Welk pad kies jij?
Je kan bewust zelf alles beslissen op
elk moment. Of je kan vooraf zelf
maatregelen nemen, zoals alle nodige
documenten in orde maken. Zo kan
men later rekening houden met jouw
beslissingen.
Als je zelf geen beslissingen meer kan
nemen, dan kan jouw
vertegenwoordiger (die je op
voorhand schriftelijk aanstelt) je
spreekbuis zijn. Duidde je geen
wettelijke vertegenwoordiger aan,
dan beslissen volgende personen voor
jou (in volgorde): samenwonende
partner, meerderjarig kind, ouder,
meerderjarige broer of zus en
zorgverlener.

Meer informatie
Woonzorgcentrum Hof van Egmont
Hendrik Speecqvest 5
2800 Mechelen
015 41 29 44
hve.onthaal@zbrivierenland.be
Woonzorgcentrum De Lisdodde
Frans Broersstraat 1
2800 Mechelen
015 47 81 00
lisdodde.onthaal@zbrivierenland.be
Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth
Wilsonstraat 28
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 49 31
info.wzcskw@zbrivierenland.be

Je kan ook de manier waarop je leven
eindigt uitsluitend overlaten aan de
deskundigheid van je arts.

Andere websites:

De wijze waarop mensen zich naar
het einde van hun leven willen laten
begeleiden is erg verschillend en dat
respecteren we.

www.palliatief-netwerk-mechelen.be

www.zorgbedrijfrivierenland.be
www.leif.be
www.palliatief.be

V.U. Peter Macken, algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland,
Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zorgbedrijf Rivierenland
is een welzijnsvereniging en is een dochtervereniging van Sociaal Huis
Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Voorafgaande
zorgplanning

Jouw rechten als patiënt

Denk vandaag na

De wet op de patiëntenrechten voorziet
in het fundamenteel recht van iedere
patiënt om toestemming te geven of te
weigeren voor een behandeling. Deze
behandeling kan leiden tot genezing,
kan het leven redden of verlengen of
kan palliatief zijn. De patiënt beslist zelf
of hij/zij die behandeling wil of niet.

Iedereen heeft het recht op een
levenseinde dat zo dicht mogelijk
aanleunt bij zijn eigen wensen.
Aan het levenseinde worden mensen
echter vaak geconfronteerd met
moeilijke medische keuzes. Hierover
nadenken lukt beter wanneer je goed
bent ingelicht over de verschillende
mogelijkheden.
Voorafgaande zorgplanning betekent
dat je vooraf al stilstaat en nadenkt
over de zorg die jij wil aan je
levenseinde en dat je dit in open
dialoog bespreekt met je familie en je
huisarts.

Voorafgaande zorgplanning
Het woonzorgcentrum informeert je
over de wettelijke mogelijkheden bij
beslissingen aan het einde van het
leven, inclusief euthanasie. Elke
bewoner die dit wenst krijgt hierbij
ondersteuning. Familieleden krijgen een
uitnodiging voor een gesprek. Hierin
kunnen zij ondersteuning krijgen bij de
beslissing van de bewoner.
De medewerkers respecteren de
beslissingen van de bewoner en houden
rekening met zijn of haar unieke
wensen.
Er is respect voor de privacy en de
persoonlijke levenssfeer van elke
bewoner.

Informatie krijgen en overleggen over
wat je wil is zeer belangrijk. Bij acute
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld een
gebroken been, leidt dat meestal niet tot
discussie. De meeste mensen
aanvaarden dan het voorstel van hun
arts. Maar bij chronische aandoeningen
zal het effect van een behandeling op de
levenskwaliteit een veel grotere rol
spelen.

