
 
 
 
 
‘In gesprek over het levenseinde’ 
 
Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om 
dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde 
minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO-Wiintelre 
een lezing over dit onderwerp aan. Mari van Berlo, vanuit KBO-Brabant, zal tijdens deze 
bijeenkomst de deskundige inleider zijn. Verder zullen dokter Van Bommel en dokter Van 
de Wouw, alsook oudhuisarts dokter Perik, aanwezig zijn, om vragen te beantwoorden en 
toelichting te verstrekken over de verschillende gespreksthema’s 
 
Maatschappelijke discussie 
De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het 
teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de 
doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen 
dat wat er regelmatig in de publiciteit komt. 
 
Op een laagdrempelige manier komen de 
volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod: 
 

 Het gewone sterven 
 Medische zorg die het moment van 

sterven kan beïnvloeden (zoals niet 
behandelen/stoppen) 

 Palliatieve sedatie 
 Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
 Waarom is het belangrijk om te praten 

over uw eigen doodgaan? 
 Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament) 
 Uitvaart en afscheid nemen 

 
Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed 
geïnformeerd te zijn, geeft rust. Derhalve organiseert de KBO-afdeling Wintelre deze 
informatieve, maar ook interactieve informatiemiddag rond dit thema voor haar leden. 
Ook de leden van de afdelingen van KBO-Vessem en KBO-Knegsel zijn van harte welkom 
op deze middag. 
 
Deze informatiemiddag vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019 in MFA De Rosdoek, 
Kerkstraat 10 te Wintelre. De aanvang is om 14.00 uur. De zaal is al open vanaf 13.30 
uur. Bij binnenkomst staat er koffie/thee  voor iedereen klaar.  
 
We rekenen op een grote opkomst. 
 
Het bestuur. 
 


