Praten over de laatste levensfase is vaak niet vanzelfsprekend,
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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.

De laatste levensfase.
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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.
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Wat hebben wij in 2016-2017 samen bereikt?
Meer dan 750 mensen hebben in kleine groepen

Dankzij allerlei verschillende bijeenkomsten zijn veel

- onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger -

ouderen gaan praten over het levenseinde. Het onder-

met elkaar gepraat over de laatste levensfase.

werp leeft. Voor mensen die praten nog moeilijk vinden
ontwikkelden we ‘Schrijf een brief’.

Ruim 800 mensen bezochten onze stand op de

Deze is te downloaden op ikwilmetjepraten.nu.

50plus beurs en dat leverde, door de huiskamersfeer en
een fotospiegel om het ijs te breken, mooie gesprekken
op.

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.

Ruim 250 jongeren lieten in het Death cafe op de
EO-Jongeren dag een wens achter over de laatste

Er was ruimte voor discussie over hoe kwaliteit van zorg
samenhangt met het thema ‘voltooid leven’.

levensfase.
Acht uitgewerkte methodieken die een succesvolle
In dialooggesprekken over het levenseinde met jon-

bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van leven-

geren was veel openheid. Zij spraken vertrouwelijk over

seindekwesties zijn opgenomen in een inspiratiebank op

vaak ingrijpende gebeurtenissen.

de website van VPTZ Nederland.

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.

Wist je dat?
We samen een achterban vertegenwoordigen van
600.000 mensen?

Op www.ikwilmetjepraten.nu mooie gesprekstips
staan voor verschillende doelgroepen?

De coalitie Van Betekenis tot het Einde twee keer
genoemd is in de Tweede Kamer?

Professionals het gesprek over de laatste levensfase
ook vaak moeilijk vinden en wij hen daarin ondersteunen?

De coalitie subsidie krijgt van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

zorg voor het leven

