
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wie kent uw gezondheidszorgvoorkeuren als u plots gewond raakt or ernstig ziek wordt? 
 
Nu denken, eerder plannen, later gemoedsrust. 
 

Wat is advance care planning? 
 
Uw leeftijd, ziekte of een ongeval kunnen het op een bepaald moment moeilijk voor u maken om 
beslissingen te nemen over uw gezondheidszorg. 
 
Advance care planning betekent dat u nu nadenkt en beslissingen neemt over uw toekomstige 
gezondheidszorg. 
 
Op voorhand plannen kan het volgende inhouden: 

• uw keuzes over gezondheidszorg en leefbaarheid bespreken met uw directe naasten en mensen 
die u vertrouwt 

• uw keuzes opschrijven in een keuzeverklaring 
• iemand kiezen en benoemen voor uw duurzame volmacht; en/of 
• uw Advance Health Directive [advance gezondheidsrichtlijn] invullen. 

 

Waarom op voorhand plannen? 
 
Om te verzekeren dat: 

• de behandelingen en zorg die u in de toekomst krijgt overeenkomen met uw wensen 
• uw directe naasten geen moeilijke beslissingen voor u moeten maken zonder te weten wat u graag 

gewenst had 
• beslissingen over uw gezondheidszorg niet alleen in een crisis genomen worden. 

 

Dutch 



Als u sterke overtuigingen heeft over wat u wilt dat er in de toekomst gebeurt, is het vooral belangrijk om 
uw plannen en wensen nu bekend te maken. 
 

Hoe advance care planning een verschil kan uitmaken 
 

• Het biedt u de mogelijkheid om uw waarden, overtuigingen en behandelingsvoorkeuren met uw 
familie, vrienden en zorgverleners te bespreken. 

 
• Het helpt uw familie and zorgverleners om behandelings- en zorgopties voor u te kiezen. 

 
• Het helpt u uw wensen over uw toekomstige gezondheid en persoonlijke verzorging, vooral 

gezondheidszorg aan het einde van uw leven, te documenteren en zorgt ervoor dat uw wensen 
gerespecteerd worden. 

 
• Het kan uw familie en vrienden – en uzelf – gemoedsrust bieden. 

 

Advance care planning geldt voor alle gezondheidsdiensten 
 
U kunt uw advance care planning documenten naar eender welke gezondheidsdienst meebrengen om te 
verzekeren dat uw wensen gekend zijn en dat er rekening mee gehouden wordt. 
 
Dit omvat openbare en particuliere ziekenhuizen, uw huisarts en andere gezondheidsdiensten waar u 
eventueel gebruik van maakt. 
 

Uw advance care plan 
 
U kunt niet vroeg genoeg beginnen met het plannen van uw toekomstige gezondheidszorg. Als onderdeel 
van uw advance care plan kunt u de volgende documenten invullen: 
 
Keuzeverklaring 
Deze verklaring richt zich op uw wensen, waarden en overtuigingen. Ze helpt uw directe naasten om uw 
gezondheidszorgbeslissingen voor u te nemen als u dat zelf niet kunt. Ze biedt u en uw directe naasten 
steun. Om uw keuzeverklaring in te vullen: praat met uw huisarts, contacteer Metro South Health’s Office 
of Advance Care Planning of bezoek www.mycaremychoices.com.au 
 
Duurzame volmacht 
Dit is een wettelijk document dat een familielid of vriend nomineert (u kunt ook meerdere personen 
nomineren) om belangrijke beslissingen voor u te nemen als u dat zelf niet kunt. Formulieren zijn online 
beschikbaar op www.justice.qld.gov.au of u kunt met uw notaris of staatsexecuteur praten. 
 
Advance gezondheidsrichtlijn 
Dit is een wettelijk document dat uw beslissingen over toekomstige gezondheidszorg noteert in specifieke 
situaties waarbij u eventueel niet kunt communiceren. Het moet ondertekend worden door uw arts. 
Formulieren zijn online beschikbaar op www.justice.qld.gov.au 
 
  

http://www.mycaremychoices.com.au/
http://www.justice.qld.gov.au/
http://www.justice.qld.gov.au/


Bent u er klaar voor? 
 

� Denk aan uw voorkeuren voor toekomstige gezondheidszorg en wie er eventueel voor u kan 
beslissen. 

� Bespreek mogelijke toekomstige gezondheidszorgsituaties met uw arts. 
� Bespreek uw voorkeuren voor uw toekomstige gezondheidszorg met uw familie en vrienden. 
� Beslis over uw toekomstige gezondheidszorgvoorkeuren en informeer uw familie en vrienden. 
� Nomineer iemand die u vertrouwt om u te vertegenwoordigen als u niet namens uzelf kunt praten. 

 
De volgende stappen zijn optioneel: 

� Uw beslissingen noteren door een keuzeverklaring, duurzame volmacht en/of advance 
gezondheidsrichtlijn in te vullen. 

� Kopieën van de documenten geven aan mensen die u vertrouwt (bv. familieleden, goede 
vrienden), uw huisarts en uw plaatselijk ziekenhuis. 

� Uw advance care planning documenten regelmatig herzien. 
� Advance care planning is volkomen vrijwillig. U kan te allen tijde van gedachte veranderen en uw 

plannen (en wettelijke documenten) wijzigen zolang u dat kunt. 
 
Noteer uw wensen. Vul uw keuzeverklaring vandaag nog in. 

Verklaar uw wensen aan uw arts, familie, vrienden en directe naasten. 
 
Soms is het moeilijk om te praten over wat er kan gebeuren als u ziek wordt, maar het geeft u en uw 
directe naasten gemoedsrust om te weten dat u het nodige gedaan heeft om te verzekeren dat uw keuzes 
gerespecteerd kunnen worden. 
 
Metro South Health kan u hierbij helpen. We kunnen: 

• een informatiepakket opsturen 
• raad geven en uw vragen aan de telefoon in het Engels beantwoorden 
• u helpen bij het invullen van uw keuzeverklaring 
• indien nodig een tolk voor u regelen 

 
Veel mensen vinden advance care planning gemakkelijker dan ze dachten. Het biedt hen gemoedsrust. 
 

Neem contact met ons op 
Office of Advance Care Planning 
Metro South Health  
Tel.:  (07) 3710 2290 
Fax:   (07) 3710 2291 
E-mail:  acp@health.qld.gov.au 
Website:  www.mycaremychoices.com.au 
 
 
Metro South Health is de grootste leverancier van gezondheidsdiensten en gezondheidsonderwijs en –
onderzoek in de regio’s Brisbane south side, Logan, Redlands en Scenic Rim. 

http://www.mycaremychoices.com.au/
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