
 

 

 

Samen spreken over 
leven, ‘goede’ zorg  en het levenseinde 

 

Een themabijeenkomst voor familie van mensen met dementie en zorgverleners. 
 

Maandag 15 april 2019 
16.00 – 18.30 uur 

 

 
Pieter’s Brasserie, Raaigras 103, 2643 JJ Pijnacker  
 
Programma:  16.00 uur - inloop met koffie en thee 

16.30 uur - lezing Jacinta van Harteveld  
17.15 uur - samen in gesprek   
18.00 uur - informeel verder in gesprek met hapje en drankje 

 

Weten dat we sterfelijk zijn is iets anders dan ook daadwerkelijk leven met deze 
gedachte. Zowel familie als zorgverleners stellen het gesprek erover vaak uit 
met het risico dat zaken onuitgesproken blijven en dat er geen tijd meer is om 
de tijd die rest ten volle te leven en goed afscheid te nemen. Als het om 
mensen met dementie gaat, is dit misschien nog complexer omdat er steeds 
weer momenten van afscheid zijn.  

 

 
 
Opgeven vóór 11 april 2019, klik hier. 
Of mail naam c.q. namen en een telefoonnummer naar: 
dwo@netwerkpalliatievezorg.nl 
 
  

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/dwo/Patienten-en-naasten/bijeenkomsten
mailto:dwo@netwerkpalliatievezorg.nl


 

 

 
 
Jacinta van Harteveld  heeft een eigen praktijk voor ondersteuning en training bij rouw en 
verlies. Ook is zij betrokken bij Hospice Issoria en diverse projecten.        
 
Leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, als twee kanten van een 
medaille. Iedere dag komen we een stapje dichter bij de dood. In die zin maakt het niet uit of 
we nu patiënt (cliënt, bewoner), naaste of zorgverlener zijn, we krijgen er allemaal mee te 
maken.  
 
Regelmatig zeggen naasten: had ik maar eerder geweten dat …  
Ook spelen er vragen als met wie en hoe kan ik mijn zorgen delen, ik ervaar geen ruimte om 
echt in gesprek te komen over de zorg van mijn man en het laatste deel van zijn leven ... 
 
Zorgverleners kunnen een belangrijke rol hebben in het op gang brengen van het gesprek 
over diverse vragen en wat belangrijk is in de laatste fase van het leven, voor degene die 
gaat sterven èn de naasten. Veel zorgverleners blijken het moeilijk te vinden om met familie 
hierover in gesprek te gaan. 
 
Praten over afscheid en dood raakt aan onze eigen kwetsbaarheid, ons eigen verlies. 
Misschien zijn we daar wel bang voor? Echter als we in relatie kunnen aansluiten en 
afstemmen zou in de ontmoeting van mens tot mens die kwetsbaarheid wel eens onze 
kracht kunnen zijn.  
 
 

 
Meer informatie 
Jopke Kruyt, netwerkcoördinator, dwo@netwerkpalliatievezorg.nl  of tel.: 06 2057 6490 
Mirjam Schilperoort, verpleegkundige Weidevogelhof, m.schilperoort@pietervanforeest.nl 
  
 
 
 
 
 
 

Deze themamiddag wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg DWO en Pieter 
van Foreest locatie Weidevogelhof. 
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