
 

        Verslag koffieochtend:  

     wilsverklaring/ levenstestament. 

 
Maandag 10 oktober hebben wij een koffieochtend 

gehad over een wilsverklaring/levenstestament. 

Wie kon bedenken dat dit nu zo actueel zou worden en 

de andere dag zo groot in het nieuws zou komen. Want 

vandaag staan de kranten er bol van en horen we dat 

de wet die ze in voorbereiding hadden nu door de 

minister naar de kamer wordt gebracht.  

 

Mw. Jannie Willemse Uit Hoofddorp kwam ons een lezing geven over dit onderwerp. 

Na een kopje koffie, begon Mw.  Willemse haar verhaal. Het belangrijkste in haar 

verhaal was, houd zelf de regie in handen.  

Praat met familie en arts over je wensen, praat dit op tijd door, als je nog goed in 

staat bent om hierover te praten. Als je met de arts nog kunt communiceren, kun je 

rechtstreeks aangeven, hoe je de laatste levensfase wilt doormaken. Ook kun je 

invloed uitoefenen op het ziekteproces, probeer ook de medische wensen vast te 

leggen in een wilsverklaring. Natuurlijk kan deze steeds worden bijgesteld. Ook kan 

het zijn, dat je onder bepaalde omstandigheden, medische handelingen niet meer 

wilt b.v. reanimeren.  

Met een NIET reanimeerpenning kun je dit laten 

weten. Deze is te bestellen bij NVVE. Palliatieve 

sedatie is het toedienen van zware slaapmiddelen 

en pijnstilling waardoor het lijden draaglijker wordt. 

Ook kun je een euthanasieverzoek indienen op 

welke manier je wilt sterven. Probeer een arts te 

vinden die je wil adviseren. Als je een wilsverklaring 

hebt opgesteld, bespreek deze met de arts en 

familie. Mocht je dit zelf niet meer kunnen, dan is de partner of familie of vriend  van 

belang. Ook kunt U een volmacht-verklaring geven aan een ander, mocht je dit zelf 

niet meer kunnen. De NVVE is een vereniging die waardig sterven voor iedereen wil 

bereiken, opgericht in 1973  

 Het adres is  NVVE,    

 Postbus 75331,    

 1070 AH  Amsterdam.    

Website voor meer info www.nvve.nl  

Na de lezing bedankte Erna Mw. Willemse voor haar duidelijke uitleg.  

Haar opdracht voor ons was:    

‘Doe je huiswerk voor dit onderwerp op tijd, niet om 5 voor 12’  

Rini    


