Wormerveer, maart 2022
Beste meneer en of mevrouw,

Op de televisie en in de krant is steeds meer informatie te zien over de zorg in de laatste fase van ons
leven. Informatie over belangrijke keuzes die mensen tijdens hun laatste levensfase kunnen maken.
Steeds meer mensen willen praten over de laatste levensfase. Het is fijn om op een rustig moment
hierover te praten, al vóór er sprake is van een ernstige ziekte.
In de laatste levensfase wordt de lichamelijke kracht minder. Pijn en andere ongemakken worden
misschien erger. Men wordt dan meer afhankelijk van andere mensen. Er komt een moment dat beter
worden niet meer mogelijk is.
•
•
•
•

Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wil?
Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vast gelegd?
Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?

We willen u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. U kunt kiezen uit dinsdag 19 april of
dinsdag 17 mei. Starttijd 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Eindtijd ongeveer 21.00 uur
(uiterlijk 21.30 uur). De bijeenkomst is in de grote zaal van de Amandelbloesem.
Wij raden u aan om samen met een naaste (bijvoorbeeld een partner of kind) te komen. Twee horen
meer dan één.
•
•
•

Als u belangstelling hebt, dan kunt u de bijgesloten strook invullen.
Of: u meldt zich aan door te bellen naar 075-6283458 (Huisartsenpraktijk Wormerveer). Ook
voor meer informatie of vragen kunt u daar terecht.
Of u stuurt een e-mail naar assistentehuisartsenwormerveer@zorgring.nl.

Aanmelden graag voor 2 april. Houdt u in de gaten of er in april nog coronamaatregelen gelden
(zoals dragen van mondkapje).
Deze informatieavond is onderdeel van een onderzoek door Amsterdam UMC. Bij het begin van de
bijeenkomst vult u een korte vragenlijst in. Dit herhalen we na de bijeenkomst nog een keer.
U bent niet verplicht om de vragenlijsten in te vullen.

Met vriendelijke groet,
Huisartsen en assistentes van Huisartsenpraktijk Wormerveer

Aanmeldstrook “Uw wensen in de laatste levensfase”
Hierbij geef ik mij op voor de informatieavond in de Amandelbloesem.

Ik kom op :

dinsdag 19 april / dinsdag 17 mei (omcirkelen wat van toepassing is)

Naam :

Straat en huisnummer :

Postcode en Plaats :

E-mail adres :

Telefoonnummer:

Ik kom met

…….. personen

U kunt de ingevulde strook op de praktijk (laten) brengen of op de post doen. Zet het volgende adres
op de envelop:
Huisartsenpraktijk Wormerveer
Stationsstraat 7
1521DT Wormerveer
Hartelijk dank voor uw interesse!

