
 

 

Getuigenis van een thuiszorgcoördinator 
 
 
Meneer, 49 jaar, gehuwd, 2 tienerkinderen. 
Meneer heeft 2,5 jaar geleden de diagnose gekregen dat hij een zeldzame 
neurologische aandoening heeft waardoor hij fysiek sterk zal aftakelen.  Meneer en 
mevrouw zijn kort na de diagnose bij mij geweest voor verschillende zaken: thuiszorg, 
tegemoetkomingen, hulpmiddelen… 
Intussen is meneer rolstoelgebonden en zwaar zorgbehoevend.  Hij woont thuis en 
heeft bij alles hulp nodig.  Hij heeft een persoonlijk assistent. 
Een tijdje geleden is hij met de vraag gekomen de nodige zaken op papier te zetten 
voor het moment dat hij het zelf niet meer kan zeggen. 
Samen met zijn echtgenote zijn er verschillende gesprekken geweest omtrent 
vroegtijdige zorgplanning.  Uiteindelijk zijn de nodige documenten in orde gebracht, 
nl. negatieve wilsverklaring, euthanasie bij onomkeerbare coma, laatste 
wilsbeschikking en orgaandonatie. 
Wat me het meest is bijgebleven in deze situatie is dat je vooral de tijd moet nemen 
in het proces van VZP: er zijn verschillende gesprekken nodig en er moet voldoende 
tijd tussen zitten. 
  

1) 1e gesprek info geven over VZP: wat is mogelijk: negatieve wilsverklaring, 
euthanasie, laatste wilsbeschikking, orgaandonatie, schenking van lichaam 
aan de wetenschap. 
 

2) Tijd geven aan de mensen om deze info te verwerken en na te denken over 
wat men wil.  Bv.: hoe ver wil ik gaan in mijn zorg op het levenseinde?  Wil ik 
mijn lichaam aan de wetenschap schenken?  Wie wordt mijn wettelijk 
vertegenwoordiger? … 
 

3) 2e gesprek over wat men nog wil en hoe men dit verwoord wil zien op papier, 
in alle openheid met partner en kinderen. 
 

4) 3e gesprek tussen de persoon zelf en de huisarts. 
 

5) 4e gesprek om samen alles op papier te zetten. 
 

6) 5e gesprek om alle formaliteiten te overlopen: copies van alle documenten, 
naar de gemeente met bepaalde documenten. 
 

7) Vervolggesprekken indien de cliënt dit vraagt. 
 
 
In deze case zaten ongeveer 4 maanden tussen de vraag om alles in orde te brengen 
en de uiteindelijk opmaak van de documenten. 


