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Mevrouw geeft de volgende verklaring: “Als je ernstig 
ziek bent, wil je wel over de laatste levensfase 
nadenken maar zover ben ik nog niet.” 
 
Beiden proberen met name te genieten van het leven. 
Ondanks de diabetes mellitus type II en pijn in de rug 
bij meneer en de COPD en slijtage in de rug bij 
mevrouw, zijn ze beiden nog erg actief. Ze gaan drie 
keer per week naar de fitness, ook zijn ze actief met de 
computer bezig. Mevrouw speelt met name spelletjes 
en meneer houdt de laatste nieuwtjes bij op Facebook. 
 
“Een folder, uitgegeven door de overheid, 
zou mij kunnen stimuleren om na te gaan 
denken over de laatste levensfase.” 
 
De sportschool is, naast een plek om fit te blijven, ook 
een sociale ontmoetingsplek voor ouderen. De laatste 
levensfase is echter niet een onderwerp wat hier snel 
ter sprake wordt gebracht. Niet iedereen is tenslotte 
gelijk gestemd. Sommige willen liever niet praten over 
bepaalde ziektes of omstandigheden in de laatste 
levensfase. Meneer vult aan: “als iemand niet wil 
praten, begin er dan ook niet over. Iemand komt er 
vanzelf mee en dan kun je erover praten”. In de 
vriendenkring wordt ook niet snel gesproken over dit 
onderwerp. Mevrouw is van mening dat gesprekken 
met familieleden niet zouden stimuleren om na te 
denken over de laatste levensfase. Beiden komen naar 
hun mening weinig in contact met het thema laatste 
levensfase. 
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Meneer heeft wel eens gehoord over een 
wilsbeschikking, maar weet niet hoe zoiets geregeld 
moet worden. “Een folder, uitgegeven door de 
overheid, zou mij kunnen stimuleren om na te gaan 
denken over over de laatste levensfase.”  
 
Meneer zou het liefst beslissingen maken in 
samenspraak met de kinderen, om onenigheid te 
voorkomen. Wanneer het tijd wordt om beslissingen te 
maken voor de laatste levensfase, zou meneer deze 
wensen niet vast laten leggen. Meneer vult aan: “Als je 
het eenmaal op papier zet, dan kun je het niet meer 
veranderen”. 
 
“Het zou in ieder geval de huisarts of de 
specialist moeten zijn die het gesprek 
aansnijdt en niet de praktijkondersteuner.” 
 
Meneer zou gerust met de huisarts willen praten over 
de laatste levensfase, maar hij zou er zelf geen afspraak 
voor maken. “Het is wel een goed idee als de huisarts 
over de laatste levensfase zou beginnen, maar de 
huisarts heeft natuurlijk weinig tijd.”  
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Zo krakkemikkig  
ben ik nog niet 

“Je moet nú genieten van het leven.” 
 
“Dat is mij wel duidelijk geworden na het overlijden van mijn jongere broer.” Meneer kiest er 
bewust voor te genieten van het leven en is nog niet zo bezig met de laatste levensfase. “Het is 
op dit moment moeilijk te beoordelen wat ik wil, komt tijd komt raad.” Zowel meneer als 
mevrouw hebben wel al de muziek uitgezocht voor bij hun crematie maar over eventuele 
zorgpaden in de laatste levensfase hebben zij nog niet nagedacht.  

 

 
Meneer en mevrouw Nicolai 
- Man, 76 jaar 
- Vrouw, 72 jaar 
- Getrouwd, wonen samen 
- Twee dochters en drie kleinkinderen 
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Mevrouw reageert ook: “Zo krakkemikkig ben ik nog 
niet”. Het beste moment om als huisarts over de 
laatste levensfase te beginnen, is wanneer mensen 
bepaalde ziektes krijgen zoals diabetes mellitus type II 
en een hoge bloeddruk.  
Deze mening wordt door zowel meneer als mevrouw 
gedeeld. “Het zou in ieder geval de huisarts of de 
specialist moeten zijn die het gesprek aansnijdt en niet 
de praktijkondersteuner.”  
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Daarnaast vindt meneer het een goed idee vinden als 
medische studenten worden opgeleid in het voeren 
van deze laatste levensfasegesprekken. 
 

“Als je ernstig ziek bent, wil je wel over de 
laatste levensfase nadenken maar zover ben 
ik nog niet.” 

In opdracht van  
 

M VAN DEN HAMER - F VAN ROERMUND - J VAN DER BURG - R HAAK - M DE BONDT 
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Op het water hoort hij thuis, vele oceanen zijn door 
hem bevaren en vele kusten zijn door hem aangeraakt. 
Kees woont inmiddels 43 jaar op zijn zelfgebouwde 
schip.  De laatste jaren woont hij samen met zijn 
partner Marjan. “Ik denk dat er maar weinig mensen 
zijn die zo lang op hetzelfde schip hebben geleefd!” 
 
“Het is de kunst dat de huisarts de situatie 
overdenkt en iemands gedachten of angsten 
over de dood inschat.” 
 
“Ik heb een heel divers leven gehad. Als kind woonde 
ik samen met mijn ouders en zus op de boerderij. 
Later wilde ik boer worden, had ik al vroeg besloten. 
Toen ik 15 jaar oud was, ben ik voor straf op zee 
gestuurd als lichtmatroos. Dit vond ik echter helemaal 
geen straf. Vanaf dat moment liet ik het boerenleven 
varen en leefde ik op zee. Ik heb alle mogelijke rangen 
doorlopen. Tussen het varen door ben ik architectuur 
en stedenbouw gaan studeren aan wat toen nog de 
Technische Hogeschool heette. Inmiddels heb ik vele 
banen achter de rug. Mijn vrijheid is mij lief. “Je 
wordt natuurlijk wel ouder en dat  merk je”  
 
“Ik heb nu minder energie en ben minder sterk dan ik 
vroeger was. Toch is het zonde om er gefrustreerd 
over te raken.” Op de vraag of Kees actief is bij een 
belangenorganisatie, antwoordt hij volmondig en 
lachend met nee. “Dat is niets voor mij, het is niet 
nodig om ergens lid van te zijn. Wel word ik trouwens 
altijd overal voor uitgenodigd”. 
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Kees is een levensgenieter. “Niet dat ik verplicht van 
het leven geniet hoor, ook niet groots. Van hele kleine 
dingen kan ik genieten. Dan ben je eigenlijk eerder een 
levenskunstenaar, zeg ik dan altijd. Kijk, alles heeft een 
tegenovergestelde. Je hebt ellende en je hebt plezier. Je 
moet het kunnen vergelijken. Hoe ga je er mee om? Dat 
is denk ik iets waar heel veel mensen, zeker in deze tijd, 
moeite mee hebben.” 
  
Op de vraag of Kees ooit heeft nagedacht over zijn 
levenseinde, antwoordt hij lachend: “Nee hoor, ik zeg 
ook tegen Marjan: als ik omval, maak er maar een 
feestje van. Wel met begrafeniscake want daar ben ik 
dol op.” Kees vervolgt: “Ik heb al zo veel mensen na 
zien denken over hun laatste levensfase. Iedereen gaat 
daar op zijn eigen manier mee om. Mijn zus heb ik 
vorige week begraven na een lang ziekbed.” 
 
Zijn testament heeft Kees allang opgesteld, net als 
Marjan. “Niet voor mijzelf, maar voor mijn vriendin. 
Dat is mooi geregeld. Ik kan immers morgen al last van 
de gekte krijgen.”  
 

Het einde is toch 
niet zó nabij? 

“De dood, die komt onvermijdelijk. Ik denk dat ik daar heel mijn leven op een ontspannen 
manier over heb nagedacht. Ook toen ik jong was, de dood zei me niks, ik gaf er niet om. Ik 
weet niet wat mij gaat overkomen of hoe ik dood ga. Wel is het iets dat bij het leven hoort. 
Verder ben ik volstrekt ongelovig. Dit is het, ik denk dat er hierna niets komt. Maar als het 
wel zo is, dan zie ik het wel.” 
 

 
Kees in ’t Veld 
- Man 
- 71 jaar 
- Vriendin, woont samen 
 



 

 

 

3

Nu ik wat ouder wordt, begin ik wel eens na te 
denken over wat er kan gebeuren als ik een keer op 
straat gevonden wordt. Wat als ik in een coma raak 
en er misschien nog uit kan komen? Die keuzes heb 
ik nog niet vastgelegd. Ik zou dat eigenlijk wel 
moeten doen maar daar ben ik te laks voor.” Een 
lachje verschijnt op zijn gezicht. “Het einde is toch 
niet zó nabij?”  
 
“Wat mijn wensen zijn, dat weet Marjan wel. Maar 
ja, het opschrijven blijft moeilijk. Wat geef ik nou 
aan als criterium, waar leg je de grens?” 
Op de vraag wie op de hoogte moet zijn van zijn 
wensen, keert Kees zich naar Marjan. “Als jij op de 
hoogte bent, is alles goed. Jij mag het bepalen. Kijk, 
als ik kom te overlijden, dan ben ik er niet meer. Je 
mag het  mooi maken of lelijk maken, ik maak er 
geen probleem van. Mijn wensen zijn dan over en 
uit.” 
 
Kees heeft dus nog geen andere wensen vastgelegd. 
“Stel, ik kom terecht in een verzorgingshuis, dan 
probeer ik het daar gezellig te maken. “De 
omstandigheden maken wat ik ga doen, 
onafhankelijk van waar ik terecht kom.”  
 
“Ik kan allerlei dingen gaan verzinnen, maar één 
ding weet ik zeker: het gaat altijd anders dan ik denk 
dat het zal gaan. Als ik op een zeilschip zit en ik 
ergens heen wil waar de wind vandaan komt,  dan 
gaat dat niet. Dan moet je laveren. Zo zit het leven 
in elkaar. Je kan niet tegen de wind in varen, dan 
ben je dom.” Met een lach voegt hij eraan toe: “En 
zolang ik mijn hersenen nog heb, zal ik dat ook niet 
doen.” 
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Op de vraag wat hem heeft doen nadenken over zijn 
laatste levensfase, antwoordt Marjan voor hem: “Het 
ziektebed van de zus van Kees was zeker iets wat ons 
aanzette om er met elkaar over te praten. Dan ga je 
toch nadenken over het feit dat je beiden ouder wordt.  
Hoe ga je om met ziekte, hoe ga je om met de dood?”  
 
Kees is het ermee eens en vult dit aan met: “Dat is zo. 
Verder heb ik geaccepteerd, zo ongelovig als ik ben, dat 
ik hier op aarde ben gekomen en dat ik weer ga. In de 
periode ertussen moet ik het maar zo goed mogelijk 
doen. Hoelang dat nog duurt, dat weet ik niet. Daar 
moet ik vrede mee hebben.” 
 
“De omstandigheden maken wat ik ga doen, 
onafhankelijk van waar ik terecht kom.” 
 
Welke rol zouden huisartsen kunnen spelen in dit 
proces? “Accepteer dat het soms einde verhaal is en 
zorg ervoor dat iemand zo goed mogelijk kan 
vertrekken. Mijn zus wist precies hoe ze het wilde. Het 
moet niet een verplichting worden om er als huisarts 
over te beginnen. “Het is de kunst dat de huisarts de 
situatie overdenkt en iemands gedachten of angsten 
over de dood inschat.” 
 
“Als ik mijzelf als voorbeeld neem: mijn huisarts hoeft 
er bij mij niet over te beginnen.” 
 
“Als ik omval, maak er maar een feestje 
van. Wel met begrafeniscake want daar ben 
ik dol op.”  
 

 

In opdracht van  
 

M VAN DEN HAMER - F VAN ROERMUND - J VAN DER BURG - R HAAK - M DE BONDT 
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Hij haalt een stapel formulieren tevoorschijn, 
waaronder een euthanasie- en wilsverklaring. “Een 
hoop mensen stellen dit uit, en ik doe dat ook. Jullie 
hebben mij aan het werk gezet. Zo heb ik ook gezocht 
naar een boekje over de laatste levensfase wat 
huisartsen twee jaar geleden hebben uitgedeeld. Dit 
hebben zij verspreid met de gedachte: ‘Denk daar eens 
over na, bespreek dat eens even’. Ik heb inmiddels 
meerdere exemplaren uitgereikt tijdens mijn 
werkbezoeken aan een aantal ouderen die daarmee 
zaten. Ik ben namelijk actief in verschillende 
ouderenbonden en geef onder andere voorlichting 
over veiligheid in huis en soms begint dan ook wel 
eens het praatje over de laatste levensfase. Ik ken veel 
ouderen die het verzwijgen voor elkaar, die het niet 
durven uit te spreken.” Echter ziet Clemens tijdens de 
vele gesprekken over hun laatste levensfase vaak 
hetzelfde terugkomen. “Ik heb het idee dat veel 
mensen het zelfde doen als wat ik doe: het afhouden. 
Als niemand erover begint, is dat lastig.” 
 
“Ik ben, zoals vele andere ouderen, een 
beetje bang om dement te worden.” 
 
Clemens heeft samen met zijn vrouw al een testament 
opgesteld en zijn wensen voor de uitvaart vastgelegd. 
“Voor de rest heb ik niks geregeld, hoewel het heel 
noodzakelijk is. Mijn vrouw en ik hebben wel een 
uitvaartverzekering afgesloten. Wij zijn zo naar elkaar 
toegegroeid, zij kent onze laatste wensen. Dat vind ik 
meer dan voldoende. Ik vertrouw haar volledig.”  
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Daarnaast heeft Clemens al eens indirecte 
aanwijzingen gegeven over zijn wensen, maar dan 
wuiven zij het weg, willen hier niets over horen. Toch 
heeft Clemens er de volste vertrouwen in dat zij de 
juiste keuzes zouden maken als dit moet. 
 
“Ik voel me er nu nog te gezond voor.” 
 
Als jonge tiener maakte hij de tweede wereldoorlog 
mee. Hoewel ziekte en dood zich toen al openbaarden, 
kwam de echte confrontatie pas toen hij ging werken in 
de patiëntenzorg. “Ik heb onder andere als 
maatschappelijk werker, hulpverlener en 
belangenhartiger honderden mensen bezocht en 
naarmate je zelf ouder wordt, ga je ook meer aan de 
dood denken.” 
 
Clemens geeft aan dat hij wel eens nagedacht heeft 
over wat er gebeurd als hij dement zou worden. “Dat 
zit mij nog een beetje dwars. Die papieren liggen hier 
eigenlijk al een tijdje om dat eens met mijn huisarts te 
bespreken. Mijn vader is op zijn 84e gestopt met werken 
en toen werd hij dement.  
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Een hoop mensen 
stellen dit uit  

en ik doe dat ook 

Op de vraag of Clemens wel eens nagedacht heeft over de laatste fase van zijn leven, antwoordt 
hij met een lach: “Nou, ik zou het het belangrijkste vinden dat ik in één keer weg ben.” 
Clemens ziet de laatste levensfase met name als de laatste momenten voor de dood. Sterven is 
voor hem een onderdeel van het leven, waar hij vrede mee heeft. “Ik ben ook een kwetsbare 
oudere.”  
 
“Vaak zit ik in mijn tuin afleiding te zoeken en dan zit ik wel eens aan de dood te denken.” 

 

 
Clemens Lambermont 
- Man 
- 83 jaar 
- Getrouwd, woont samen 
- Drie kinderen en negen kleinkinderen 
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Dat is ook een reden waarom ik nog erg actief wil 
blijven. Ik ben, samen met een hoop anderen, een 
beetje bang om dement te worden.” 
 
Dit zorgt ervoor dat ik nog niet zo diep over mijn 
wensen heb nagedacht.” Op de vraag wanneer hij de 
wensen hierover vast wil laten leggen, antwoordt hij: 
“Ik voel me er nu nog te gezond voor. De dood is een 
vervelende kwestie. Ik moet nog eens een keer langs 
mijn huisarts gaan en die dingen officieel invullen. Er 
zit niets anders op.” 
 
“Je moet een gangmaker hebben.” 
 
Hier voegt hij aan toe: “Ik geniet nog van het leven, 
om het zo maar eens te zeggen. Ik ben nog erg actief 
en nu kan het allemaal nog, maar nu stel ik dit item 
alsmaar uit. Het is gewoon dom van me. Maar 
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eigenlijk moet iedereen op een bepaalde leeftijd 
zeggen van: ‘Nou, daar moet ik eens aan beginnen’.” 
 
Bij de vraag of de huisarts volgens hem een rol zou 
moeten spelen in het bespreekbaar maken van de 
laatste levensfase, antwoordt Clemens: “Ik vind wel 
dat de huisarts daar regelmatig voorlichting over moet 
geven. Zeker als mensen de kwetsbare leeftijd van 70 à 
75 jaar passeren en als ze allemaal kwalen krijgen. De 
huisarts is de spil van ons leven. Hij of zij kan zelf 
aanvoelen, uit ervaring, wanneer voor een patiënt de 
tijd rijp is te beginnen over de laatste levensfase.” 
 

“Wij zijn zo naar elkaar toegegroeid, zij 

kent onze laatste wensen.” 

In opdracht van  
 

M VAN DEN HAMER - F VAN ROERMUND - J VAN DER BURG - R HAAK - M DE BONDT 
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Vooralsnog is meneer zoekende naar een een passend 
raamwerk in het doolhof van mogelijkheden.  
Een brochure van de overheid, via de huisarts 
ontvangen, lijkt hem een goede stimulans. De huidige 
informatie rondom een levenseinde via de media is 
volgens hem vrijwel altijd negatief geladen, vooral 
vanwege de juridische aspecten. Nu hij nog geen 
wilsbeschikking heeft kunnen opstellen is hij ervan 
overtuigd dat zijn kinderen naar eer en geweten zullen 
handelen. 
 
“Maar welk ziektebeeld zal mij straks 
treffen?” 
 
Meneer heeft nog niet echt met iemand gepraat over 
de laatste levensfase. Dat komt omdat iedere 
uitgangssituatie weer anders is volgens hem, zelfs in 
een groep van zogenaamde lotgenoten. Meneer vertelt 
hierover het volgende: “Staat je gesprekspartner wat 
verder van je weg, bijvoorbeeld een notaris of een 
huisarts die je normaal gesproken, tot dan toe, weinig 
nodig hebt gehad, worden afwegingen meer rationeel 
getint. “Spreek je met dierbaren, bijvoorbeeld je eigen 
kinderen, dan spelen herinneringen, gevoelens en 
emoties een belangrijke rol bij een afwegingsproces 
aangaande het levenseinde van jezelf of naaste.”  
 
Een brochure van de overheid, via de 
huisarts ontvangen, lijkt hem een goede 
stimulans. 
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Meneer vindt dat zijn huisarts over de laatste levensfase 
zou moeten beginnen, want deze fase heeft meestal te 
maken met het ondergaan van een ziekteproces en de 
huisarts heeft als regel het beste inzicht in het beloop 
daarvan. Wel zou het goed zijn, indien het eerder 
genoemde raamwerk al voorhanden is, zodat de 
relevante wensen kunnen worden ingevuld. Dit geeft 
rust voor de betrokkene en de naasten. Het definitieve 
stoffelijke vertrek kan dan door verwanten, vrienden en 
kennissen op een waardige wijze worden beleefd.  
 
Wat dementie betreft is de situatie veel 
gecompliceerder omdat dit proces heel langzaam 
voortgang kan vinden en er eigenlijk nooit een goed 
moment aanbreekt om over het levenseinde te 
beginnen. “Opeens merk je dat het niet meer kan en 
dan sta je er alleen voor”.  
 
Verder vindt hij dat de huisarts de naasten tijdig moet 
informeren dat een laatste fase is ingegaan en moet 
vragen of er nog onvervulde wensen zijn blijven liggen. 
De naasten, willens en wetens, in het ongewisse laten is 
onjuist. 
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Zoekende in het 
doolhof van 

mogelijkheden 

Meneer heeft nog niet echt nagedacht over zijn laatste levensfase. Hij is niet verder gekomen 
dan een uitspraak naar zijn kinderen om hem te laten cremeren en hij heeft een donorcodicil 
ingevuld. De financiële zaken heeft hij vastgelegd via het erfrecht. Veel moeilijker is het voor 
hem om te bepalen wat er dient te gebeuren vóór de laatste levensfase.  
Welke ziekte zal hem treffen, wat is de kans op herstel, geeft medicatie hem nog een menselijk 
bestaan, wat is de impact voor familieleden? Allemaal vragen waaraan hij geen wensen kan 
verbinden. Het is niet dat hij geen kennis heeft van ethische motieven van behandelaars of 
juridische beperkingen met betrekking tot zijn wensen. Indien er meer duidelijkheid zou zijn 
over de mogelijke vormen van “levenseinde” zoals actieve of passieve sedatie en dergelijken, 
vergezeld van voorwaarden, kan hij in ieder geval een persoonlijk raamwerk maken dat ten 
tijde van actualiteit nader kan worden ingevuld. 
 

 
Paul Zweserijn 
- Man 
- 78 jaar 
- Getrouwd  
- Dochter, zoon en twee kleinkinderen 
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Meneer voelt zich niet bekwaam genoeg om iets te 
formuleren waarvan de kern nu nog niet zichtbaar is. De 
kans op miscommunicatie is De kans op 
miscommunicatie is levensgroot. Een arts zal en mag ook 
geen handelingen verrichten waarvan hij de draagwijdte 
niet kan overzien. Om zijn wil duidelijk en schriftelijk 
kenbaar te maken zou meneer een matrix van zaken en 
waarderingen willen hebben dat als fundament kan 
dienen voor de opbouw van zijn “wensenhuis”.  
 
De vrouw van meneer is gediagnosticeerd met dementie. 
Sinds 2008 is zij opgenomen in een verpleeghuis. Zij kan 
niet meer lopen en spreken, ligt 16 uur op bed en acht 
uur in een rolstoel. Eten wordt gemalen en drinken 
verdikt. Bij de noodzaak van sonde voeding moet zij naar 
een ander tehuis. Wannneer hij aan zijn vrouw denkt, 
kan hij gemakkelijk bedenken wat hij niet wenst mee te 
maken. “Maar welk ziektebeeld zal mij straks treffen?” 
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Meneer heeft nog geen medische beslissingen hoeven 
nemen voor iemand die daar zelf niet meer toe in staat 
was, maar dit staat wel voor zijn deur. “Voor mezelf 
had ik de grens, waarmee ik dagelijks bij mijn vrouw 
wordt geconfronteerd, al bereikt”. Voor haar wordt de 
grens steeds meer opgerekt, vindt hij. Het is een 
mengeling van “respect voor de waardigheid van zijn 
vrouw en de angst om haar te verliezen”. Persoonlijk 
denkt hij dat sonde voeding een mijlpaal is. 
 

“Spreek je met dierbaren, bijvoorbeeld je 
eigen kinderen, dan spelen herinneringen, 
gevoelens en emoties een belangrijke rol bij 
een afwegingsproces aangaande het 

levenseinde van jezelf of naaste.” 

In opdracht van  
 

M VAN DEN HAMER - F VAN ROERMUND - J VAN DER BURG - R HAAK - M DE BONDT 
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Wat voor haar erg belangrijk is, is dat met name de 
financiële zaken van tevoren goed geregeld zijn. Zij 
vertelt hierover: “Ik wil mijn zoon namelijk niet 
belasten en wil daarom dat ik zoveel mogelijk op tijd 
geregeld heb. Verder heb ik wel met mijn zoon 
besproken dat ik graag gecremeerd wil worden na 
mijn overlijden.” Mevrouw kan zich echter 
voorstellen dat haar zoon haar wens niet respecteert 
en na haar overlijden toch kiest voor een begrafenis. 
Dat vindt mevrouw eigenlijk niet zo heel erg: “Het 
belangrijkste voor mij is dat mijn zoon met zijn hart 
kiest voor wat hem op dat moment het beste lijkt.” 
 
“Als het tijdens mijn laatste levensfase 
mogelijk is, wil ik deze periode ook graag 
thuis doorbrengen. In een ziekenhuis of 
verpleeghuis zal ik naar mijn idee te weinig 
privacy hebben.” 

Met betrekking tot de laatste levensfase vindt 
mevrouw het belangrijk dat het leven niet onnodig 
gerekt wordt met allerlei medische behandelingen: “Ik 
heb er ook over nagedacht om een 
euthanasieverklaring in te gaan vullen. Voor mij is de 
grens vrij duidelijk: ik wil actief in het leven blijven 
staan en in staat zijn om mijn eigen keuzes te blijven 
maken. Ik vind het heel belangrijk voor een goede 
kwaliteit van leven om zaken nog bewust mee te 
kunnen maken en mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Op het moment dat dit niet meer 
mogelijk is, wil ik ook geen levensverlengende 
behandelingen meer. “Als het tijdens mijn laatste 
levensfase mogelijk is, wil ik deze periode ook graag 
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thuis doorbrengen. In een ziekenhuis of verpleeghuis zal 
ik naar mijn idee te weinig privacy hebben.” 

“Het belangrijkste voor mij is dat mijn zoon 
met zijn hart kiest voor wat hem op dat 
moment het beste lijkt.” 
 
Mevrouw vertelt dat het overlijden van haar ouders 
haar wel heeft gestimuleerd om over haar laatste 
levensfase na te gaan denken en hier bewuste keuzes 
over te maken. Ook is zij er weer over na gaan denken 
door dit interview. Mevrouw vervolgt: “Ik denk dat ik 
meer geneigd zou zijn om mijn wensen vast te leggen 
als er een standaardformulier voor wilsbeschikking zou 
zijn. Als ik lichamelijk verder achteruit zou gaan, dan 
wil ik wel mijn wensen vastleggen.  
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Voor mij is de grens 
vrij duidelijk 

“Ik ben al in aanraking gekomen met de laatste levensfase toen mijn ouders overleden.” 
Mevrouw vertelt dat dit een erg heftige ervaring is geweest voor haar en er zijn toen veel 
problemen geweest. Mevrouw merkte toen dat zij als nabestaande veel verdriet had en dat 
er ondertussen veel dingen geregeld moesten worden. Zo moesten er financiële zaken 
geregeld worden en moest het huis leeg gehaald worden. Mensen van wie mevrouw steun 
verwachtte, hebben haar in deze zware periode in de steek gelaten. Dit maakt dat dit voor 
haar een zeer moeilijke periode is geweest en dat mevrouw na is gaan denken over haar 
laatste levensfase en hoe deze eruit zou moeten zien. 

 
Mevrouw  
- Vrouw 
- 56 jaar 
- Niet getrouwd, woont alleen 
- Een zoon  
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“Ik wil mijn zoon namelijk niet belasten en 
wil daarom dat ik zoveel mogelijk op tijd 
geregeld heb.” 
 
Mevrouw heeft haar wensen echter nog niet 
schriftelijk vastgelegd en is nog zoekende naar de 
mogelijkheden op dit gebied. De huisarts zou hier wat 
haar betreft geen rol in hoeven spelen. Ze heeft al 
nagedacht over haar laatste levensfase en hoeft hier 
niet in gemotiveerd te worden door de huisarts. Wel 
zou zij behoefte hebben aan een duidelijk formulier, 
waarop zij haar wensen in één keer in kan vullen. Dus 
niet allemaal verschillende formulieren voor allerlei 
verschillende aspecten van de laatste levensfase, maar 
één enkel document waarin alle aspecten aan de orde 
komen en wat in een keer ingevuld kan worden. Zij 
vindt het ook belangrijk dat dit formulier voor de wet 
erkend is en universeel gerespecteerd wordt: “Ik ben 
namelijk bang dat er anders alsnog aan mijn wensen 
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voorbij wordt gegaan. Ik vind het opvallend dat het 
vaak overkomt alsof je in het leven alle mogelijke 
keuzes mag maken, maar dat dit recht opeens niet 
meer opgaat wanneer het over de laatste levensfase 
gaat.” Professionals hebben volgens mevrouw snel de 
neiging om vragen te stellen aan de familie en 
daarmee volledig aan de patiënt voorbij te gaan. Zij 
vertelt: “Dit heb ik bij mijn moeder gezien en ik heb 
hier veel moeite mee gehad. Zij was dan wel 
dementerend, maar ze werd behandeld alsof ze geen 
eigen keuzes meer kon maken. Zij was nog wel in 
staat om over dingen na te denken en toch werd alles 
aan mij gevraagd.” 
 

“Ik ben namelijk bang dat er anders alsnog 
aan mijn wensen voorbij wordt gegaan.”  
 
 

In opdracht van 
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“Ik wilde niet dat mijn zoon dit ook zou overkomen. 
Mijn zoon was zeker op dat moment het 
allerbelangrijkste voor mij.” Gelukkig is zij later een 
hele lieve man tegengekomen, waar zij nu mee 
samenwoont en al haar zorgen mee kan delen. “Ik 
ben nu bijna 65 jaar en mijn vriend is 68, dan mag je 
toch wel eens over het einde van het leven gaan 
nadenken.” 
 
Praten over het levenseinde is niet iets waar mevrouw 
emotioneel van wordt. Zij vind het geen moeilijk 
onderwerp om over te praten. “Ik hoop alleen, en dat 
hopen we allemaal, dat lijden mij bespaard blijft!” Zij 
en haar vriend stimuleren elkaar om over het 
levenseinde te praten. Haar zoon en haar 
schoondochter zouden haar ook kunnen activeren om 
over het levenseinde te praten, net zoals één van haar 
vriendinnen. “Het is alleen geen thema wat echt 
speelt, dus daarom praten wij er niet veel over.”  
 
“Er zijn immers altijd mensen die alles 
voor zich uit blijven schuiven.” 
 
Mevrouw vertelt wat zij voor zich ziet bij het 
levenseinde. Ze zou graag gecremeerd willen worden. 
Ook wil ze muziek uitzoeken voor deze gelegenheid, 
al is dit iets waar ze nog concreet over na moet 
denken. Ook heeft haar, inmiddels overleden, man 
bedacht dat een deel van de erfenis naar een stichting 
voor blindengeleidehonden mag gaan. Samen met 
haar vriend houdt ze een schrift bij, waarin hun 
wensen komen te staan.  
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Zo zullen haar zoon en haar schoondochter, als zij 
eerder overlijd dan haar man, de wensen en papieren 
met betrekking tot het nalatenschap ontvangen.  
Mevrouw heeft haar leven altijd goed op een rijtje 
gehouden, mede omdat zij haar nabestaanden niet te 
veel wil belasten na haar overlijden.  
 
“Het is alleen geen thema wat echt speelt, 
dus daarom praten wij er niet veel over.”  
 
De 94-jarige moeder van een vriendin van mevrouw 
ligt momenteel uitzichtloos te wachten op het moment 
dat zij het leven mag uitvliegen. “In deze situatie ben ik 
een voorstander van euthanasie, ik zou er zo voor 
tekenen.” Ze heeft haar schoonvader zien aftakelen in 
de lange weg van dementie, dat was zeker niet prettig. 
Daarom denk zij dat euthanasie een grote rol kan 
spelen in het bewerkstelligen van een waardig afscheid. 
Mevrouw heeft het idee dat velen deze optie wordt 
ontnomen omdat het verzoek vaak niet ingewilligd 
wordt.  
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Ik kan goed over het 
levenseinde praten 

“Ik was 26 jaar en in verwachting van een kindje toen mijn man plots overleed. Ik dacht aan 
een toekomst, niet aan een afscheid. Maar na deze gebeurtenis ben ik zeker wel over het 
levenseind gaan nadenken.” Mevrouw heeft toen echter alleen een overlijdensverzekering 
afgesloten. Dit heeft zij met name gedaan voor haar zoontje, zodat hij later niet met financiële 
zorgen achter zou blijven. Zelf is ze al vroeg wees geworden en in een kindertehuis 
grootgebracht.  
 

 
Mevrouw Rosevita 
- Vrouw 
- 64 jaar 
- Vriend, woont samen 
- Één zoon 
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Mevrouw vertelt dat de vertrouwensband met haar 
huisarts niet sterk genoeg is om over de laatste 
levensfase te praten. Ze staat er wel voor open, want 
haar huisarts zou een ondersteunende rol kunnen 
spelen. Mevrouw vindt dat er een leeftijdsgrens kan 
worden gesteld aan het moment waarop de huisarts 
het onderwerp aansnijdt bij zijn patiënten. “Er zijn 
immers altijd mensen die alles voor zich uit blijven 
schuiven. Zo creëer je meteen ook openingen voor 
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een gesprek over de laatste levensfase met mensen uit 
je omgeving. Het gesprek zou dan zo kunnen gaan: 
‘joh, de huisarts heeft mij hierop aangesproken, hoe 
denk jij hierover?’ ”  
 
“In deze situatie ben ik een voorstander 
van euthanasie, ik zou er zo voor 
tekenen.” 
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Een half jaar later na het overlijden van haar man, 
ontmoet ze een nieuwe man die al 2 kinderen had en 
met hem heeft ze hun 3 kinderen opgevoed. “Eigenlijk 
ben ik vanaf het moment dat ik weduwe werd tot aan 
nu blijven nadenken over de laatste levensfase.” Op 
zo’n jonge leeftijd je man verliezen, heeft mevrouw 
bewuster gemaakt van het onderwerp laatste 
levensfase en haar eigen wensen omtrent laatste 
levensfase. 
 
“Hoewel mijn man en ik erg actief zijn, 
begin ik de kwetsbaarheid te zien.”  
 
Mevrouw heeft veel gesprekken met haar man en 
beiden vinden ze het heel belangrijk om hun wensen 
op papier te zetten en te delen met hun kinderen. De 
kinderen willen er echter niets van weten. Ze willen 
nog niet nadenken over het moment dat ze één van 
hun ouders verliezen. Mevrouw vindt wel dat de 
kinderen het recht hebben om kennis te hebben van de 
wensen rondom de laatste levensfase. Al is ze van 
mening dat het moment er moet zijn om erover te 
gaan praten met haar kinderen, want als haar 
kleinkinderen erbij zijn, gaan ze het er natuurlijk niet 
over hebben. Hoewel mevrouw belangrijk vindt dat 
haar kinderen zijn ingelicht is zij niet van mening dat 
ze voor haar de goede beslissingen zouden kunnen 
nemen, wanneer mevrouw daar zelf niet meer toe in 
staat is.  
In gesprekken met kennissen heeft mevrouw Smits 
gemerkt dat dit onderwerp toch een soort taboe is. 
Mevrouw is van mening dat iedereen er toch een keer 
over moet nadenken en dat iedereen het recht heeft 
om zelf over de laatste levensfase te beslissen. 
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Haar tweede man, die twaalf jaar ouder is, heeft een 
nier verloren en kreeg prostaatkanker. Mevrouw zelf 
kreeg een nieuwe knie in de voorgaande jaren. Op de 
vraag wat de laatste levensfase voor haar betekent, 
reageert zij: “Hoewel mijn man en ik erg actief zijn, 
begin ik de kwetsbaarheid te zien.”  
 
Ze werd met de neus op de feiten gedrukt toen een 
moeder van een jonge collega ondanks een leuk en 
gezond leven, niet meer wilde leven en dat pas geregeld 
kon worden na heel lang vragen. Toen mevrouw merkte 
dat ze geestelijk achteruit ging, achteraf door gebruik 
van morfinepleisters na een knieoperatie, heeft het haar 
toch aan het denken gezet. Mevrouw zou daarnaast niet 
hetzelfde willen meemaken als haar schoonmoeder, 
haar schoonmoeder was ernstig dement in combinatie 
met afasie en heeft lang geleden. 
 
“Als ik en mijn man elkaar niet meer 
herkennen, willen we gewoon niet meer.” 
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Mevrouw vindt de huisarts “de 

Maar als er niemand 
erover begint… 

 
Mevrouw staat erg positief in het leven, maar heeft ook tegenslagen gekend die ervoor hebben 
gezorgd dat zij is gaan nadenken over de laatste levensfase. Op 23 jarige leeftijd heeft ze haar 
man verloren aan acute leukemie, terwijl ze net een kindje hadden gekregen. Dit was voor haar 
een hele heftige periode, waarin de zorg voor haar kindje het belangrijkste was en het verdriet 
van het overlijden van haar man werd uitgesteld. “Als je zo jong bent en net samen een nieuw 
leven begint met een kindje, denk je niet aan de dood. Daar heb je het dan nog nooit met elkaar 
over gehad.”  

 

 
Mevrouw Smits-Kruijs 
- Vrouw 
- 67 jaar 
- Getrouwd, woont samen 
- Drie kinderen en zeven kleinkinderen 
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