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Waardig levenseinde binnen de 
vrijzinnig humanistische 

begeleiding

• 3 wetten > VZP > in de praktijk

• Morele bijstand  in WZC/ZH

• Autonomie : regie over het levenseinde



Waardig levenseinde / VZP

De functie van vrijzinnige consulenten in de 
zorginstelling is tweeledig:

1. het verlenen van morele bijstand
2. het vormen en ondersteunen van de        

zorgverleners 



VZP in de praktijk van het WZC

Zorgverleners hebben nood aan 
handvatten 
> om zelf in gesprek te kunnen 
gaan met de bewoner rond zorg, 
de wensen van de bewoner en het 
levenseinde.



Wat te doen als iemand zegt: 

• “Ik ben het beu”
• “Dat Jezuske me maar rap komt halen”
• “Wat is nu die mooie oude dag, niks dan 

miserie”
• “Zoals Jean is gestorven, zo wil ik dat ook”
• “Wat is dat nu met die papieren?”
• “Ik wil graag dood met een spuitje”
• “Ik zou willen dat ik morgen niet meer wakker 

wordt”



Pilootproject in WZC Sint Rochus



filmpje casus Jeanine



Spelregels
1. Deelnemers doen mee op basis van hun engagement.

2. Deelnemers bespreken zaken op voet van gelijkwaardigheid.

3. Deelnemers garanderen elkaar veiligheid en vertrouwelijkheid.

4. De deelnemers gaan respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar.

5. Vormingstijd is vormingstijd > telefoons uit.



Begeleiding zorgoverleg



Zorgoverleg (methodiek)



3 pijlers in de VZP

• Autonomie

• Zingeving 

• Persoonsgerichte zorg



Autonomie

Wat is het belang van autonomie in de 
zorg?

• Emancipatorische gelijkwaardige 
relatie

• Mens als autonoom wezen



Zingeving

Het geven van betekenis, vorm en 
richting aan het leven, alsook het 
levenseinde. 

Hoe ga ik om met aftakeling?
Hoe ga ik om met verlies?
Wat kan ik nog betekenen voor mijn omgeving?



Zingeving

In gesprek over:

“Wat wil je nog, 
wat wil je niet meer?”

= persoonlijk, dynamisch proces



persoonsgerichte zorg

• Wat heb je nodig om je gezond 
en gelukkig te voelen?

• Hoe om zetten in de praktijk?



persoonsgerichte zorg = 
samenwerken en samen beslissen

Zorgverlener

• Aandacht
• Nabij
• Vertrouwen
• Begrip

Zorgvrager
=  individu met eigen 

identiteit en wil

• Regie over het eigen leven 
en ook het levenseinde

• Inspraak in het zorgtraject 
en maakt afspraken



“+” terugkoppeling vanuit het WZC

• bewustwording & verheldering
• verbinding
• meer verantwoordelijkheid
• verandering in de communicatie 

en  de werksfeer, meer reflectie.



Terugkoppeling vanuit de praktijk

Voorwaarden vanuit WZC 

• Beleidskeuze 
• Attitude
• Vaardigheden 
• Continu leerproces 
• Ervaring uitwisselen
• Interdisciplinair zorgoverleg
• Reflectie



o
Besluit

o Cultuurverandering
o Inzicht en empathie
o Verantwoordelijkheid
o Alertheid
o Welbevinden van bewoners
o Betekenisvolle zorg


