
 

Informatiegids  
De Laatste Levensfase 
 
Nadenken over de dood, je wensen vastleggen voor je uitvaart: dat gebeurt steeds 
meer. Maar praten over de periode daarvóór, over je laatste levensfase en wat je 
wensen en gedachten daarbij zijn, dat is voor veel mensen nog erg lastig. Terwijl het 
juist heel verbindend, verhelderend en troostend kan zijn om juist dán het gesprek 
met elkaar aan te gaan. 
 
In deze gids vind je informatie over ziek zijn, zorgen, en de palliatieve of terminale fase van 
het leven en ruimte voor eigen notities. Eenmaal doorgenomen en/of ingevuld, kan de gids 
helpen om een goed gesprek te voeren met je dierbaren, (zorg)professionals, (huis)artsen 
en anderen. Daarnaast geeft de gids jou en je naasten overzicht, inzicht en duidelijkheid.  
 
Voor diegene die de eigen regie wil houden of een beter beeld wil vormen van de eigen 
gedachten en wensen. Maar ook voor de partners, familieleden en mantelzorgers: wat komt 
er allemaal op je af?  
 
Tijdens de diepste dalen van het leven, komen de mooiste koestermomenten en 
levenslessen voorbij. 
 

 المعلومات دليل
 الحياة من األخيرة المرحلة

 
 عنالحديث  التي تسبق ذلك، الفترة عن الحديث لكن. جدا   كثير يحدث هذا: لجنازةعن ا رغباتك وتسجيل الموت، في التفكير
 يكون أن يمكن أنه حين في. الناس من لكثير بالنسبة جد ا ا  صعب يزال ال فهذا وأفكارك، رغباتك وعن حياتك من األخيرة المرحلة

 .البعض بعضنا مع التحدث لبدء مؤاسيمضيء و رابط،ذلك 
 

 بمجرد. الخاصة لمالحظاتك ومساحة الحياة من النهائية أو الملطفة المرحلة ، الرعاية المرض، حول معلومات الدليل هذا في ستجد
ومع ( الرعايةمن ) نأخصائيي، مع أحبائك مع جيدة محادثة إجراء في الدليل يساعدك أن فيمكن التصفح لمرة واحدة أو مألها،

 .وواضحة ثاقبة، ةشامل نظرة وأحبائك أنت الدليل يمنحك ذلك، إلى باإلضافة. غيرهمالعائلة( و) أطباء
 

 ورغباتهم ألفكارهم أفضل صورة على الحصول يريدونالذين  ة بهم أوصزمام األمور الخامسك  يرغبون الذين ألولئك بالنسبة
 طريقك؟ في أتيت هي تلك األمور التي . ماالغير رسميين الرعاية ومقدمي تهمعائل أفرادهم، شركاءل أيضا   ولكن

 
 .ودروس الحياة العزيزة الحظات أثناء تراجع الحياة تمر بك أجمل
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