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Hoe ziet u de laatste fase van uw leven? Denken over de dood, ook als die nog ver weg
lijkt, is confronterend. Tegelijk kan het ook mooi zijn en rust geven.
Er is veel wat je niet in de hand hebt, maar voor sommige zaken kan je nu al zorgen. Je
kunt je familie van je wensen op de hoogte brengen, je nalatenschap regelen, de medische
hulp die je hoopt te krijgen met je dokter bespreken. Zo voorkom je dat je nabestaanden
met onnodige vragen achterblijven.
Daarover gaat aflevering 20 van Good Veurein: 'Eindregie'.
'Eindregie' is te zien vanaf vrijdag 4 april 2014 op RTV Maastricht, aansluitend aan het
nieuws van 19.00 uur en vervolgens in de weekendcarrousel.
Heeft u niet de mogelijkheid de aflevering via RTV Maastricht te bekijken, dan kunt u altijd
via onze site www.goodveurein.nl de aflevering bekijken.

Een bezoek aan de notaris brengt de
zekerheid dat de nalatenschap goed
geregeld is. Kandidaat-notaris Irene
Willemsen van Notariaat Versteeg,
Giesbers en Steegmans bespreekt het
opstellen van een testament en een
codicil, en de erfbelasting.

Marian Gans

In haar leven werd de dood een wezenlijk
onderwerp van gesprek. Marian vertelt
over de stappen die zij gezet heeft toen
ze de diagnose ALS kreeg.
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Irene Willemsen, kandidaat-notaris

www.goodveurein.nl
Op onze site onder Home en onder
Praktische Info hebben we informatie
verzameld die in de uitzending 'Eindregie'
aan de orde komt.
Wilt u reageren op deze aflevering dan
kunt u mailen naar info@goodveurein.nl.

George Wolfs, huisarts

U kunt ook een berichtje achterlaten op
ons gastenboek of via het
contactformulier.

De huisarts is een belangrijke
gesprekspartner als het gaat over lijden
en dood. Met George Wolfs spreken we
over pijnbestrijding, euthanasie en
sedatie.
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