“Passende zorg juist in
de laatste levensfase
zó belangrijk”
De laatste levensfase is voor mensen en hun naasten niet gemakkelijk.
Des te belangrijker is het dat patiënten juist dan passende zorg krijgen,
zorg die is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften, weet
huisarts Remon Hendriksen. “Je kunt heel veel voor iemand doen als
‘de dokters’ niets meer kunnen doen.”
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