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Wat maakt goed leven?

Wat is vroegtijdige zorgplanning?
Enge of brede definitie?
- Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen (toekomstige) patiënt 

en zorgverlener(s), gericht op het uitklaren van iemands waarden en wensen ten 
aanzien van zijn of haar (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde).

- Voorafgaande zorgplanning is een proces van overleg tussen jou en andere personen 
over wat jij wil - nog wil en niet op het moment dat je zelf niet meer in staat bent dit 
kenbaar te maken.

 voor ouders: ‘Een proces van overleg/een ‘instrument’ (testament, 
leidraad, film, …) om aan personen die nu en in de toekomst bij ons 
kind betrokken zijn duidelijk te maken wat wij, ouders, belangrijk 
vinden voor de levenskwaliteit van ons kind dat zelf (niet voldoende) 
in staat is om dit kenbaar te maken’.

Wat maakt goed leven?

‘Vroegtijdige zorgplanning’ voor ouders?

- Je kind moeten loslaten

- Wie ‘waakt’ er over kwaliteit van leven voor mijn 
kind? Ruimer dan enkel het levenseinde – ook als er 
geen familiaal netwerk is.

- Nadenken/in gesprek gaan over de toekomst van je 
kind is ook nadenken/in gesprek gaan over je eigen 
levenseinde
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Wat maakt goed leven?

Liefde inblikken

Het verhaal van Paul
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Je kunt niet 
tegengaan dat 
de vogels van 
verdriet en 
zorgen komen 
overvliegen, 
maar je kunt wel 
voorkomen dat 
ze nesten in je 
haar maken !
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Een cursus
‘Wat na 

ons?’

Wat maakt goed leven

Een cursus ‘Wat na ons?’

Vier sessies werken ouders rond:
- Hoe kan je je kind met een handicap later met 

een gerust hart achter laten? 
- Hoe blik je je liefde voor je kind in voor de 

toekomst? 
- Wat moeten anderen (later) van je kind weten 

om het de best mogelijke kwaliteit van leven te 
geven? 
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Wat maakt goed leven?

- Hoe wil je dat je kind je later herinnert, wie 
je zelf was, wat jij belangrijk vindt?

- Welke keuzes maak je voor jezelf en je kind 
op vlak van gezondheidszorg en 
levenseinde?....

Enkele indrukken en ervaringen




