EN JOUW LEVENSEINDE?
BESPREEK HET MET LEA

LEA

MAAKT HET ONBESPREEKBARE
BESPREEKBAAR

HOE JE DE REGIE VAN JE LEVENSEINDE
ZELF KUNT AANSTUREN

•LEA is jouw vertrouwenspersoon
•LEA luistert naar jouw wensen
•LEA informeert rond successie,
palliatieve, euthanasie
•LEA geeft jou de vrijheid
om jouw afscheid te personaliseren
•LEA begeleidt - wat wil je graag zelf
in handen nemen?

Heb je vragen rond jouw Levenseinde?
Deel het met LEA

LEA - LevensEinde Adviseur van Sereni

Stilstaan bij de vraag wat er moet gebeuren als je niet meer voor jezelf
kan zorgen, of als je overlijdt, is een delicate oefening. Door op voorhand regelingen te treffen kan je jezelf en anderen nog meer pijnlijke
momenten besparen. Wat is er allemaal mogelijk?
Nadenken over de eigen dood is geen eenvoudige opgave.
Erover praten met je nabestaanden is vaak nog moeilijker. Toch loont
het de moeite eens bij je levenseinde stil te staan en daar je naasten
bij te betrekken. Zo bespaar je je partner en/of kinderen een hoop
miserie. Meer nog, door zelf de regie in handen te nemen belet je dat
je nabestaanden soms loodzware beslissingen moeten nemen in jouw
plaats. - Ellen Cleeren in De Tijd op 1 november 2017 -

WAAROM LEA?
We leven steeds langer, vaak dankzij complexe medische verzorging.
Je wilt langer leven, maar je krijgt langer sterven - intervieuw met
Jean-Jacques Cassiman en Sonja Willems (DS 5 juni 2018).
Alsmaar ouder naar rusthuis, maar levenseinde blijft taboe. Veel rusthuizen praten en plannen onvoldoende over het nakende einde.
- artikel door Veerle Beel (DS 18 juni 2018)

HET LEVENSEINDE
TERUGGEVEN
aan de mensen
- Manu Keirse - Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen -

LEA

BELANGRIJKE LEVENSEINDE VRAGEN

•Hoe zit het met Euthanasie?
•Wat is Palliatieve Zorg en heb ik er recht op ?
•Hoe plan ik mijn Afscheid
en wat zal het me kosten?
•Wat met mijn administratie na mijn overlijden?
•Hoe plan ik mijn successie
om erfbelasting te vermijden?

Heb je vragen rond jouw Last Days?
Deel het met LEA

LEA - LevensEinde Adviseur van Sereni

PLAN EEN GESPREK
MET LEA

0470 46 41 35
gesprek@levenseindeadviseur.be
levenseindeadviseur.be

