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Waarom deze
checklist?

Je weet dat het onvermijdelijke eraan komt. Je familielid is
ernstig ziek en heeft niet meer lang te leven. Je moet je gaan
voorbereiden op het ergste. Wat doe je als de dood dichterbij
komt?
 
Zorgen voor een familielid doe je met liefde, maar dit wil niet
zeggen dat het gemakkelijk is.
Want je wilt het allerbeste voor je familielid. Een waardevol
afscheid. Zo min mogelijk pijn en lijden. Zoveel mogelijk rust.
 
Ik help je met deze bijzondere taak om de allerbeste
ondersteuning te geven aan je vader, moeder of partner.
 
De checklist helpt je bij het zorgen voor een warm en
waardevol afscheid voor je familielid. Belangrijke
aandachtspunten heb ik voor je opgesomd. Niet alle
aandachtspunten zullen in jouw persoonlijke situatie 
 belangrijk zijn. Gebruik de checklist als leidraad, sla punten
over die je niet dienen en vul aan met eigen wensen.
 Niks is zo persoonlijk als afscheid nemen.
 
Ik wens je vanuit mijn hart een mooie en dierbare tijd toe. Een
tijd die je helpt om troost en verbinding te vinden. 
 
Liefs,
Diana
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Disclaimer
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Disclaimer Bij het samenstellen van deze checklist is
de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De
auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of
verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor
de informatie die er in deze checklist staat. De lezer accepteert alle risico’s op elk
letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat
komt door het gebruiken van welke informatie dan ook van de checklist. Voor
vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot info@sterinzorg.nl
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Medische disclaimer Deze checklist is geschreven om de lezer te informeren en
dient alleen voor informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om
medisch of professioneel advies te geven. Raadpleeg uw (huis)arts voordat u actief
gebruik maakt van tips, adviezen en/of oefeningen. Het doel van deze checklist is om
mensen voor te lichten over de mogelijkheden die er zijn. De checklist is bedoeld
voor algemeen advies en tips te geven en uitdrukkelijk niet om advies te geven in
individuele situaties. In deze checklist worden geen gezondheidsclaims geuit. De
informatie van deze checklist zal niet bijdragen aan het genezen, helen of corrigeren
van een ziekte, of medische aandoening. De auteur is geen arts. De informatie in
deze checklist is verzameld uit vele verschillende bronnen en verzameld door
persoonlijke ervaringen. Gelieve uw (natuur)arts te raadplegen indien u persoonlijke
advies nodig heeft.
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Over Diana
Mijn naam is Diana Stassen. Ik heb zorgen voor
anderen met de paplepel ingegoten gekregen. Van
jongs af aan leerde ik al zorgen voor anderen, omdat
mijn beide ouders mantelzorgers zijn. 
Ze zorgden voor mijn oma's, mijn tantes en ooms. Ja,
meer dan de helft van onze familie was ernstig
chronisch ziek. 
Zowel mentaal (psychiatrisch) als fysiek.
 
Ik zorgde voor mijn oma, mijn tante en mijn oom
tijdens het sterfbed.
 
Ik ben mantelzorger van een verstandelijk beperkte
oom die zelfstandig woont en er 'graag een zooitje van
maakt'. Hij kan mijn (beperkt) geduld aardig op de
proef stellen.
 

Ik geloof dat jij met een
goede voorbereiding echt
het verschil maakt in de
laatste levensfase.
 



Ik ben verloofd met Frank en heb een hond genaamd
Sophie, een ondeugende dalmatiër. Ik hou van lezen en
ben verzot op een lekker kaasje met een glaasje wijn of
speciaal biertje. 
Ik reis graag.
 
In mijn coach/palliatief-/wijkverpleegkundige praktijk en
als mantelzorger heb ik tientallen familielieden begeleid
bij het stervensproces. Ik geef hierbij praktisch advies en
help bij rouw en verliesverwerking.
 
Ik breng warmte, kracht, rust en vertrouwen en help
daardoor aan een waardevol afscheid thuis. 
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Over Diana

Mocht je vragen hebben mail me dan: 
diana@sterinzorg.nl of boek een Bakkie
troost gesprek: www.sterinzorg.nl/gratis



Gebruik de checklist als
 leidraad. 
 
Sla punten over wat jou of
jouw familielied niet dient en
vul aan met persoonlijke
wensen en behoeften.
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De checklist



Huishoudelijke
Regeltaken

Wie kookt?

Wie doet boodschappen?

Wie doet de was en strijk?

Wie kan helpen/inspringen?
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Wie zorgt voor het huishouden?



Algemene
regeltaken

Is er een woordvoerder?

Is er een testament?

Is er een

uitvaartverzekering?

Wat moet er gebeuren met sociaal

media accounts bijvoorbeeld

Facebook?

Wie gaat mee naar artsen bezoek?

Wie te bellen in noodgevallen?
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Wie te bellen bij overlijden?

Wie te informeren bij overlijden? 

Wat zijn de wensen voor de uitvaart?

Waar zijn wachtwoorden te vinden?

(Facebook, internetbankieren,

verzekeringen)



Taken rondom
zorg

Overzicht medicijnen (lijst)

 Overzicht van gezondsheidsproblemen 

Overzicht allergiëen

Is er een wilsverklaring?

Is er een euthanasie verklaring?

 Hoog-laag bed nodig?

Po-stoel nodig?

Rolstoel nodig?

Anderen hulpmiddelen nodig?
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Thuiszorg regelen?

Wie zorgt als de thuiszorg er

niet is?



Een overzicht van
belangrijke
telefoonnummers

De huisarts

 De specialist

De apotheek

De thuiszorg

Familieleden

 

Andere betrokken behandelaars:
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De fysiotherapeut



Vragen om te
stellen:

Wat is nu belangrijk?

Welke mensen wil je zien?

Welke mensen wil je niet meer zien?

Waar wil je tijd aan besteden?

Wat doet je goed?
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Waar ben je bang voor?

Waar wil je sterven?

Welke medische behandelingen wil je

wel ondergaan?

Welke medische behandelingen wil je 

niet ondergaan?

Waar wil je over praten?

is er nog iets dat gezegd mag worden?

Heb je ergens spijt van?



Vragen om te
stellen:

Hoe wil je sterven?

Heb je pijn?

Waar geloof je in?
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Heb je wensen?

Waar ben je trots op?

Waar ben je verdrietig om?



Als je zorgt voor je vader, moeder of partner heb je een
prachtige taak. Deze taak is niet altijd gemakkelijk. Best
pittig weet ik uit ervaring. En je hoeft het natuurlijk niet
alleen te doen! 
 
Ik ondersteun je om de beste zorg voor je dierbare te
regelen.
Ik ondersteun je met het omgaan met emoties zoals
verdriet, boosheid, frustratie en machteloosheid.
Ik ondersteun je om er een mooie periode van te
maken. Ik leer je hoe je rust  brengt zodat er een
waardevol afscheid is.
 
Ik bied je een gratis Bakkie Troost gesprek aan. Dit is
een telefonisch gesprek waarin ik je tips en advies geef
in jouw persoonlijke situatie. 
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Hoe verder?

Of gewoon een luisterend oor.
 
Je maakt hier een afspraak.
www.sterinzorg.nl/gratis

http://www.sterinzorg.nl/gratis

