
wat wil ik 
als ik dood-ga?
Hulp bij het denken en praten 
over het einde van je leven.

makkelijk
te lezen
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Waar gaat dit boekje over?

Je bent heel erg ziek.

Je wordt niet meer beter.

Iedereen gaat een keer dood. Jij ook.

Dit boekje helpt om te praten over dood-gaan.

Om na te denken over wat jij wil.

Om te vertellen wat voor jou belangrijk is. 

Wij zijn
er voor jou.
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Plek om zelf te schrijven.

Hier is plek om zelf dingen op te schrijven. 

Je kunt hier ook je vragen opschrijven. 

Dan weet je zeker dat je het niet vergeet.

Je bent heel erg ziek.

Je wordt niet meer beter.

Iedereen gaat een keer dood. Jij ook.

Dit boekje helpt om te praten over dood-gaan.

Om na te denken over wat jij wil.

Om te vertellen wat voor jou belangrijk is. 
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Wat kan ik doen? 

Het is belangrijk om te praten over dood-gaan.

Praat met je familie of je begeleiders.

Over dingen die voor jou belangrijk zijn.

Maar praat ook over dood-gaan.

Vind je het moeilijk dat je dood gaat?

Praat erover met je familie of je  

begeleiders.

Dichterbij heeft ook speciale 

begeleiders om over de dood te 

praten.

Dat zijn de geestelijk verzorgers.

De geestelijk verzorger helpt je  

om te praten over dood-gaan.
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Geestelijk verzorgers.

Dit zijn de geestelijk verzorgers van Dichterbij. 

Lea Heinemans  Cor Maas  Hub

Regio Zuid Regio Oost en van den Bosch

06 15 10 22 05 Noord-Midden STEVIG

 06 27 43 21 47 06 15 83 26 98

Erick Mickers  Annemieke  Adine Groot

Regio West Beekers Regio West

06 14 42 28 53 Regio West 06 11 51 16 34

 06 43 20 65 86
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Wat wil ik? 

Vertel wat voor jou belangrijk is.

Schrijf al je wensen op in een schrift. 

Er is ook een speciaal boek voor je 

wensen.

Het boek heet: Wat wil ik?  

Vertel de begeleiding welke zorg jij  

fijn vindt. 

Zoals in bad gaan of onder de douche.

Lekker uitslapen of ontbijt op bed.

Vertel welke hulp je wil of juist niet wil.

Vertel hoe jij afscheid wilt nemen.

Bijvoorbeeld welke muziek je wil  

horen op de afscheids-dienst.

Of je begraven wil worden of  

gecremeerd.
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Dit boek en deze films helpen jou. 

Vraag aan je begeleiding of de geestelijk  

verzorgers. 

Het werkboek voor al je wensen

Dit boek helpt jou vertellen wat  

je wensen zijn. 

Welke zorg jij wil.

Dat helpt ons zo goed mogelijk  

voor jou te zorgen.

De film ‘Ooit ga je dood’ van  

Dichterbij 

Miranda bezoekt een  

uitvaartcentrum.

De film vertelt je wat er gebeurt  

als je dood bent.

Een film over dood-gaan

Thomas wordt niet meer beter.

De film laat zien hoe Thomas  

daarmee omgaat. 

En hoe Thomas afscheid neemt  

van zijn leven.



Dichterbij geeft graag meer 

informatie en hulp.  

Heb je meer vragen over doodgaan? 

Je kunt mailen naar 

palliatievezorg@dichterbij.nl. 

Of bellen met 088- 754 00 00.

www.dichterbij.nl


