze 
omstandigheden. Denk er eerst een paar weken over na wat en hoe je 
het wilt. 
En je kunt ook uitproberen of je medicijnen etc.  kunt verdragen 

Als je veel zorg thuis nodig hebt kan dat ook. De zorg lijkt uitgekleed 
maar er is zeker nog van alles mogelijk. 
Soms is die zorg 3 a 4 maal per dag mogelijk. Ook kan er een nachthulp 
ingezet worden in de laatste fase. 
Naar een hospice kun je gaan via het ziekenhuis of via je thuissituatie 
als er een inschatting is dat het nog 3-4 maanden duurt voordat je gaat 
overlijden. 

ZORGVERKLARING 
Wat wil je regelen? 



De winst is dat je er nu over na kunt denken wat voor zorg je wilt 
hebben. Dat je dat nu “vast” kan leggen. 
Denk ook bij de verklaringen aan je spirituele behoeften, aan dat wat 
jou troost en steun kan bieden, een lijstje met muziek waar je van 
houdt.  
Van welke geuren hou je? Is het fijn om een hand-voet massage te 
krijgen? 
 Met wie wil je nog praten? Is dat een vertegenwoordiger van een 
levensbeschouwelijke stroming? 

Zorg ervoor dat er iemand is die je belangen behartigt en die weet wat 
je wilt. 
Zoek meerdere gemachtigden. Vriend(in) - familie. 
Dit is voor het geval dat  je niet meer in staat bent om zelf besluiten te 
nemen en  de ander dat voor je moet doen.  Een voorbeeld: Je ligt in 
een onomkeerbaar coma, wil je dan nog behandeld worden? 

Zorg dat er een exemplaar van je wilsverklaringen bij de huisarts ligt 
en bij de gemachtigde(n). Ook kun je deze zorgverklaring landelijk 
laten registreren. 
Je kunt altijd andere besluiten nemen en dat weer vast laten leggen 
als je helder genoeg bent. 
Een zorgverklaring maak je met plaatsnaam, datum, handtekeningen 
van jou en gemachtigde. 

NIET- REANIMERENVERKLARING 
Die is in de thuissituatie van belang. Er moet dan wel iemand bij je zijn 
die op de hoogte is van je niet-reanimeerverklaring en waar die te 
vinden is. Val je op straat neer, dan is men verplicht je te reanimeren. 
Je kunt wel een niet-reanimeren verklaring hebben maar dat is geen 
garantie dat men niet reanimeert. 

 EUTHANASIE 
Je kunt lid worden van de vereniging maar dat hoeft niet. 
Als je wilsbekwaam  bent, ook bij de diagnose dementie, kun je die 
verklaring tekenen. 
Deze hoef je niet elk jaar te vernieuwen maar doe dat wel wanneer je 
ernstig ziek bent. Bespreek met je netwerk dat, als je dat vergeet, zij 
er attent op zijn. 
Vernieuw de verklaring ook bij de diagnose van Alzheimer en eventueel 
elk jaar of bij duidelijke achteruitgang. Je kan je familie of vrienden 
vragen je in geval van dementie je te helpen herinneren dat er 



moment komt van kiezen, wanneer je nog wel of niet meer 
wilsbekwaam bent. 
Het is dan namelijk zaak, mocht je euthanasie willen,  er op tijd bij te 
zijn. 
De meeste mensen schuiven zelf op en stellen het uit. 

Uitbehandeld 
Als je uitbehandeld bent in het ziekenhuis of ook thuis ( via de huisarts) 
maar dat kan ook veel eerder bij onvoldoende bestrijding van klachten 
van pijn, benauwdheid, misselijkheid, vraag dan naar het palliatieve 
team. Ze kunnen veel voor je betekenen door de omstandigheden beter 
te maken, met o.a. medicatie voor de pijn en om te kunnen slapen. 

VERSTERVEN  
Versterven is je keuze om niet meer te eten of te drinken als je oud en 
of ziek bent. Het kan een mooi geleidelijk sterfproces zijn. En een 
mooie manier om het heft zelf in handen te nemen. 
Hier is weinig informatie over. Bespreek het met de huisarts. Die kan je 
begeleiden. Misschien is hij of zij het niet gewend maar er zijn goede 
richtlijnen voor. 
De neiging tot eten en drinken is al minder als je ouder wordt. Het 
dorstcentrum in je hersenen is namelijk minder alert.  
Als je ophoudt met drinken kan het een paar dagen duren vóór je geen 
dorst meer hebt. Het is met name in die periode belangrijk dat je 
goede ondersteuning krijgt, dat er goede zorg is voor b.v. de droogte 
van de lippen, voor je mond, en eventueel een slaaptablet om de 
nachten goed door te komen. 
Daarna verdwijnt het dorstgevoel min of meer. 
Ook daarna blijft de zorg voor je mond en begeleiding belangrijk. 
Na enige tijd, sms een paar dagen maar soms ook wel twee weken, 
wordt je suffig, en zak je weg. 
Dit komt doordat de nieren niet meer goed functioneren door het 
tekort aan vocht.  
Het kan voor omstanders lang duren: ook voor jezelf, kan twee, 
misschien drie weken lang zijn, maar het kan ook juist de periode zijn 
dat je nog eens met de een of de ander wilt praten of genieten van 
gezelschap, muziek. Tijd nemen voor het afscheid 
Familieleden, omstanders, zelfs de thuiszorg kunnen dwingend zijn dus 
zorg ook hier dat je vastlegt dat je dit wilt en dat je 
belangenbehartiger dit weet! 



Tot slot. 
Wanneer je in de laatste fase van je leven bent beland (indicatie is drie 
maanden) is er ook de keuze om thuis of in een hospice te sterven. 
Ook als je in ziekenhuis ligt kun je daar naar toe worden gebracht. 
Zorg dat je je wensen hieromtrent ook vastlegt. 


