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De visie rond ethiek en vroegtijdige zorgplanning vertrekt vanuit de algemene visie en de strategische doelen zoals vastgelegd in de opdrachtsverklaring van 
het woonzorgcentrum De Plataan waarin de ‘zorg op maat’ een uitgangspunt vormt.  
“Vroegtijdige zorgplanning bij opname of op elk later tijdstip, met aandacht voor palliatieve zorg en vragen voor een zelfgekozen levenseinde (euthanasie) 
met respect voor de geldende wettelijke voorwaarden, wordt gestimuleerd. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden aan de bewoners om in hun laatste 
levensfase in hun vertrouwde omgeving waardig afscheid te nemen met respect voor hun eigen wensen.” 

 
Wij willen in ons woonzorgcentrum vertrekken vanuit de zorgthematiek die het levensverhaal van de bewoner kleurt. De persoonlijkheid, de beleving en 

levensgeschiedenis met inbegrip van een waardig en naderend levenseinde moet de basis vormen in onze zorgverlening. Dit betekent dat wij als 

zorgverlener het verhaal leren kennen  om voor een sfeer en omgeving te kunnen zorgen die zo goed mogelijk bij hen past. Het is tevens een aangeven aan 

de familie dat de zorg voor hun dierbare een gedeelde zorg is.  

Het levenseinde is een intense, precaire en vaak een zorgafhankelijke levensfase. Door middel van systematische reflectie op concrete zorgsituaties willen 

we onze waarden vertalen via de zorgpraktijk. Een zorg- ethisch beleid levenseinde stelt de relatie met de zorgvrager centraal en heeft aandacht voor de 

context waarin de zorgverlening plaatsvindt. De bewoner en zijn/haar familie ondersteunen en begeleiden in deze laatste levensfase vanuit multidisciplinair 

totaalzorg, vormt de basis. De bewoner en zijn/haar wensen staan in het proces van duidelijk stellen van de zorgdoelstellingen, deze opvolgen, evalueren en 

waar nodig bijsturen, centraal. Een zorg-ethisch beleid levenseinde heeft tot doel een multi-professionele omgeving te creëren die zorgverleners optimale 

voorwaarden biedt om het goede te doen in de zorg voor bewoners die zich in hun laatste levensfase bevinden. 

Binnen het WZC houden we rekening met het zelfbeschikkingsrecht van de bewoner. Dit betekent o.a. dat we begrip opbrengen voor een vraag naar 

euthanasie. Dat we deze vraag erkennen en bereid zijn de procedure uit te voeren.  

Welke keuze men ook maakt, de zekerheid wordt aan bewoners geboden dat op elk moment keuzes kunnen herbekeken worden . We spreken dan ook 

bewust over een ‘ onderhandelde zorg’. 
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