
De sokken van de olifant 

begeleidingspakket voor kinderen en 

jongeren in rouw

Het project ‘De sokken van de olifant’ biedt ondersteu-
ning aan kinderen en jongeren in een verliessituatie. In 
de eerste plaats door de volwassenen in hun omge-
ving hulpmiddelen aan te reiken om op een goede ma-
nier om te gaan met het verlies. In de rouwkast van het 
huisvandeMens vind je materialen die je kan ontlenen: 
(voor)leesboeken, spelletjes, poppen, muziek en films. 
Een consulent geeft je advies en stelt een pakket op 
maat samen. De dienstverlening is kosteloos.    
 
Contacteer het huisvandeMens voor meer informatie 
of surf naar www.omgaanmetverlies.be. 

 

Levenseinde
Informatiebeurs  

Woensdag 7 december 
vanaf 16u
CC De Beuk - Kortemark 

Een organisatie van 
huisvandeMens Diksmuide en 
huisvandeMens Roeselare

LEIF West-Vlaanderen

LEIFdienstverlening in de regio 

Voor een gesprek over voorafgaande zorgplanning en 
hulp bij het invullen van jouw wilsverklaringen kan je       
terecht in het LEIFpunt Roeselare en bij de huizenvande-
Mens in Roeselare en Diksmuide.

LEIFpunt Roeselare

Algemene dienstverlening:
Welzijnshuis Roeselare, Gasthuisstraat 10
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 9u tot 11u30 
Op afspraak via 050 34 07 36 (bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17u)

Medisch advies levenseinde:
Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen, Hippoliet 
Spilleboutdreef 34, Roeselare
Elke 1ste en 3de maandag van de maand van 18u30 tot 
20u30 
Op afspraak via 0471 83 90 10 (bereikbaar op dinsdag van 9u tot 
12u en op woensdag en donderdag van 18u tot 20u) 

LEIFdienstverlening huisvandeMens 

Elke werkdag tijdens de kantooruren 

HuisvandeMens Roeselare, Godhuislaan 94
Op afspraak via 051 26 28 20 

HuisvandeMens Diksmuide, Esenweg 30
Op afspraak via 051 55 01 60



Programma Levenseinde Informatiebeurs 

Woensdag 7 december 2016 – Foyer CC De Beuk,            
Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark – vanaf 16u

Infomarkt 

van 16u tot 18u

Deskundigen beantwoorden jouw specifieke vragen rond deze     
topics:   

• Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring

LEIF West-Vlaanderen & huisvandeMens

• orgaandonatie, lichaam schenken aan de wetenschap 

HuisvandeMens

• Palliatieve zorgen  

Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw

• Teraardebestelling, registratie wilsverklaringen

HuisvandeMens 

• Erfenisrecht

Notaris

• Sokken van de olifant 

HuisvandeMens 

• Vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden

HuisvandeMens 

Voordrachten

19u-19u45  Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen
consulent huisvandeMens 
 
Welke wilsverklaringen kan je vooraf invullen, en hoe doe je dat 
correct? Hoe kan je aangeven dat je bepaalde behandelingen wel 
of niet wenst? Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve
sedatie? Is euthanasie mogelijk voor dementerende personen? 
In de media komt het thema levenseinde regelmatig aan bod en tege-
lijk zijn er nog veel misverstanden over de wettelijke mogelijkheden. 
In toegankelijke taal en met concrete voorbeelden maken we je 
wegwijs in de mogelijke beslissingen bij het levenseinde.

20u             Zorg rond het levenseinde 
dr. Frank Declercq, LEIF West-Vlaanderen
 
LEIF West-Vlaanderen informeert en sensibiliseert de bevolking 
en zorgverleners in de provincie omtrent de mogelijkheden inzake 
waardig levenseinde. Ook is er de patiëntenwerking waarbij leven-
seindevragen, die nergens gehoor vinden, uitgeklaard worden.
Coördinerend LEIFarts Frank Declercq (LEIFpunt stadhuis Oosten-
de) vertelt vanuit zijn eigen ervaringen als LEIFarts. 

Aansluitend mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Inschrijven

De infomarkt is vrij te bezoeken. Inschrijven voor de voordrachten 
kan bij huisvandeMens Diksmuide of huisvandeMens Roeselare via 
diksmuide@deMens.nu of roeselare@deMens.nu of op de num-
mers T 056 25 27 51 of T 051 26 28 20. Deelname is kosteloos.
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 Wij zijn er voor jou! 

• Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Trouwplannen of samenwonen? Een baby op komst 
of een dierbare verloren? We helpen je om een        
persoonlijke plechtigheid uit te werken.

• Waardig levenseinde
Vragen over de mogelijkheden bij het levenseinde? 
We bieden je informatie en helpen om de wilsverkla-
ringen in te vullen.

• Vrijzinnig humanistische begeleiding 
Loopt het leven niet zoals gehoopt en heb je nood 
om te praten? Rouw je om een dierbare? Vertel je 
verhaal aan een luisterend oor.
   
Open elke werkdag tijdens de kantooruren en op     
afspraak. Onze dienstverlening is kosteloos. Meer 
info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
diksmuide@demens.nu
051 55 01 60
www.facebook.com/
huisvandemensdiksmuide

huisvandeMens Roeselare
Godhuislaan 94
roeselare@demens.nu
051 26 28 20
www.facebook.com/
huisvandemensroeselare


