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Themabijeenkomst over het levenseinde was boeiend, levendig en waardevol 
 

De themabijeenkomst 'Regie over het levenseinde”, die de 
SeniorenRaadBest op 12 oktober in Prinsenhof heeft gehouden, 
trok een onverwacht grote belangstelling. Er moesten extra 
stoelen bij. Voor de aanwezigen werd het een bijzonder boei-
ende, levendige en waardevolle avond: een warm en waarde-
rend applaus klonk op het eind voor de vijf sprekers, die ieder 
een ander aspect van het sterven en de weg ernaar toe belicht-
ten. Jan Ackermans, ex-huisarts te Best, had deze bijeenkomst 
namens de seniorenraad op touw gezet, een unieke bijeen-
komst, want voor het eerst presenteerden de sprekers –  een 
klinisch geriater, ethicus en palliatieve verzorger, allen werk-
zaam in het Catharinaziekenhuis – nu ook buiten het ziekenhuis 
hun verhalen over het doodgaan en de eigen regie daarover.  
 
Nadenken en praten geeft rust 
Omdat mensen steeds ouder worden, komen er tijdens de laatste levensfase ook steeds meer 
problemen en ziektes op hun weg. Vaak is de nadering van het einde al langer in zicht. Waar ge-
riater Geert van de Aa voor pleitte is om vroegtijdig een zorgplanning te maken voor jezelf, samen 
met de artsen, verzorgenden en je naasten – ook al willen de kinderen er vaak niet over horen. 
Welke scenario's zie je voor je? Wat zijn je wensen en wat wil je zeker niet? Wat wil je partner? 
Wat wil je als je denkt 'dit is geen leven meer? Niet alles wat technisch-medisch mogelijk is hoef je 
te accepteren. Wat is echt belangrijk voor je? Wil je door een zware operatie je leven nog 3 maan-
den laten verlengen? Vaak betekent dat dat het stervensproces 3 maanden verlengd wordt.  
Belangrijk is om je wensen als je nog goed bent met je huisarts te bespreken en vast te leggen, 
wat er moet gebeuren in onverwachte noodsituaties. Leg je niets vast, dan laat je het over aan de 
ambulanceverplegers, de spoedhulpartsen, de specialisten op de IC en je familieleden over wat te 
doen en wat te laten. En dat kan heel anders zijn dan zoals je het zelf gewild zou hebben.   
 
Angst voor het verlies 
Als we in het ziekenhuis liggen met een levensbedreigende ziekte, is onze reflex om het niet over 

het levenseinde, de dood te hebben. Vanwege de angst voor het on-
vermijdelijke, de angst voor het verlies. Maar angst is een slechte 
raadgever.  En het frappante is: artsen hebben precies dezelfde aar-
zeling en moeite. Patiënt en dokter kunnen lang op elkaar wachten.  
Jan Ackermans drukte iedereen op het hart: begin er zelf over. Over-
win de angst. Durf al het rouwproces in te gaan. Ethicus Erik van de 
Laar sprak in dit verband over “de kunst van het sterven”.  Gebleken 
is dat mensen die van tevoren nadenken en praten over hun levens-
einde veel rustiger overlijden.   
Danielle Hurkmans vertelde over de vele mogelijkheden binnen de 
palliatieve zorg om ook tijdens de allerlaatste fase, als er geen gene-
zing meer mogelijk is, de kwaliteit van het leven te behouden en het 
sterven te verlichten. Ook zij benadrukte hoe belangrijk het is daarbij 



zelf het heft in handen te houden: dat je je goed laat informeren over alles en de beslissingen niet 
aan anderen over te laten, maar zelf te nemen, samen met je naasten.  
 
Geruststellend 
Nico Vrijenhoek sloot de presentaties af met een verhaal over 
De Vlinder, het Bijna Thuis Huis in Best, waar vele professio- 
nals en vrijwilligers al 2 jaar 7x24 uurs mensen met veel aan-
dacht verzorgen en bijstaan in de laatste maanden van hun 
leven, als dat thuis niet kan en men niet in een ziekenhuis wil 
sterven.   
Na de pauze werden de talloze vragen vanuit het publiek be-
antwoord, vooral over niet-reanimeerverklaringen, euthana-
sieverzoeken en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
dementerenden, met als advies: spreek over je levenseinde-
wensen in het vroegste beginstadium van dementie.  
 
Samengevat: 
Regie houden over het naderend levenseinde, over uw behandeling, over waar en hoe u sterft, dat 
is de wens van velen. De werkelijkheid is weerbarstiger. Velen leggen hun lot in handen van an-
deren. Neem uw lot in eigen hand. Neem verantwoording. Toon moed. Praat erover met uw 
arts/zorgverlener,  
Tot slot twee adviezen van de gespreksleider Jan Ackermans: 1. Beslis zelf; durf tegen de stroom 
van de doctoren in te gaan en 2. Denk na: wil je je leven verlengen of je stervensproces?  
De bijeenkomst werd afgesloten met bloemen en een warm en waarderend applaus. 
 
Meer weten?  
Meer concrete informatie vindt u in de drie folders, die op de website van de Seniorenraad staan, 
webpagina www.seniorenraadbest.nl/index.php/publicaties?id=516.  Klik op de betreffende groene Ínfo-
knoppen. 

Verder kunt u de volgende websites raadplegen over het levenseinde met veel informatie, tips en 
ervaringen: 
-  www.thuisarts.nl/levenseinde 
-  www.knmg.nl/spreken-over-levenseinde 
-  www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant 
-  https://zorgzine.patientenfederatie.nl/levenseinde 
 

Goed-voor-elkaar festival voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Best  

Van 7 tot en met 11 november kunnen alle vrijwilligers en mantelzorgers deelnemen aan een of meer 
activiteiten van het "Goed voor elkaar festival", dat WBO (Welzijn Best-Oirschot) heeft georganiseerd. 
Het is bedoeld als beloning voor al de uren dat zij het hele jaar door klaar staan voor een ander. Men 
kan meedoen aan vele verschillende activiteiten, workshops en trainingen. Trainers zijn mensen van de 
vrijwilligersorganisaties, die dit gratis aanbieden. Zo zorgen wij goed voor elkaar! Elke dag is er een 
interessant programma; hier 
een aantal highlights:  

•  De kracht van helpen 
•  Hatha Yoga, Qi Gong 
•  Mindfullness 
•  Gezonde voeding 
•  Adem en ontspanning 
•  Creatieve workshop 
•  Beauty workshop 
•  Voetzoolreflextherapie 
•  Zo leven moslims 
•  Vluchtelingen 
•  Informatie over e-bikes 
•  Cultuur-historische fiets- 
    tocht door Best  

Voor meer informatie en inschrijven: www.wbo.nl/goed-voor-elkaar 
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Informatiemiddag op 23 november: Duurzaam en levensloopbestendig wonen 

Op woensdag 23 november organiseert de SeniorenRaadBest in Prinsenhof een themamiddag over 
duurzaam én levensbestendig wonen, van 13.30 tot 16.30 uur. Als inleiding licht de wethouder toe hoe 
dit past in het gemeentebeleid van Best.  

Coöperatie Best Duurzaam zal daarna vertellen hoe men als huurder of (aanstaande) woningbezitter 
kan besparen op energie én ook flink op woonkosten door duurzaam te bouwen: met welke materialen, 
welke bouwmethoden, welke energiezuinige apparatuur en welke intelligente controlesystemen. Er 
wordt o.a. gewezen op muur-, dak- en vloerisolatie, HR-ketels en op energiezuinige voorzieningen voor 
frisse lucht en luchtafvoer. In de pauze kunt u de betreffende materialen, apparatuur, hulpmiddelen en 
voorzieningen bekijken.  
 
Daarna vertelt de werkgroep voor Wonen en Woonomgeving van SeniorenRaadBest hoe u uw woning 
levensloopbestendig kunt laten maken om er ook als oudere senior nog vele jaren comfortabel én veilig 
in te wonen. Een hele reeks van mogelijke ingrepen, hulpmiddelen en voorzieningen komen aan de 
orde. In kraampjes kunt u alle besproken materialen en apparatuur bekijken, er vragen over stellen en 
ook foto's zien over de resultaten van aanpassingen. De entree kost € 2. 
 

Reacties van de Seniorenraad op de concept-nota's over het gemeentebeleid  
m.b.t. de zorg voor 2017 t/m 2020  

Afgelopen zomer heeft de gemeente Best twee 
concept-nota's opgesteld over het beleid m.b.t. 
zorg voor de komende periode 2017 t/m 2020. 
De eerste nota gaat over 'Maatschappelijke On-
dersteuning en Zorg', de andere over 'Wonen en 
Zorg'.  
 
De gemeente heeft allerlei organisaties uitgeno- 
digd hierop te reageren. De reacties zullen 
worden bekeken en verwerkt in de versie die in 
december in de gemeenteraad zal worden be-
sproken. De SeniorenRaadBest heeft beide 
nota's grondig bestudeerd en vastgesteld dat zij 
enthousiasme en ambitie uitstralen, maar dat er 
toch belangrijke aanvullingen gewenst zijn.   
 

De werkgroep Zorg van de seniorenraad heeft zich over de eerste nota gebogen en kwam tot de 
volgende aanvullende voorstellen gekomen.  

 In de nota meer beleid opnemen t.a.v. de uitvoering van de Wmo, en wel op basis van de 
resultaten van de evaluatie die in het najaar 2016 plaatsvindt.  

 Bij het leveren van maatwerk moet afgeweken kunnen worden van de strikte regels van de 
Wmo-wet, als dat voor de cliënt nodig of gewenst is 

 De gemeente verstrekt informatie aan haar inwoners alleen nog online via de gemeente-
website, niet meer op papier. Ouderen die niet over een pc, tablet of ipad beschikken blijven 
daardoor verstoken van informatie die van hen van groot belang kan zijn, zoals informatie m.b.t. 
de uitvoering van de Wmo. Zij moeten ook op papier gedetailleerd geïnformeerd worden, bijv. 
d.m.v. een gids of door gewenste informatie voor aanvragers uit te printen op op te sturen.    

 Verspreiding van de “Zorg en Dienstenwijzer voor Senioren in Best” stimuleren, o.a. door deze 
te laten overhandigen bij activerende huisbezoeken. 

 Zorgen voor voldoende huisvesting voor begeleid wonen en voor echtparen die bij elkaar willen 
blijven wonen als een van hen Alzheimer heeft. 

 Het gebruik van mantelzorgwoningen breder bekend maken en stimuleren  
 De jaarlijkse mantelzorgerbeloning moet ook aangevraagd kunnen worden door de omgeving 

van de mantelzorger; niet alleen als waardebon van € 75 maar ook in andere vormen.   
 Bij plotselinge uitval van een mantelzorger z.s.m. betaalbare, vervangende mantelzorg regelen 
 In bepaalde omstandigheden ook respijtzorg en betaalde mantelzorg ondersteunen. 
 Geregeld evalueren van de tevredenheid van cliënten m.b.t. het steunpunt Mantelzorg   
 Ondersteuning van EHBO-cursussen aan vrijwilligersorganisaties aan hun vrijwilligers door de 

benodigde middelen beschikbaar te stellen 



Op de tweede nota heeft de werkgroep 'Wonen op z'n Best'  een reactie opgesteld waarin ze de ge-
meente aanbieden in de volgende punten mee te werken aan de uitvoering van acties: 

 Het gezamenlijk en voortdurend in de publiciteit aandacht geven aan de noodzaak om voor de 
woning en de woonomgeving “voor te sorteren” op de derde levensfase.  

 De vormgeving van verdergaande coördinatie tussen de organisaties die vanuit soms 
verschillende invalshoeken huistesten verzorgen. 

 Betrokkenheid bij en monitoring van de voortgang van plannen en realisatie van 
levensloopbestendige woningen op daarvoor in aanmerking komende locaties. 

 De realisatie van levensloopbestendige woningen in de vrije sector huur stimuleren. 
 Openstaan voor en ondersteunen van initiatieven van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
 Bij de uitwerking van de blijverslening, die inkomensafhankelijk is, ook oplossingen bieden 

voor senioren die als gevolg van een (te) laag inkomen niet in aanmerking komen voor deze 
lening of voor een hypotheek. 

Deze reacties op beide nota's zijn verstuurd naar de gemeente. Wij zijn benieuwd welke punten zullen 
worden overgenomen. 

 

Wat wordt het toekomstig woningbeleid van gemeente Best voor senioren? 
 
De huisvesting van ouderen in Best wordt de komende jaren 
voor de gemeente een hoge prioriteit. Dat zou je kunnen con-
cluderen uit de concept-beleidsnota Wonen en Zorg. Hieronder 
volgt een samenvatting daarvan, gevolgd door een gedetailleer-
de uitleg van de voorgestelde mogelijkheden. 
De belangrijkste oplossing voor een betere woonvoorraad voor 
ouderen ziet de gemeente vooral in aanpassing van bestaande 
woningen. Die moeten zo veel mogelijk 'levensloopbestendig' 
worden gemaakt: aangepast aan de huidige of te verwachten 
beperkingen van de ouderen die erin wonen.  

Hoe? Allereerst de koopwoningen. Die zouden de huiseigena-
ren van tussen de 60 en 75 jaar best zelf kunnen laten aanpas-
sen. Ware het niet dat de banken hiervoor vanwege de leeftijd 
van senioren vaak geen extra hypotheek meer verstrekken. 
Daarom wil de gemeente 'blijversleningen' gaan invoeren. Een 
blijverslening is een persoonlijke lening of hypotheek met gun-

stige voorwaarden, waarbij het geld gestort wordt in een bouwdepot, waaruit de aannemer wordt be-
taald. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de Wmo, maar dat is beperkt tot de direct 
noodzakelijke huisaanpassingen.   

Dan voor huurwoningen. Verschillende woningbouwcorporaties bieden mensen van boven de 55 jaar 
nu al 'opplusvoorzieningen' aan. De gemeente wil met de corporaties ook afspreken, dat als ze be-
staande woningen gaan renoveren, ze het hele wooncomplex ook meteen levensloopbestendig maken, 
bv. door liften aan te leggen en/of de galerijvloer te verhogen zodat er geen hoge voordeurdrempels 
meer zijn. 

En wat bij nieuwbouw? Ook daar wil de gemeente eisen dat alle nieuwe woningen en wooncomplexen 
direct levensloopbestendig worden gebouwd, zodat de mensen er met geen of kleine aanpassingen er 
ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. Verder is er ook nog de ambitie om de komende jaren 
doorbraken te bereiken met digitale vernieuwingen in woningen: e-healthtoepassingen, domotica, 
beeldzorg in verbinding met zorginstellingen en medische zelfzorg in verbinding met artsen.  

Blijverleningen voor woningeigenaren 
Wat is een blijverslening nu precies? Het is een product van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) 
voor mensen die hun woning levensloopbestendig willen maken. 
Men kan hem alleen krijgen als de gemeente waarin men woont 
deze mogelijkheid aanbiedt aan zijn inwoners.  
In april 2016 waren Renkum en Hoogeveen de eerste gemeente die blijversleningen zijn gaan 
verstrekken. Daarna volgden er meer. De gemeente Best is dit de komende jaren ook van plan. Elke 
gemeente mag zelf de voorwaarden bepalen voor de blijverslening en wie ervoor in aanmerking komen. 
Men moet wel kredietwaardig zijn, hetgeen gecheckt wordt door het SVN. 
Een Blijverslening is er in twee vormen: als een hypothecair krediet en als een consumptief krediet.  



Bij een consumptieve blijverslening is het bedrag van de lening max. € 10.000 en de rente is gunstig 
(was 3,1% in 2015). Men kan dit ook krijgen als de woning geen overwaarde heeft. De lening moet bin-
nen 10 jaar zijn afgelost en er geldt een leeftijdsgrens van max. 75 jaar voor de jongste bewoner.  
Met een hypothecaire blijverslening kan men max. € 50.000 lenen. Daarvoor moet de eigen woning 
wel overwaarde hebben en moet de lopende hypotheek + de blijverslening niet hoger zijn dan 80% van 
de WOZ-waarde. De hypothecaire blijverslening moet in 10 of 20 jaar worden afbetaald en de rente ligt 
ongeveer een procent lager dan de gemiddelde hypotheekrente. De lening kan altijd (geheel of gedeel-
telijk) boetevrij worden afgelost. De afsluitkosten zijn € 850. En belangrijk: er is geen leeftijdslimiet.  

 
Opplusvoorzieningen voor huurders 
Opplusvoorzieningen zijn aanpassingen aan een huurwoning die een 
huurder bij zijn woningcoöperatie kan aanvragen om het huis aan te 
passen aan de beperkingen van de bewoner(s) van 55-plus – of jon-
ger met een medische indicatie. Niet alle woningcoöperaties bieden 
dit aan. De belangrijkste in Best, 'thuis en Woonbedrijf doen dit wel. 
Deze voorzieningen zijn gratis tot max. € 1.700,- per woning. Te den-
ken valt aan een extra trapleuning, een seniorenslot aan de voordeur 
opklapbaar douchezitje, wandbeugels en een anti-slipvloer in het toilet 
en/of doucheruimte, verhoogde toiletpot, enzovoorts. 
Huurders kunnen opplusvoorzieningen voor hun woning aanvragen bij hun woningverhuurder via een 
aanvraagformulier op diens website. Een aannemer komt dan kijken of de aangevraagde voorzieningen 
uitgevoerd kunnen worden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de aannemer de opdracht om 
het in overleg met de huurder te gaan uitvoeren.  
En wat als de verhuurder geen opplusvoorzieningen aanbiedt of een aanvrage wordt afgekeurd? Dan 
kan de huurder de gewenste aanpassing aanvragen bij de gemeente via de Wmo. De verhuurder moet 
bij de bespreking aanwezig zijn, maar hoeft niet met de gevraagde woningaanpassing in te stemmen.  

Woningaanpassingen via Wmo of Wlz  
Zowel woningeigenaren als huurders kunnen gewenste woningaanpassingen 
nu al gefinancierd krijgen vanuit de Wmo. Echter alleen voor woningaan-
passingen die noodzakelijk zijn vanwege de actuele beperkingen van de be-
woner(s), zoals het plaatsen van een traplift of verhoogde toiletpot. Het is ver-
standig dan eerst een ergotherapeut te raadplegen, zodat men bij de Wmo-
aanvrage een rapport kan overleggen met gefundeerde argumentaties. . 
Bij een Wmo-woningvoorziening kan men kiezen uit twee vormen: in natura of 
via een Pgb. Bij in natura regelt de gemeente de hele uitvoering van de wo-
ningaanpassing, terwijl men via een Pgb alles zelf regelt: wie de woningaan-
passingen uitvoert, hoe dat precies gebeurt en voor welk bedrag. Voor deze 

Wmo-voorziening moet de bewoner wel een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van zijn inkomen en 
vermogen. Soms is deze zo hoog dat men de gewenste aanpassing beter zelf kan betalen, waarbij men 
dan alles zelf in handen heeft. 

Mensen met een zwaardere zorgbehoefte kunnen in plaats van de Wmo gebruik maken van de Wlz 
(Wet voor Langdurig Zorg). Dit kan alleen op grond van een toereikende CIZ-indicatie. Men kan voor 
woningaanpassingen echter niet zowel van de Wmo- als van de Wlz-regeling gebruik maken. Een 
uitstekende website over woningaanpassingen via Wmo of Wlz is: 
www.woningaanpassing.grootveld.net/wmo.htm 
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