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Elke mens wordt geboren, elke mens sterft. 
Hoe kunnen we het levenseinde vanuit christelijk perspectief een 
menswaardig karakter geven? 
Welke specifieke zorg biedt het OLV GASTHUIS aan, waardoor ook 
de dood geen taboe hoeft te zijn? 

In deze folder gaan we daar dieper op in. 

  

1. Waarom is de zorg voor een menswaardig levenseinde 
belangrijk? 

 

Omdat iedere mens uniek is, is ieder levenseinde ook uniek en 
persoonlijk. 
We willen het levenseinde van onze bewoners niet alleen 
bespreekbaar maken, maar ook met warme nabijheid 
ondersteunen. 
Zo kan ieder mens in dit huis niet alleen kwaliteitsvol leven, 
maar ook rustig uitkijken naar wat nog komen gaat. 

Hierbij zijn drie grondhoudingen in ons rusthuis heel 
belangrijk: 

Eerbied voor de kwetsbare mens 

Respect voor de menselijke waardigheid is mogelijk als we in 
elk menselijk lichaam, hoe oud of verzwakt ook, de persoon 
blijven zien. 

Eerbied voor de autonome mens 

Ieder mens wil zelf of autonoom over zijn leven en zijn 
levenseinde kunnen beschikken. 
Maar keuzes maken over het levenseinde zijn heel moeilijk. 
Samen beslissingen nemen kan hierbij ademruimte bieden.  



 

De bewoner kan samen met familie, arts en onze 
medewerkers, zijn levenseinde draaglijker maken. Zo kan 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen maar ze ook 
delen met elkaar. 

Zo wordt het levenseinde niet alleen bespreekbaar maar ook 
een zorgen voor elkaar. 

Eerbied voor ‘open communicatie’ 

Door overleg tussen bewoner, familie, arts en onze 
medewerkers, kunnen we samen stappen zetten in de zorg 
voor het naderende levenseinde. 

 

2. Wat is vroegtijdige zorgplanning? 
 

Vroegtijdige zorgplanning heeft als doel de zorg bij het 
levenseinde beter te doen aansluiten bij  wensen en 
voorkeuren van de oudere. 
We staan stil bij wat de bewoner wil als hij ziek is. 
De huisarts weet het meest over de gezondheid van de 
bewoner en is de aangewezen persoon om een vertrouwelijk 
gesprek te voeren. Onze medewerkers bieden hierbij 
ondersteuning. 

3. Een waardig levenseinde: welke medische mogelijkheden 
zijn er? 

 

Het niet starten of staken van levensverlengende medische 
behandelingen 

Het is moeilijker om levensverlengende medische 
behandelingen te staken dan ze niet op te starten. Het staken 
of afzien van medische behandelingen betekent nooit het 



 

staken of afzien van zorg. Comfortzorg en emotionele 
ondersteuning voor de bewoner en familie blijven belangrijk. 
De eindverantwoordelijke over medische behandelingen is de 
behandelende arts. Toch is het noodzakelijk dat deze 
beslissingen genomen worden, in nauw overleg tussen 
bewoners, familie en het team. 

Palliatieve zorg 

Dit betekent voor ons zorg aanbieden waarin men waardig 
kan sterven, binnen zijn eigen vertrouwde omgeving en 
omringd door familie. In deze zorg heeft men aandacht voor 
de totale mens, met nadruk op comfort en welbevinden. 

Euthanasie 

Het OLV GASTHUIS kiest voor palliatieve zorg en comfort als 
stervensbegeleiding. Het technisch beëindigen van het leven 
of euthanasie kan niet de eerste keuze zijn. 

4. Meer informatie? 
 

U kan meer informatie bekomen bij: 

- uw huisarts 

- de afdelingsverantwoordelijke 

- Hilde VANDEPITTE (sociale dienst) 

- Zr. Rita GEUKENS (pastoraal werker) 

- de directie 

 

Er bestaat ook een uitgebreide brochure, de visietekst ‘Zorg 
voor een menswaardig levenseinde’. 
Vraag er gerust naar. 


