
Programma Zorg rond 
het levenseinde 
Informatiebeurs 

Donderdag 21 april 2016 – de Stadshalle (zaal Berquin), 
Marktplein 5 te Nieuwpoort vanaf 16u30

Infomarkt 

van 16u30 tot 20u + na de voordracht

In de media komt het thema levenseinde regelmatig aan bod. We 
worden om de oren geslagen met termen als euthanasie, palliatieve 
sedatie, wilsverklaringen en vroegtijdige zorgplanning. 

Maar wat is het verschil nu eigenlijk tussen euthanasie en palliatie-
ve sedatie? Is euthanasie mogelijk voor dementerende personen? 
Hoe kan je aangeven dat je bepaalde behandelingen wel of niet 
wenst? Wat kan je allemaal op voorhand regelen?

De veelvuldige mogelijkheden rond vroegtijdige zorgplanning zijn 
uitgebreid en complex. Soms zie je door de bomen het bos niet 
meer! Mensen kunnen tegenwoordig meer en meer zelf bepalen 
wat ze willen, maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. Er bestaan 
veel vragen rond. 

Op de infomarkt vind je zeker en vast een antwoord! Het team van 
huisvandeMens Diksmuide geeft praktische info rond de wilsver-
klaringen en biedt een antwoord op persoonlijke vragen rond het 
thema levenseinde. 

> 

 
• Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Trouwplannen of samenwonen? Een baby op komst of 
een dierbare verloren? We helpen je om een  persoonlijke 
plechtigheid uit te werken.

• Waardig levenseinde
Vragen over de mogelijkheden bij het levenseinde? We bie-
den je informatie en helpen om de wilsverklaringen in te 
vullen. Op vraag verzorgen wij voordrachten rond waardig 
levenseinde, rouw en verlies.

• Vrijzinnig humanistische begeleiding 
Loopt het leven niet zoals gehoopt en heb je nood om te 
praten? Rouw je om een dierbare? Vertel je verhaal aan 
een luisterend oor.

• Bibliotheek
Een boek lezen en uitlenen bij ons? Neem een  kijkje op
www.colibris.be/huisvandemens

  Open elke werkdag tijdens de kantooruren en op afspraak. 
Onze dienstverlening is kosteloos. 
Meer info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.
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Zorg rond het levenseinde 
Informatiebeurs  

Vrijdag 15 maart 2019
van 13u30 tot 18u

OC De Leege Platse
Geluwestraat 12, 8980 Beselare 

Gratis toegang

LEIF West-Vlaanderen

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
ieper@deMens.nu
057 23 06 30
www.facebook.com/huisvandemensieper



Programma Levenseinde Informatiebeurs

Doorlopende infomarkt

13u30 - 18u
  

 

De mogelijkheden, wetten en regels rond vroegtijdige zorgplan-
ning zijn uitgebreid en complex. Op de infomarkt vind je een     
antwoord op jouw persoonlijke vragen rond:

• Voorafgaande zorgplanning en hulp bij het invullen van      
wilsverklaringen     HuisvandeMens

• Registratie van euthanasie, orgaandonatie en laatste       
wilsbeschikking     Burgerzaken Zonnebeke 

• Zorgcentra Groot Zonnebeke

• Folders: huis van de Notaris, orgaandonatie, screening 
borstkanker en screening dikke darm kanker

Praktisch

Indeling van de namiddag met voordrachten

13u30 - 14u30   Onthaal met koffie 

14u30 - 15u30   Verhalen uit de praktijk 
Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg 
Jan Ypermanziekenhuis

In de media komt het thema levenseinde regelmatig aan bod. We 
worden om de oren geslagen met termen als euthanasie, pal-
liatieve zorg, palliatieve sedatie, wilsverklaringen en vroegtijdige 
zorgplanning. Maar wat is dat precies? Wat kan er eigenlijk alle-
maal in welke situaties? Kobe zorgt voor verduidelijking en praat 
over zijn ervaringen met stervende mensen.

15u30 - 16u  Pauze 

16u – 17u   Schenkingsrecht en successierecht
Annelies Himpe, notaris

Wat met je bezittingen als je er niet meer bent? Wat kan je erven, 
wie heeft er recht op? Wat is het verschil tussen schenkingen en 
legaten? Is een testament enkel geldig als je het bij de notaris   
opstelt? Annelies maakt je wegwijs in erfenisrecht.

Deze infonamiddag met voordrachten is gratis. 

Vrijdag 15 maart 2019 – van 13u30 tot 18u
OC De Leege Platse, Geluwestraat 12, 8980 Beselare

Interesse? Schrijf je in via ieper@deMens.nu of 057 23 06 30   of www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Inschrijven/ > Letters

 


