
LEIF West-Vlaanderen

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. 

> 

Wegwijs in beslissingen 
rond het levenseinde
Informatiebeurs  
Donderdag 14 maart 2019

Kortemark
Woon- en Zorgcentrum 
Blijvelde

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.

• 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.
   
Open elke werkdag tijdens de kantooruren en op     
afspraak. Onze dienstverlening is kosteloos. Meer 
info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
diksmuide@demens.nu
051 55 01 60
www.facebook.com/
huisvdmensdiksmuide

huisvandeMens Roeselare
Godhuislaan 94
roeselare@demens.nu
051 26 28 20
www.facebook.com/
huisvandemensroeselare
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Programma Wegwijs in beslissingen rond 
het levenseinde Informatiebeurs 

Donderdag 14 maart 2019 in Woon- en Zorgcentrum    
Blijvelde, Hospitaalstraat 35, 8610 Kortemark, vanaf 14u

Voordrachten

14u - 14u45   Voorafgaande zorgplanning
consulent huisvandeMens

Wat kan ik nu al vastleggen voor wanneer zelf niet meer kan 
beslissen? Wie kan ik aanduiden als mijn wettelijke vertegen-
woordiger? Welke papieren kan ik  registreren op het gemeen-
tehuis? Wij maken jou wegwijs in deze ingewikkelde materie. 

15u - 16u   LEIFarts - verhalen uit de praktijk 
Kathleen van Boeckel, LEIFarts

Aan de helft van de overlijdens in ons land gaat een medische 
beslissing vooraf, zoals het stopzetten van de behandeling, 
het opstarten van palliatieve zorgen of euthanasie. Achter elk 
van deze patiënten staat een arts die zijn of haar patiënt hierin 
begeleidt. Hoe is het voor een arts om dit te doen?
Dr. Kathleen Van Boeckel spreekt over haar persoonlijke erva-
ringen als huisdokter en LEIFarts.

16u15 - 17u30   Erfenisrecht 
Francis Moeykens, notaris 

Wat gebeurt er met je bezittingen als je er niet meer bent? 
Wat is het verschil als je getrouwd of (wettelijk) samenwonend 
was? 

Kan je iemand onterven? Is een testament enkel geldig als je 
het bij de notaris opstelt?
Francis Moeykens, geassocieerd notaris, geeft ons een 
spoedcursus erfenisrecht. 
 

Infobeurs

van 17u30 tot 19u

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

• Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring 

HuisvandeMens & LEIF (Levenseinde Informatieforum) West-Vlaanderen

• Palliatieve zorgen  

Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

• Teraardebestelling, registratie wilsverklaringen

HuisvandeMens

• Lichaam schenken aan de wetenschap, orgaandonatie

HuisvandeMens 

• Afscheid nemen en omgaan met verlies

HuisvandeMens

Interesse? 
Schrijf je in voor de voordrachten via diksmuide@deMens.nu 
of T 051 55 01 60.
Toegang gratis. Aanwezigheidsattest mogelijk.
 


