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Nadenken over je eigen levenseinde of 
dat van een dierbare, dat doen we in de 
regel liever niet. Maar toch is het belang-
rijk om hierover – juist als het nog niet 
zover is – na te denken, erover in gesprek 
te gaan en het nodige te (laten) regelen 
en vast te leggen. 

Daarom organiseert Zorggroep Reinalda drie 
informatieve avonden onder de naam ‘Zorg 
en zaken rond het levenseinde’.  De avonden 
hangen nauw samen, maar kunnen ook los van 
elkaar worden gevolgd.

DE EERSTE AVOND OP 
DINSDAG 26 JANUARI 
gaat over wat er in zakelijk 
opzicht allemaal komt kijken 
vooraf aan of bij een overlij-
den. Notaris Xander Stuijt 
van notariskantoor Krans 
Helmig Stuijt gaat antwoord 

geven op vragen als: wat is het belang van een 
testament, wat is een executeur testamentair, 
wat zijn wilsverklaringen, volmachten en codi-
cils? Welke financiële regelingen zijn er zoal mo-
gelijk als het niet meer lukt om uw financiën zelf 
te beheren en wat betekent in dit verband zaak-
waarneming, bewindvoering en curatele. Ook 
zal hij ingaan wat er allemaal moet gebeuren na 
het overlijden. Wat houdt het erfrecht precies in 
en kan een erfenis ook worden geweigerd, b.v. 
als er sprake is van schulden? Wat te doen als er 
helemaal geen familieleden of naasten zijn?

DE TWEEDE AVOND OP 
DINSDAG 9 FEBRUARI staat 
het stervensproces zelf cen-
traal en hoe zorgverleners en 
naasten dit proces zo goed 
mogelijk kunnen begeleiden. 
Verpleegkundige, schrijfster 
en docent Jacinta Harteveld 

werkte jarenlang in het hospice Issoria in Leiden 
en schreef  het boek: “Leven in het zicht van de 
dood”. Zij put uit haar rijke ervaring als zij vertelt 
over het stervensproces zelf en wat daarbij alle-

maal komt kijken. Wat heeft de stervende in dat 
proces nodig; gaat het vooral om aandacht voor 
het lichamelijke proces en goede pijnbestrijding 
of ook om aandacht voor het emotionele en 
spirituele proces? Welke keuzes zijn mogelijk 
en wat is de rol van de familie en mantelzorgers 
hierbij? Wat is eigenlijk het verschil tussen pallia-
tieve sedatie en euthanasie? Is natuurlijk sterven 
nog mogelijk?

DE DERDE AVOND OP 
DINSDAG 23 FEBRUARI zal 
uitvaartbegeleidster Janneke 
Vreeling van Brokking en 
Bokslag ingaan op alles wat 
komt kijken bij het overlijden 
en het vormgeven van de 

uitvaart. Wat is de rol van de uitvaartbegeleider 
hierbij? Wat kan hierover vooraf  al besproken 
worden en vastgelegd? Wie en wanneer moet 
worden gebeld? Hoe en waar kan iemand wor-
den opgebaard en hoe wordt de uitvaart vorm 
gegeven? Wat is er mogelijk op  het gebied van 
rouw – en verliesverwerking? 

Tijdens de avonden wordt u gratis de nieuwe 
afscheidswijzer (editie Haarlem-Velsen): “Van 
taboe naar orientatie”, aangeboden. In dit han-
dige naslagwerk kunt u nog eens in alle rust uw 
oriëntatie op het levenseinde voortzetten. 

______________________________________

Plaats en tijd:
In het restaurant van het Reinaldahuis van 
20.00 tot 21.30 uur. Inloop met koffie en thee 
vanaf 19.30 uur.

Voor wie:
Voor medewerkers,  bewoners , cliënten,  
familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers  
van Zorggroep Reinalda.  

Informatie:  
Mirjam van der Sman  en Greet Doornenbal  
(via de receptie tel. 023-5434000) 

______________________________________

Drie lezingen ‘Van taboe naar oriëntatie’

Zorg en zaken rond het levenseinde


