
Wegwijs in beslissingen 
rond het levenseinde
Informatiebeurs  
Donderdag 28 maart 2019

VC Mozaïek Kortrijk

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. 

> 

Wij zijn er voor jou! 
• 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 bieden je informatie en helpen om de wilsverkla-
ringen in te vullen.

• Gesprekken levensvragen 
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.

   Meer info: www.vrijzinnigwestvlaanderen.be, 
kortrijk@deMens.nu, T 056 25 27 51.

> Vrijzinnig Centrum Mozaïek
Waar je anderen kan ontmoeten. Voor een brede 
waaier aan educatieve, recreatieve en culturele activi-
teiten, surf naar www.vcmozaiek.be, T 056 37 16 15.

In de Overleiestraat 15A in Kortrijk vind je:

> HuisvandeMens 

LEIF West-Vlaanderen
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Programma 

Donderdag 28 maart 2019 in VC Mozaïek Kortrijk,                                  
Overleiestraat 15A, van 18u tot 21u 

Voordrachten

18u00-19u00   Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen
Mieke Werbrouck, consulent huisvandeMens en LEIFconsulent

“Over de wilsverklaringen die je vooraf kan invullen, bestaan veel 
misverstanden. Ik klaar die uit en geef als belangrijkste advies: 
praat erover, met je naasten, met je arts.”

Mieke Werbrouck gaat in op vragen als: Hoe maak je duidelijk 
welke behandelingen je niet wil? Wat is het verschil tussen eutha-
nasie en palliatieve sedatie? Kan euthanasie bij dementie? Ook 
de verklaring voor orgaandonatie komt aan bod.

20u00-21u00   Orgaandonatie

Dr. Charlotte Castelain, anesthesist/intensivist en 
donorcoördinator az groeninge

Bij elk verhaal van orgaandonatie is er een donor en een ontvan-
ger. AZ Groeninge is een donorcentrum waar organen verwijderd    
worden (prelevatie). Dr. Charlotte Castelain spreekt vanuit haar 
ervaringen als donorcoördinator op de dienst intensieve zorg:          
“Ik vertel over de mensen die hun organen afstaan en hun familie. 
Hoe gaat dit in zijn werk? Wie komt in aanmerking? Wie neemt 
de beslissing? Wat na de prelevatie? Hoe worden de organen 
toegewezen?”

Infobeurs

van 19u00 tot 20u00

Aan infostanden zitten deskundigen klaar voor jouw persoonlijke 
vragen, rond: 

• Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring 

huisvandeMens & LEIF West-Vlaanderen

• Orgaandonatie

De Maakbare Mens

• Palliatieve zorgen  

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

• Teraardebestelling, registratie wilsverklaringen

Stad Kortrijk

• Lichaam schenken aan de wetenschap

huisvandeMens

• Afscheid nemen en omgaan met verlies

huisvandeMens

Interesse?
 

Schrijf je in voor de voordrachten: kortrijk@deMens.nu of 
T 056 25 27 51.Toegang gratis. 
Zin in een pauze? In het Mozaïek café zijn er croque-monsieurs 
te verkrijgen.


