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Palliatieve zorg 

IVerzorgenden zien de mens 
achter de stervende' 
Of ze werkzaam zijn in de thuiszorg, 


in verpleeg- of in verzorgingstehuizen , 


verzorgenden krijgen regelmatig te 

maken met mensen die niet meer 


beter worden. Wat kun je dan voor 

mensen betekenen? Over signalen van 


stervenden, troost bieden en praten 

over leven en dood. 


Tekst Annemarie de Ruiter 

Ats genezing geen op lie meer is, is het doel van de zorg 


voo ral om pariencen verlichting re geven Dan gaat her 


n ier aileen om verlichting van pijn, maar ook van andere 


onge makken en van geestelijke prablemen die kunnen 


opspelen in die laatste levensfase. In de zorg willen we dat 


mensen op een zo waardig mogelijke manier afscheid 


kunnen nemen van het leven. 


Daarin kunnen verzorgenden een belangrijke rol spe len, 


zo bleel, tijdens een symposium over palli ati eve zo rg 


vorig Jaar in Lunteren dat speciaal georganiseerd was voor 

verzorgenden. Het is nier zozeer dat de concre te taken 

van verzorgenden in de palliatieve fase heel anders zijn , 

zo bleek uir de verhalen van verschillende sprekers . Het 

gaat in principe om deze lfde dage lijkse handelingen behoefte n heeft Door die vragen en behoefren serieus te 

MariJke Wu lp, organisaror van het symposium , licht roe nemen , kun je de patient de ge legenhe id bieden zijn of 

war hun ra l zo speciaa l maakt 'Verzorgenden zijn vaak de haat' leven rusti g en waardig af te randen. Oat is niet 

ogen en oren van de pat ient. Zij zijn zel f immers te ziek aileen belangr ijk voor de pati enc zelf, de naasten bied je 

om hun eigen leven nog te reg isseren, hun eigen case te daardoor ook enorme steun. 

managen.' Goed luisteren naar de patient is att ijd al 

be langr ij k, maar in die laarste maanden van ' Ievensbe Kroket 

lang'. Mensen zijn heel versch illend , en dat betekenc dat VOlgens een van de spreke rs op het sympos ium, spec ial ist 

iedere betro kkene met andere vragen kom t en andere ouderengeneeskunde Jet van Esch, ziJn het juist de verzor-
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genden die de signal en van palliatieve patienten goed 

opva ngen: 'Verzorgenden zien de m ens achter de sterven 

de. Vaak vertelt de patient of de familie iets wei aa n een 

~. 	
verzorgende en ni et aa n bijvoo rbeeld de arts. Zij staan 

dichter bij de pati ent' 

De signa len kunnen betrekking hebben op fys ieke pijn en 

ongemakken, maar ook op zorgen en angsten. De ene 

keer rege l je als verzorgende dat iemand nog een keer in 

bad I\an , dan weer zorg je dat de art s opnieuw de medica

ti e bespreek t of dat er een pastor langskomt Soms zit j e 

even bij iemand die het moe ilijk heeft Je t van Esch: 

'Hoewel het geen off icie le laak is, is troost bieden zo'n 

belangrijke fun ctie: luisteren, ingaan op angsten: 

Soms gaat de zo rg ook om (schijnbaa r) kl eine dingen die 

op dat momen t voor een patient heel waardevo l kunn en 

zijn . De een wil nog een keer haar lievelingsliedje horen, 

de ander een kroket proeven en weer een ander heeft 

behoefte aan een voe tmassage, omdat hij daarna goed in 

slaap valr. 

fen dementerende patilint van ons die vrijwel niets meer kon, 

verteide eens in een heider moment dat hij thuis iedere week 

bioemen kocht voor zijn vrouw Ik heb toen van het ajdelings

potje een keer bioemen gekocht, zoda t hij ze aan zijn vmuw 

kon geven. Toen straaiden ze aiiebei. het was net oj ze weer 

'gewoon' man en vrouw waren, net ais vroeger. 

Bij het ingaan op behoe ften van pati enten is een goede 

timing belangrij k Netwerkcob rdinator palliatieve zo rg 

Ca rin e Jongepier: 'Het is eigenlijk constant aftasten , het 

goede moment kie ze n. Ais iemand net word t opgenomen 

op een palliati eve afde ling, begi n je bijvoo rbeeld niet met

een over wa t voar kleding hij aan w il als hij opgebaard 

wordt Maar in de laatsle dage n voor het sterven is het 

eigenlijk weer te laat om erover te beginn en.' 

Erkenning 

Ook grote levensvragen kom en in deze levens fa se m eer 

dan eens aan de orde. Hieraan werd tijdens het symposi

um ook een wo rkshop besteed. Patienten die binnen 

afzienbare tijd gaan sterven , kunnen behoefte hebben 

om terug te kijken op hun leven . Dan homen vragen op 

naar de zin van het bes taan. zoa ls: Waaram is mijn leven 

zo gelopen ? Waar doe ii, het voor? Woo rom moet ik dil alle

mao I meemaken? Het zijn vragen die som s onder de 

oppervlakte blij ven, en daarom niet altijd rechts treeks 
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flee symposium over 

pallialleve zorg vorig 

jaar in Lunceren. 

gesteld worden. Ze kunnen achter andere klachten ve r

stopt blijven. 

Een patient van ons was zo amustig, we kwamen er niet pre

eies aehter wat er was. Er leek geen graat jysiek prableem te 

zijn. Uiteindelijk kregen we de indruk dat hij bang was, moge

fijk vaar Gad. Ik heb hem in een ralstoel gezet en naar de kerk 

gereden , die gelukk ig vlakbij is. Daar heeft hij gebeden en zijn 

rust teruggevonden. Hoewel hij al vijftig jaar niet in de kerk 

kwam, speelde zijn gelaaj nu toeh weer ap. 

Verzargenden krijgen door hun dagel ijkse en persoonlijke 

contact mer parienren re maken mer zulke kwesri es. Her 

lijkr in eersre instanrie niet alrijd eenvoudig om hier goed 

op in re gaan. Toch is her net als bij andere rhema's vooral 

een kwestie van erkenning geven, zeggen verschi llende 

deelnemers aan de workshop uit eigen ervaring. Echr zien 

en benoemen wat er speelt, zander oordeel, zander met

een mer een oplo ss ing aan te komen zetten. Oat verwach

ten patienten ook meestal niee. 

Veel auderen zeggen. vaar mij hoeft het l1Iet meer. !k begrijp 

dat we/. II<. han me daar in verplaatsen, dus ik ga er niet tegen

in. Ik prabeer dan met de patient ap een rijue te zetten waar 

hij allemaallast van heeft. En wat het ergste dan is van al die 

dingen . II<. leg vaak uit dat pijn en beleving aak met elkaar 

samenhangen. lo kom je vaak al tat een gaed gesprek, wat ver

liehtend kan werken .' 

Sommige parienten beginnen pas met dergelijke onder

werpen als er rijd en ruimte voor is, en vertrouwen. Het is 

dus ook afhankeJijk van de werkomstandigheden va n een 

verzorgende in hoeverre je daaraan toe komt. 

W ij zinen met z'n tweeen op een afdel ing van zwaar 

dementerende ouderen. Er is een ontzettende tijdsdruk. 

Vaak kunnen we nier echc pauze houden en eten we ons 

brood op bij de pariencen. De ruimres moeten ook altijd 

nog tiptop in orde zijn. V~~r echt contact met deze groep 

ouderen moet je de tijd nemen. lk vind het za jammer dat 

die er nu re weinig is 

Aanmoediging 

Naast levensvragen, komen natuurlijk vragen over de dood 

op bij palliatieve patienten. Maar of en hoe mensen erover 

praten is heel verschillend . Stichting STEM (noO[ 2) presen

reerde tijdens een workshop een indeling in vij f typen 

mensen, die ieder op een eigen manier omgaan met ster

yen (zie kader) 

Als mens en als zorgverlener heb je misschien een bepaald 

beeld va n de manier waarop er over de naderende dood 

gesproken zou moeten word en. Hec devies va n STEM is: 

laat je voo ral leiden door de patient zelf. Hoe zir hij of zij 

in elkaar, wat wi l hij of zij? Het heeft geen zin om bijvoor

beeld gesprekken re forceren met iemand die niet over de 

dood w i! praten (de 'rationelen') Maar ga her thema ook 

niet uir de weg. Sommigen hebben een kleine 'aanmoedi

ging' nodig (de 'socialen') Dan kun je bij voo rbeel d zeggen 

dat je aan bepaalde symptomen ziet dar her srerven dich

terbij komt. 

De groep 'proactieve' patienten praat juist heel makkelijk 

over de dood. Zij willen hun stervensproces tot in de punt
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jes regisseren . De openhe id is prenig, maar bij deze 

pa ei enten ka n hee gebeuren da t je j e als zorgve rlener voor 

hu n ka rretje gespannen voelt. En dan geldc ook al is 

iemand stervende, je hoeft niee alles ee doen wa cje 

gevraagd word e. Je heb e ook j e eigen mogel ijkheden en 

beperk in gen. j e eigen normen en waarden. 

MIj werd {aats t min oj meer opgedragen zo snel mogelljk een 

jamiliebljeenkomst te be/eggen en een paar datavoorstel/en te 

doen . Zij had de hele agenda al in haar hoojd. die moest ik uit

typen. Toen ik opperde dat ze dat misschien aan haar zus oj 

broer kon vragen. zei ze: ·Nee. die doen dat niet goed lk vraag 

het bewust aan jou: Het was moeilijk om dit aj te houden. 

maar Ik vond dit ech l niet aan mlj' 

Paniek 

Ais verzorgende heb je niee aileen m et de paeient ee 

m aken . maar ook m ee de familie. Ve rsehillende deelne

mers aan het sym posium gaven aan dae die soms ook een 

hele kluif is. De emoeies lopen vaak hoog op. v~~ r somm i

ge mensen is het de eersee keer dae zij een see rvensproees 

meemaken en zij weten zieh soms geen raad. Vaak zoeken 

ze een houvase. dae er niee is. 

Her was duidelijk dat onze patient mevrouw R. niet lang meer 

te leven had. We vertelden dat aan haar jamilie en wilden het 

met hen hebben over het waken. Ze had acht kinderen. En aile 

acht raakten ze volkomen in paniek. Hoe lang ging dit nog 

duren 7 Wat moesten ze dan doen7 lk zei: je kunt gewoon blj 

haar gaan zitten. Verder niets. Misschien iets vertellen. OJ haar 

lievelingsmuziek draaien.· 

Uie die voorbee ld bl ij ke dae gecuige zijn van een seerfproces 

biJzonder is en oak weer am gewone di ngen draaic. Pascor 

Marinus va n de Berg. auteur va n het boek Warme zorg. 

warme woorden. spreeke tijdens hee symposium met vee I 

respece over de ro l van verzorgenden eijdens de palliatieve 

fase. Hee is op het eers ee gez iche niet spectacu lair wa t zij .. 
doen, zege hij. Illaar ondercussen helpen zij mensen hun 

waa rdighe id te behouden . En daar gaae het am : 'Ze zorge 

voor mensen zoals ze is. Ze doet dae ruseig. zorgvuldig en .. 
aandachrig Ze va lt een kamer niet binnen maar ze kom t 

een kamer binnen . Ze kijk t of er oak anderen zijn en 

vraage of ze stoor t. Ze komt dicheb ij zonder te dichebij ee 

komen. Ze doee wat haa r gevraagd ward e met aandache. 

Ze heeft een vr iendelijke uitsua ling. Een uiestra ling die je 

Hoe gaan mensen om met stervenl 

De ptoactieven ( 18 %). Deze mensen ziin kritlscll 

over de zorg die ze l{rlJgen Ze denken bewust na 

over de dood cn houden de reglp. In elgen handen 

De onbevangenen (22 %). Voor deze meeslal jonge. 

trendy mensen Is doad geen onderwerp Zij leven 

hun leven or een eigenzlf1nige mamer. 

De socialen (33 %) Deze groep praat welOig over 

de doad ZiJ slullen zld, aan bij wal gebruikel1lk 15. 

maken niet eell l elgen keuzes Zij w illen graag sler· 

ven tu5Sen vnenuen en famili' en verwachten rial 

zaken t.Z [ wei voor hen gt.:regeld worden 

De vertrouwenden ( 12 %) Voor deze groep men

sen IS de dood cen dee I van hel leven li.l hebben 

al t;en bepaald beeld van de Jaalsre Icvensfase. 

11m meeStal aanslull blJ een galnor of spl rlntele 

slromillg. 

De rationelen (15 %). Zirkle en dood pass!:!n niel 

In hun beelcl van een Ucce5vol leven, Ze ctenken er 

wei over na omda( ze de regie graag III handen w ll 

len houden. 

Onderzoek: MOlivactlon. 2008 

op je gemak stel t. Als zij Je wast ben je minder bloat en j e 

voe le je ook meer gewassen. Ze is tijdens haar werk 

opmerkzaam . vraagt hoe hee vand aag is. o f ze nag iees kan 

betekenen. of er klachten zijn die ze door kan geven. Ze 

doet oOk klei ne dingen die niet werden gevraagd . Ze heefe 

oog voo r de finish ing couch. Ze informeerc. neeillt waa r en 

rapporceert . Ze heeft dae wonderlijke dat j e je minder 

afh an kelijk voele als j e zoveel moet vragen Ze laae dae 

snelle gevoel van een last te zij n sm eleen als sneeuw voor 

de zon. (. ) Ze is een palliatief verzo rgende va n niveau 

bij wie handen . hoofd en hart mooi samenwerken aan 

goede zorg: 

Beroepsvereniging Snng heeft een onderzoek uilgevoerd voor het expertisecenlrum 

Levensvrogen en ouderen. zie www.netwerklevensvrogen.nl. 

Stichting STEM (Sterven op je eigenmonier) wil sterven uit de loboe- en medische sfeer 

holen en een volwoordige ploots in helleven geven door mensente slimuleren over sterven 

te prolen en hondvottenIe biedenhoe ze dOl kunnen doen (wwwstem.nl). 
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