
Communicatie over het 
levenseinde bij dementie

Overzicht van tools



Levenseindecommunicatie bij dementie

Tool Omschrijving Meer info/trainingen

Gesprekswijzer proactieve 
zorgplanning bij dementie

• Een gesprekswijzer om op verschillende vlakken in 
gesprek te gaan met mensen met dementie over de 
toekomst en wensen.

Contact:
Madeleen Uitdehaag (m.j.uitdehaag@saxion.nl)
Carolien Smits (chm.smits@windesheim.nl) 

Gesprekshulp latere 
levensfase bij dementie

• Speciaal ontwikkeld om mensen met dementie en hun 
naasten te ondersteunen in de communicatie over de 
toekomst en het levenseinde. Bevat informatie en 
voorbeeldvragen voor mensen met dementie en/of 
naasten.

Voor meer informatie, zie ook de handreiking 
‘Zorg rond het levenseinde’ voor familie en 
naasten.

Boekje ‘Spreken over 
vergeten’

• Een boekje om samen in te vullen met mensen met 
geheugenproblemen en/of beginnende dementie.

Dit boekje bestellen kan bij het Netwerk 
Dementie Noord Holland Noord, via het 
mailadres: sprekenoververgeten@geriant.nl

Besluitvorming in de 
palliatieve fase

• De methode gaat over palliatieve zorg in het algemeen 
en bevat aanvullende tips om dit toe te passen bij 
mensen met dementie.

Deze methode kun je gratis online downloaden 
of bestellen via de IKNL shop.

Behandelpaspoort • Dit paspoort is ontwikkeld om mensen te helpen hun 
behandelwensen op te schrijven. Deze kun je samen 
met iemand met dementie invullen.

Het behandelpaspoort is te bestellen via de 
website. Voor meer informatie, klik hier.
Contact: info@behandelpaspoort.nl

Bureau Morbidee • Hier vind je verschillende gesprekshulpen die online te 
bestellen of te downloaden zijn.

Voor meer informatie, zie de website: 
https://www.bureaumorbidee.nl/

STEM training • Een uitgebreide training over ‘Sterven op je eigen
manier’. 

Zie voor meer informatie over Stichting STEM de 
website: https://www.stichtingstem.info/

Wensenboekje STEM • Een boekje van stichting STEM waarin mensen (met of 
zonder dementie) hun wensen voor de laatste
levensfase kunnen opschrijven.

Zie voor meer informatie over Stichting STEM de 
website: https://www.stichtingstem.info/
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