
Dinsdag 23 april 2019 
CC Ghybe, Sint Annastraat 13, Poperinge

Infonamiddag

‘Tijdig nadenken en plannen 
omtrent waardig levenseinde’

14u Welkomstwoord door schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe 
Voordracht door voorzitter LEIF WVL André Van Nieuwkerke 
en informatiemedewerkster LEIF Heuvelland Mariola Farina 

15u15 Pauze

15u45 Vragen aan het panel
André Van Nieuwkerke, Mariola Farina

16u45 Einde

Graag inschrijven uiterlijk op 15 april 2019 

via 057 46 96 02 of info@dorpsdienstnestor.be

Wie komt, kan alvast het LEIFplan ophalen bij de apotheek.



Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat plan je:
het uur van opstaan, welk ontbijt, begin en einde van de werkuren, de afspraken, welke 
boodschappen, het al dan niet kinderen op de wereld zetten,... 
Dat je ook plannen kunt maken in het licht van je toekomstig sterven komt niet in je op of
schuif je bewust voor je uit, naar later.

Wat je echter moet weten: 
Bij 1 op 2 mensen wordt de stervensfase beïnvloed door medische handelingen of beslis-
singen. Het is in die zin wel belangrijk wat je zelf wilt als toekomstige patiënt. Informeer 
je goed vooraf, wanneer je nog in goede gezondheid verkeert: Wat zijn mijn rechten als 
patiënt? Kan ik zinloze medische handelingen weigeren? Wat is palliatieve zorg? Hoe zit de 
levensbeëindiging op verzoek in elkaar? Wat als ik wilsonbekwaam ben? Welke voorafgaan-
de wilsverklaringen zijn nuttig? 
Praat ook vooraf met je dierbaren over je wensen, inzichten en plannen hieromtrent. Dat 
vermijdt onduidelijkheden en verwarring wanneer je laatste fase er aan komt.
 
LEIF -LevensEinde InformatieForum- informeert en sensibiliseert in West-Vlaanderen de 
burgers op open en correcte wijze omtrent waardige levenseindezorg. Via individuele infor-
matieve dienstverlening (gratis) en voordrachten. Daarnaast is er ook voor zorgverleners en 
patiënten een uitgebouwde medische dienstverlening.
LEIF stelt daarbij de zelfbeschikking van de burger en de patiënt centraal.

“‘t is niet de dood die ik vrees maar het akelig soort sterven” 
 de Romeinse dichter Ovidius (43 v Ch - 17 n Ch)
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WAAR VIND JE ONS?
• LEIFzitdag in Heuvelland, Sociaal Huis, Sint Medardusplein 1, Heuvelland
 op afspraak via 057 45 04 80 of sociaalhuis@heuvelland.be elke laatste woensdag 

van de maand van 14u tot 17u
• LEIFpunten in Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk.
• LEIFzitdagen ook in Blankenberge, Knokke-Heist, Bredene, Middelkerke, De 

Panne, Gistel, Izegem, Veurne en Tielt.
• LEIFdienstverlening vanuit de huizenvandeMens in Brugge, Roeselare, Ieper, 

Kortrijk en Diksmuide met zitdagen in Oostende, Menen, Koksijde en Oostkamp.

HOOFDZETEL 
Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge                   
info@leifwestvlaanderen.be - www.leifwestvlaanderen.be 

Informatie en sensibilisatie (voordrachten en vorming): 
050 34 07 36 (bereikbaar op weekdagen van 9u 12u en van 13u tot 17u, op vrijdag van 
9u tot 12u en van 13u tot 15u) 

Uitklaring levenseindevragen: Enkel op afspraak via T 0471 83 90 10 of mdbrugge@
leifwestvlaanderen.be. Bereikbaar elke werkdag van 10u tot 12u. 


