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Visie vroegtijdige zorgplanning 
GZA Zorg en Wonen stelt het welzijn van de cliënt op elk moment centraal. In onze zorg- 
en dienstverlening houden we zoveel mogelijk rekening met de autonomie van de cliënt, 
ook in de laatste periode van zijn leven.  

Vroegtijdige planning van de zorg biedt de cliënt de mogelijkheid om zijn keuzes in 
verband met de zorg aan het einde van het leven te bespreken en in concrete afspraken 
vast te leggen. Deze afspraken komen tot stand in een continue open dialoog met de 
cliënt, zijn huisarts, zijn naasten en het multidisciplinair team. Door en in deze dialoog  
kunnen  we vragen, angsten, wensen en waarden van de cliënt samen uitklaren. Dit willen 
we doen om te voorkomen dat er in de ervaring van de cliënt te veel of te weinig wordt 
gehandeld of behandeld. Daarbij respecteren we vanuit onze christelijke waarden ieders 
keuzes, los van geloof of andere overtuigingen.  

… “Vroegtijdig” …  
‘Vroegtijdig’ betekent dat we ons tijdig voorbereiden. We gaan de dialoog aan voor zich 
een probleem voordoet of zich een acute situatie stelt. We trachten nu vast te leggen wat 
er al dan niet moet gebeuren wanneer de cliënt in de toekomst niet meer in staat is zelf 
beslissingen te nemen. 

… “Zorgplanning” … 
Zorgplanning is niet alleen noteren wat de cliënt wenst op het einde van zijn leven. Het 
houdt meer in dan het aanduiden van een vertegenwoordiger of het meegeven van 
welbepaalde instructies tot al dan niet behandelen.   

Het houdt ook in dat we samen met de cliënt trachten in te vullen wat voor hem een 
waardevol, zinvol en kwaliteitsvol leven is en in de toekomst zou kunnen zijn. Daarbij 
houden we rekening met het levensverhaal van de cliënt, zijn geschiedenis en met de 
persoon die hij nu is. De nadruk ligt voor ons niet op het resultaat van de bespreking maar 
op de mogelijkheid tot dialoog. Wij geloven dat het in dialoog gaan over wat belangrijk is 
voor de cliënt de basis voor goede zorg én dus ook goede levenseindezorg is. 
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… “Autonomie” … 
De centrale rol in de vroegtijdige zorgplanning  geven we aan de cliënt zelf. Onze rol als 
woonzorgvoorziening bestaat er in om samen met de huisarts de cliënt en zijn naasten 
goed te informeren, te ondersteunen en te begeleiden.  Op die manier willen we 
bekomen dat de cliënt zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen over de invulling van de 
zorg en kan beslissen over eventuele medische behandelingen.  

Dit moet ertoe leiden dat de cliënt en zijn naasten een geruster gevoel hebben over de 
toekomst. Als alle betrokkenen op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van de 
cliënt kunnen we beter voorkomen dat zij voor moeilijke keuzes worden gesteld op het 
moment dat de cliënt zich niet meer kan uitdrukken. Dit biedt niet alleen de cliënt zelf 
maar ook anderen de kans op een meer kwaliteitsvolle invulling van hun leven.   

… “Continu proces” … 
Vroegtijdige zorgplanning is geen eenmalig gebeuren. Het is een continu en dynamisch 
proces van reflectie en dialoog tussen de cliënt, zijn arts, naasten en zorgverleners. Dit 
proces start best zo vroeg mogelijk. Bovendien sluiten we het niet af. De zorgplanning 
kan op elk moment aangepast of herzien worden. De cliënt kan immers van mening 
veranderen.   

… “Christelijke waarde” … 
We engageren ons vanuit onze christelijke waarden met iedereen de dialoog aan te gaan en het 
vroegtijdig zorgplan bespreekbaar te maken. We zoeken steeds naar verbondenheid maar met 
respect voor het individu en zijn autonomie.  
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