
Woensdag 20 juni 2018

MAGDALENAZAAL, Magdalenastraat 27, 8200 brugge

INFORMATIEAVOND

WAARDIGE LEVENSEINDEZORG
19u00 - 21u30 

Van burger tot wakkere toekomstige patiënt
Verhalen uit de praktijk 

Levensbeëindiging op verzoek bij psychisch ondraaglijk lijden

Met prof. dr. Wim Distelmans, artsen, informatiemedewerkers, getuigen,...

Acts: Pascale Platel   Moderator:  Jan Knudde   Muzikale omlijsting: Alexander Makay

vanaf 21u30: drankje en hapje

Programma: www.levenshuis.be/leif 

5 jaar!

Toegang: 10 euro (inclusief receptie) - te storten op reknr. BE65 0359 8339 1596

Inschrijven: Paula Christiaens - 0478 53 15 57- vijfjaarleif@outlook.com 

Voor de artsen: accreditering economie en ethiek aangevraagd



UITNODIGING 
5 JAAR LEIFDIENSTVERLENING IN WEST-VLAANDEREN 

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat plan je:
het uur van opstaan, welk ontbijt, begin en einde van de werkuren, de afspraken, welke 
boodschappen, het al dan niet kinderen op de wereld zetten,... 
Dat je ook plannen kunt maken in het licht van je toekomstig sterven komt niet in je op of
schuif je bewust voor je uit, naar later.

Wat je echter moet weten: 
Bij 1 op 2 mensen wordt de stervensfase beïnvloed door medische handelingen of beslis-
singen. Het is in die zin wel belangrijk wat je zelf wilt als toekomstige patiënt. Informeer 
je goed vooraf, wanneer je nog in goede gezondheid verkeert: Wat zijn mijn rechten als 
patiënt? Kan ik zinloze medische handelingen weigeren? Wat is palliatieve zorg? Hoe zit de 
levensbeëindiging op verzoek in elkaar? Wat als ik wilsonbekwaam ben? Welke voorafgaan-
de wilsverklaringen zijn nuttig? 
Praat ook vooraf met je dierbaren over je wensen, inzichten en plannen hieromtrent. Dat 
vermijdt onduidelijkheden en verwarring wanneer je laatste fase er aan komt.

Sinds 5 jaar informeert en sensibiliseert LEIF in West-Vlaanderen de burgers op open en 
correcte wijze omtrent waardige levenseindezorg. Via individuele informatieve dienstver-
lening (gratis) en voordrachten. Daarnaast is er ook voor zorgverleners en patiënten een 
uitgebouwde medische dienstverlening.
LEIF stelt daarbij de zelfbeschikking van de burger en de patiënt centraal.

“‘t is niet de dood die ik vrees maar het akelig soort sterven” 
 de Romeinse dichter Ovidius (43 v Ch - 17 n Ch)
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eWAAR VIND JE ONS?

• LEIFpunten in Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk.
• LEIFzitdagen in Blankenberge, Knokke-Heist, Bredene, Middelkerke, De Panne, 

Gistel, Izegem, Veurne en Heuvelland.
• LEIFdienstverlening vanuit de huizenvandeMens in Brugge, Roeselare, Ieper, 

Kortrijk en Diksmuide met zitdagen in Oostende, Menen en Koksijde.

HOOFDZETEL 
Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge                   
leif@levenshuis.be – www.levenshuis.be/leif

Informatie en sensibilisatie (voordrachten en vorming): 
050 34 07 36 (bereikbaar op weekdagen van 9u 12u en van 13u tot 17u, op vrijdag van 
9u tot 12u en van 13u tot 15u) 

Medisch advies: 0471 83 90 10 
(bereikbaar op maandag van 9u tot 12u en op woensdag en donderdag van 18u tot 21u)


