
VOORBEELD VRAGEN
LEVENSWENSEN

• Zullen we het over uw toekomst 

hebben?

• Wat weet u van uw ziekte en de  

vooruitzichten?

• Hoe bent u tot nu toe met uw ziekte 

omgegaan?

• Denkt u ooit na over de dood?

• Als het zover is, waar wilt u dan over-

lijden? 

• Wat is belangrijk voor u? Wat is kwali-

teit van leven voor u?

• Wat wilt u nog kunnen?

• Door wie voelt u zich ondersteund? 

• Waar hoopt u nog op? Waar bent u 

bang voor? Heeft u zorgen?

• Waar houdt u zich aan vast? Wat of 

wie geeft u kracht? Waar kijkt u nog 

naar uit? 

• Wie is voor u van betekenis?

• Wie mag er voor u spreken als u dat 

niet meer kunt? 

• Zijn er dingen die geregeld moeten 

worden? (in de familiesfeer, testa-

ment, financiën )

• Wat moet ik nog van u weten om u 

goed te kunnen helpen?  

ONDERWERPEN 
BEHANDELWENSEN EN -GRENZEN

• Gewenste plek van overlijden

• Keuze orgaandonatie

• Volmacht, wilsverklaring, levenstes-

tament 

• Standpunt euthanasie

• Reanimatie

• Kunstmatige invasief beademing

• Opname ziekenhuis/IC/CCU 

• (levensverlengende) Behandelingen 

als operatie, infuus, sondevoeding, 

antibiotica, toediening bloedproduct, 

dialyse, chemotherapie 
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