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Een muzikale noot tussen de ver-



Infomoment
WZC Sint-Amand

Dag in dag uit maken we allerlei plannen, klein of groot. We praten over wat
ons overkomt en wat op ons a omt.
Nadenken over hoe we onze eigen zorg
zien bij het naderende levenseinde vinden we echter erg ingrijpend. We schuiven dit dan ook vaak voor ons uit.
Het is nochtans belangrijk om op jd te
praten over wat je wel en niet wil vooraleer je op een kantelmoment terecht
komt. Het kan jezelf en je familieleden
helpen en rust schenken. Bovendien
gee het de zorgverleners de kans om
de zorg zoveel mogelijk op jouw wensen
af te stemmen.

Er is in België de laatste jaren meer
en meer aandacht voor de vroeg j‐
dige zorgplanning (VZP). Dit is anders gezegd het nadenken, spreken
en beslissen over de zorg die men
wil. Door de vooruitgang in de geneeskunde worden steeds meer behandelingen aangeboden.
Het lijkt alsof medische mogelijkheden bijna onbeperkt zijn. Op een
bepaald moment draagt dit echter
niet meer bij tot de kwaliteit van
het leven en wordt de laatste levensfase onnodig verlengd.
Binnen de we elijke context kan je
als persoon mee beslissen over welke van deze behandelingen je nog
wil ondergaan, zelfs als je niet langer wilsbekwaam zou zijn.

Het kan hiernaast ook verhelderend zijn om aan te geven hoe jouw
omgeving de laatste etappe van je
levenslange reis kwaliteitsvol kan
maken
Vroeg jdige zorgplanning is een
con nu en dynamisch proces van
nadenken en praten tussen de persoon zelf, zijn omgeving en de zorgverleners. Tijdens deze infoavond
wordt dieper ingegaan op dit thema, de we elijke context en de
prak sche aanpak. Er is ook aandacht voor de concrete invulling ervan in het Woonzorgcentrum Sint‐
Amand.

