
 

 

Oproep  

Meehelpen aan fotosessie over de laatste levensfase 

 

Je hebt korter of langer geleden te horen gekregen dat ‘je niet lang meer te leven hebt’. Hoe ziet jouw 

leven er nu uit? Heb je nog wensen die je uit wilt laten komen? Zijn er nog mensen die je graag een 

keer zou willen zien? Zijn er nog herinneringen die je wilt maken voor de geliefden die straks 

achterblijven? Heb je er al over nagedacht of, en wat je jouw dierbaren wilt meegeven voor als je er 

niet meer bent? Worden de herinneringen tastbaar gemaakt? Zijn er genoeg blijvende herinneringen? 

Ik zou je daar graag mee helpen. Ik ben afscheidsfotograaf. Dat betekent dat ik geregeld bij een uitvaart 

aanwezig mag zijn om die dagen en momenten vast te leggen zodat de familie van de overledene daar 

altijd weer naar terug kan kijken. Op de foto’s is de liefde te zien en te voelen en dat geeft troost. 

Ik zou nu ook heel graag een keer het proces vastleggen tot aan iemand zijn dood. Wat komt er bij 

kijken als je weet dat je niet meer zo lang te leven hebt? Welke momenten wil je graag nog meemaken? 

Welke bijzondere en onverwachte gebeurtenissen komen er op je pad… 

Momenteel ben ik op zoek naar iemand in de regio Arnhem waarbij ik een stukje mag meelopen in de 

laatste fase van zijn of haar leven. Ik leg deze waardevolle, de mooie, maar ook de mindere momenten 

op een subtiele, integere en kwetsbare manier vast. Zo ontstaat er een documentaire reeks wat heel 

belangrijk kan zijn om later op terug te kijken.  

Met deze fotoserie wil ik laten zien, of eigenlijk wil ik onderzoeken, hoe het is om te weten dat je 

doodgaat en zelfs hoe doodgaan er uit kan zien. Daarom zou ik de foto’s graag willen publiceren (ik 

weet nog niet waar, maar de mogelijkheid wil ik hebben, uiteraard in overleg met de nabestaanden). 

Eventueel zouden de foto’s gebruikt kunnen worden voor netwerken binnen de palliatieve zorg. En 

voor de ‘achterblijvers’ kan ik een mooi fotoboek maken.  

Omdat ik de foto’s dus voor meerdere doeleinden zou willen gebruiken, zijn er voor de ‘deelnemer’ 

geen kosten aan verbonden, maar wel medewerking. 

Herken jij jezelf in bovenstaande situatie en zou je het wellicht een mooi idee vinden om hieraan mee 

te werken? Dan kom ik graag een keer kennismaken om te kijken of ik je een tijdje mag volgen. 

Je kunt contact met me opnemen op fenneke@madewithlove.nu of via 026-2060040 

Meer over mij en mijn werk vind je op:  

https://madewithlove.nu  

https://veluwe-fotografie.nl 
 

Fenneke Visscher, 

Woonachtig in Rheden 
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