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ACP CAMPAGNE: ADVANCE CARE PLANNING
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Waar WONEN, hoe ZICH VERZORGEN en zelfs STERVEN...
Het zijn levensbelangrijke onderwerpen voor uw patiënten.

Geachte Dokter,
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert vanaf oktober
een sensibiliserings- en ondersteunende campagne omtrent “Advanced Care Planning” (ACP).
Het doel van ACP is uw patiënten helpen nadenken over de manier waarop ze de rest van hun leven willen
doormaken en hoe ze hun laatste levensjaren willen zien. Meer bepaald hen helpen zich uit te drukken over
de zorgen die ze al dan niet willen krijgen, het soort omgeving die het best bij hun wensen past eenmaal
ze meer hulp nodig zullen hebben, en in welke omstandigheden ze willen overlijden.
Als huisarts, de vertrouwensband met uw patiënt stelt u in staat om op een gepaste moment het onderwerp
aan te snijden voor het te laat is. Door de wensen van uw patiënten omtrent hun leven en levenseinde
te noteren zal het gemakkelijker zijn om, in complexe situaties, beslissingen voor hen te nemen.
De naasten van uw patiënten spelen ook een cruciale rol in dit proces.
Om samen het juiste moment te vinden om het onderwerp van hun wensen omtrent het leven en
levenseinde te bespreken, om de juiste woorden te vinden die het gesprek vergemakkelijken, en om bepaalde
wettelijke regelingen uit te leggen stelt de FOD Volksgezondheid voor u en voor uw patiënten verschillende
informatiepakketten over ACP ter beschikking.
Bij deze brief vindt u een informatiebrochure en een affiche voor in uw wachtzaal. Meer informatie op
de website mijnoudedag.be. Er zullen bovendien radiospots worden uitgezonden gedurende de maand
oktober om de patiënten en hun naasten te sensibiliseren en hen zo aan te sporen u erover aan te spreken
Wij danken u voor uw interesse in deze campagne.
Hoogachtend,
In naam van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
Annick Poncé
Directeur generaal (a.i.)

Galileelaan, 5/2 • 1210 Brussel • www.health.belgium.be

