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Bijlage 1:  Vragenlijst laatste levensfase 
 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de checklist ‘Spreek op tijd met uw patiënt over het 

levenseinde’ van de KNMG. 

1. Huidige situatie 

 Waarom is dit gesprek nu nodig? 

 Welke beperkingen/klachten ervaar ik als gevolg van de ziekte van Parkinson?  

 Hoe erg vind ik deze beperkingen/klachten?  

Bij het beantwoorden van deze vraag kan de Parkinson Monitor helpen: 

www.parkinson-vereniging.nl/monitor  

 Hoe voel ik mij bij mijn gezondheidstoestand? 

 Wat vinden mijn naasten van mijn huidige situatie? 

2. Toekomst 
 Welke beperkingen verwacht ik in de toekomst? 

 Hoe erg vind ik die beperkingen? 

 Voor welk lijden ben ik bang? Waarom? 

 Wat wil ik beslist niet mee maken? Waarom? 

 Wat is voor mij ondraaglijk lijden? 

 Wanneer is mijn situatie voor mij uitzichtloos? 

 Wie mag er beslissingen voor mij nemen wanneer ik dit zelf niet meer kan? 

 Hoe zien mijn naasten mijn toekomst? 

3. Mogelijke en onmogelijke behandelingen 
 Welke medische mogelijkheden zijn er nog voor het behandelen en verlichten van 

klachten? 

 Wat kan er met deze behandelingen bereikt worden en hoe snel? 

 Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze mogelijkheden? 

 Hoe belastend zijn deze behandelingen? 

 Wat gebeurt er als er niet meer wordt behandeld? 

 Wil ik gereanimeerd worden? 

4. De laatste fase 
 Wil ik thuis sterven? Of wil ik in een hospice/verpleeghuis/ziekenhuis sterven? 

 Als ik thuis wil blijven, welke maatregelen zijn er dan nodig? 

 Welke maatregelen mogen er genomen worden om mijn lijden te verzachten? 

 Mag het proces van sterven versneld of vertraagd worden?  

 Overweeg ik zelf om in de laatste fase niet meer te eten of te drinken? 

Bronnen:  

- NNVE; Wilsverklaringen; https://www.nvve.nl-onze-diensten/wilsverklaringen-van-

de-nvve/ 

http://www.parkinson-vereniging.nl/monitor
https://www.nvve.nl-onze-diensten/wilsverklaringen-van-de-nvve/
https://www.nvve.nl-onze-diensten/wilsverklaringen-van-de-nvve/


 

- Rijksoverheid; Hoe stel ik een wilsverklaring op? 

https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-

antwoord/wilsverklaring-opstellen 

- Notaris.nl; Levenstestament en volmacht; www.notaris.nl/levenstestament-en-

volmacht 

https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen
https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen
http://www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht
http://www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht

