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Beste gebruiker, 
 
Met behulp van deze template kun je digitale mailingen opstellen. Lees eerst deze informatie voor je 
de mailing gaat schrijven. Zodra je gaat schrijven, verdwijnt deze toelichting. 
 
Lettertype en kleuren 
Deze template is voorzien van voorgeprogrammeerde:  

• lettertypes 
• kleuren 
• stijlen 

 
Zo kun je altijd, in lijn met de huisstijl, mailingen opmaken.  
 
Informatieblok in de footer 
De footer van de mailing is voorzien van twee informatieblokken: “powered by” en “partners”. Deze 
blokken kunnen worden bewerkt (maar niet worden verwijderd) door dubbel te klikken op het footer 
gebied, zodat dit actief wordt. Door na het bewerken op Esc te drukken wordt de inhoud van de 
mailing weer actief om te bewerken. Deze informatieblokken worden samen met de inhoud 
(wanneer je mailing meerdere pagina’s telt) ook meegenomen naar de extra pagina’s.  
 
Inhoud 
In de inhoud kun je vrij schrijven, zoals je dat gewend bent. Zodra de eerste pagina vol is, wordt het 
tekstgebied automatisch verlengd naar een tweede pagina en kun je verder schrijven. Om je hiervan 
een indruk te geven wordt deze informatie met fictieve inhoud vervolgd. 
 
Excepteur 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 
 
Et harum quidem  
Rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio 
cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas 
assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut 
rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias 
consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.  
 
Excepteur 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
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De laatste levensfase.
Nooit te vroeg om 
erover te praten.

De dialoogmethode

In een veilige omgeving worden deelnemers 
uitgenodigd om over zichzelf en de manier 
waarop zij tegen de laatste levensfase aan-
kijken te vertellen en met belangstelling de 
verhalen van anderen aan te horen. 
Persoonlijke ontmoeting en uitwisseling staan 
centraal. Want door het delen van ervaringen 
en het aangaan van een gesprek, ontstaat
betrokkenheid en herkenning. 

De getrainde gespreksleider zorgt voor een 
vertrouwde, respectvolle omgeving waarin de 
verhalen van deelnemers goed tot zijn recht 
komen. We willen bereiken dat deelnemers 
geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar 
huis gaan en actie ondernemen om hun wensen 
aan dierbaren kenbaar te maken. 

Wilt u met mensen in gesprek? 

Van Betekenis tot het Einde kan zorgen voor 
ervaren gespreksleiders om deze bijeenkomst 
te begeleiden. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur tot 
2,5 uur in groepen van ongeveer 8 personen. 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een 
mail te sturen naar: 
astael@vanbetekenistotheteinde.nl.

We verwachten van u dat u zelf de promotie van 
het evenement en een locatie met koffie en thee 
verzorgt. Wij vragen alleen een vergoeding voor 
de reiskosten. 

Op de website Ikwilmetjepraten.nu staat 
meer informatie over de activiteiten van 
Van Betekenis tot het Einde. Ook bij u in de 
buurt! 
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komen. We willen bereiken dat deelnemers 
geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar 
huis gaan en actie ondernemen om hun wensen 
aan dierbaren kenbaar te maken. 

Wilt u met mensen in gesprek? 

Van Betekenis tot het Einde kan zorgen voor 
ervaren gespreksleiders om deze bijeenkomst 
te begeleiden. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur tot 
2,5 uur in groepen van ongeveer 8 personen. 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een 
mail te sturen naar: 
astael@vanbetekenistotheteinde.nl.

We verwachten van u dat u zelf de promotie van 
het evenement en een locatie met koffie en thee 
verzorgt. Wij vragen alleen een vergoeding voor 
de reiskosten. 

Op de website Ikwilmetjepraten.nu staat 
meer informatie over de activiteiten van 
Van Betekenis tot het Einde. Ook bij u in de 
buurt! 

Praten over de laatste levensfase is vaak niet vanzelf-

sprekend, maar als mensen het gesprek aangaan  

ervaren ze openheid en rust. De activiteiten van de coalitie 

Van Betekenis tot het Einde zijn erop gericht om mensen 

(eerder) met elkaar te laten praten over de laatste  

levensfase, omdat dit van betekenis is voor zowel de  

(toekomstige) patiënt als hun naasten. Ik ben trots op de 

resultaten die we in de projectperiode samen bereikt  

hebben! We zetten er in dit document een aantal op een rij.

Clémence Ross

Coalitie Van Betekenis tot het Einde

De acht maatschappelijke organisaties die samen  

Van Betekenis tot het Einde vormen, werken vanuit ver-

schillende achtergronden en hebben zeer verschillende 

achterbannen. Samen vertegenwoordigen zij een breed 

palet van wat er in Nederland leeft. Het bijzondere is dat 

elke coalitiepartner een eigen insteek heeft als het gaat 

om het gesprek over de laatste levensfase.  

Ze organiseren gesprekken, trainen mensen en verstrek-

ken informatie over de laatste levensfase met als doel:

- meer begrip voor elkaar ;

- mensen laten nadenken over wat voor hen van 

   betekenis is in de laatste fase van het leven;

- én hoe zij zelf van betekenis kunnen zijn voor anderen.

Van Betekenis tot het Einde wil de discussie nadrukkelijk 

breder aangaan dan alleen over ‘voltooid leven’, eutha-

nasie of orgaandonatie. Ons doel is dat het gesprek over 

de laatste levensfase breder en eerder gevoerd wordt en 

dat mensen erover na gaan denken. Wat de inhoud van 

het gesprek is en met wie je praat, bepaalt iedereen zelf. 

De coalitie kan wel stimuleren dat het gesprek gevoerd 

wordt en tips geven. Daarom is er een prachtige laag-

drempelige website ingericht www.ikwilmetjepraten.nu.



 We samen een achterban vertegenwoordigen van 

600.000 mensen?

 De coalitie Van Betekenis tot het Einde twee keer 

genoemd is in de Tweede Kamer?

 De coalitie subsidie krijgt van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

 Op www.ikwilmetjepraten.nu mooie gesprekstips 

staan voor verschillende doelgroepen?

 Professionals het gesprek over de laatste levensfase 

ook vaak moeilijk vinden en wij hen daarin ondersteu-

nen?

Wist je dat?

 Meer dan 750 mensen hebben in kleine groepen  

- onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger -  

met elkaar gepraat over de laatste levensfase.

 

 Ruim 800 mensen bezochten onze stand op de

50plus beurs en dat leverde, door de huiskamersfeer en 

een fotospiegel om het ijs te breken, mooie gesprekken 

op. 

 

 Ruim 250 jongeren lieten in het Death cafe op de 

EO-Jongeren dag een wens achter over de laatste  

levensfase. 

 

 In dialooggesprekken over het levenseinde met jon-

geren was veel openheid. Zij spraken vertrouwelijk over 

vaak ingrijpende gebeurtenissen.  

 Dankzij allerlei verschillende bijeenkomsten zijn veel 

ouderen gaan praten over het levenseinde. Het onder-

werp leeft. Voor mensen die praten nog moeilijk vinden 

ontwikkelden we ‘Schrijf een brief’.  

Deze is te downloaden op ikwilmetjepraten.nu.

 

 40 Bestuurders in de zorg zijn geïnformeerd over het 

zeer actuele thema ‘voltooid leven’. Inleidster was Els van 

Wijngaarden die intussen gepromoveerd is op dit gebied. 

Er was ruimte voor discussie over hoe kwaliteit van zorg 

samenhangt met het thema ‘voltooid leven’. 

 

 Acht uitgewerkte methodieken die een succesvolle 

bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van leven-

seindekwesties zijn opgenomen in een inspiratiebank op 

de website van VPTZ Nederland.

Wat hebben wij in 2016-2017 samen bereikt?
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Waarom zou je?
Omdat jij van betekenis bent, tot het einde.

Omdat je zelf invulling kunt geven aan wat jij 

belangrijk vindt.

Omdat je ingewikkelde vraagstukken in de laatste 

fase van je leven wilt voorkomen.

Omdat het rust geeft voor jou en je naasten.

Omdat het fijn is als er iemand is die weet wat je wilt. 

Omdat je naasten, artsen en verpleegkundigen 

graag weten wat jij belangrijk vindt.

zorg voor het leven


