Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt
Vragen om zelf over na te denken. Praten met je familie en vrienden. En praten met je dokter of verpleegkundige.

MIJN LICHAAM

MIJN GEVOEL OVER MIJN ZIEKTE

•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn mijn klachten?
Hoe zal het de komende tijd met mijn ziekte gaan?
Welke behandelingen kan ik krijgen?
Kan ik stoppen met mijn behandeling als ik dat wil?
Bij welke klachten moet ik de dokter bellen?
Kan ik naar een andere dokter gaan?
Hoe gaat de zorg voor mij verder na ontslag uit het
ziekenhuis?
• Wil ik weten hoe lang ik nog zal leven?

• Wat vind ik ervan dat ik niet meer beter word?
• Ben ik bang, boos of verdrietig door mijn ziekte?
• Wat vinden mijn familie en vrienden ervan dat ik niet
meer beter word?
• Maak ik mij zorgen over mijn familie en vrienden?
• Welke hulp en zorg kan ik krijgen?
• Welke hulp en zorg kunnen mijn familie en
vrienden krijgen?

MIJN LEVEN

HET EINDE VAN MIJN LEVEN
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Wat is voor mij belangrijk in mijn leven?
Met wie kan ik praten over wat belangrijk is voor mij?
Wat vertel ik aan anderen over mijn leven?
Wat wil ik nog doen in mijn leven?
Wat kan ik nog doen in mijn dagelijks leven?
Met wie kan ik praten over mijn geloof?

Hoe kan ik met mijn huisarts praten over doodgaan?
Waar wil ik doodgaan?
Wie wil ik bij me hebben als ik doodga?
Welke wensen heb ik voor mijn begrafenis of crematie?
Welke andere dingen moet ik regelen?
Welke andere wensen wil ik vastleggen?
Wie maakt keuzes over mijn behandeling als ik dat zelf
niet meer kan?

Notities

Telefoonnummer
Kanker.nl infolijn
0800-0226622

Websites
nfk.nl/laatstelevensfase
nfk.nl/aangesloten-organisaties
3goedevragen.nl

kanker.nl/niet-meer-beter-worden
overpalliatievezorg.nl

