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GRATIS

Kinderhospice
oplossing voor
Xander en zijn
ouders

Vrijwilliger Aukje
van Gelder: ‘Tot
mijn vreugde kwam
hier een hospice’
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Palliatieve zorg, doodgewoon
ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Emmy Brekelmans: ‘Het is zo persoonlijk’

Het is goed dat steeds meer men
sen weten welke zorg er zoal moge
lijk is voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn, en dat ze bekend raken
met het begrip palliatieve zorg. Op
11 oktober wordt daarom voor de
vierde keer in Nederland de Inter
nationale Dag van de Palliatieve
Zorg (IDPZ) georganiseerd. Er zijn
die dag in het hele land activiteiten
om palliatieve zorg onder de aan
dacht te brengen. Deze krant hoort
daarbij. Ze is onderdeel van de lan
delijke campagne ‘Laat je raken’ die
gehouden wordt rondom de IDPZ.
Het doel is dat steeds meer mensen
weten wat palliatieve zorg is en zien
wat talloze professionele en vrijwil
lige hulpverleners daarin betekenen
voor patiënten en hun naasten.

Blauwdrukken bestaan niet
ven. Dat had ik niet nodig. Ik weet wat
er aan de hand is en ik heb voldoende
ruimte om het toe te laten. Als ik een
dag gehuild heb, is het weer genoeg.’
Wat ik nodig heb, is dat anderen zeggen dat ze iets graag willen en dat ik
dan kan zeggen: ik doe mee. Dat geeft
rust. Dan heb ik niet de verantwoordelijkheid om steeds te beslissen en me
zorgen te maken over of de ander iets
wel wil. Maar ik kan me ook voorstellen
dat andere mensen daar totaal geen
last van hebben.
Graag krijg ik realistische handvatten
voor hoe ik zo normaal mogelijk door
kan gaan. Met mijn vrienden en familie
sta ik stil bij mijn ziekte, wat ik daarmee doe en wil. Het is fijn om dat met
hen te delen en uit te zoeken. Als zij
daar niet voor open zouden staan, had
ik, denk ik, een psycholoog nodig.’

INTERVIEW

Dag van de
Palliatieve Zorg
... laat je raken

Wat vind je nog meer belangrijk?
‘Ik ben blij met de massages die ik krijg.
In het begin omdat ik gespannen was
over de situatie en nu ook voor fysieke
problemen, zoals verkleving van spieren. Een grote wens van me is dat behandelingen in het ziekenhuis beter op
elkaar afgestemd worden, zodat ik niet
steeds weer hoef te komen. Het zou fijn
zijn als alles via mijn oncoloog zou kunnen verlopen. Met hem heb ik nu een
band. En dat hij meer tijd voor me zou
hebben om alles rustig door te nemen.
Een casemanager dus, die mijn pillen
voorschrijft en waar ik met al mijn vragen terecht zou kunnen, zodat ik niet
onnodig weer naar mijn huisarts word
verwezen.’

De IDPZ is een initiatief van Netwerk
Palliatieve zorg voor Terminale
patiënten Nederland (NPTN) in
samenwerking met KWF Kanker
bestrijding, Stichting Agora, Vrijwil
ligers Palliatieve Terminale Zorg
Nederland (VPTZ) en de Vereniging
van Integrale KankerCentra (VIKC).
Meer informatie en activiteiten in de
buurt: www.dagvandepalliatievezorg.nl

Palliatieve
zorg is ...
... zorg voor patiënten die te maken
hebben met een levensbedreigende
aandoening, en voor hun naasten.
Palliatieve zorg is een breed begrip.
Ze richt zich op het bereiken van een
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
voor de patiënt. Hij of zij zou zo min
mogelijk moeten lijden. Om dit te
bereiken geven professionals en
vrijwilligers aandacht aan het licha
melijke, psychosociale én spirituele
aspect van de persoon en zijn om
geving.
Palliatieve zorg is:
> behandelen van pijn en andere
symptomen
> voorkomen en oplossen van
psychologische en sociale
problemen
> aandacht voor zingeving en
spiritualiteit
> ondersteunen van de patiënt
om zo actief mogelijk te kunnen
leven
> ondersteunen bij het afronden
van het bestaan en bij
het nemen van afscheid
> helpen van naasten in
het omgaan met de zieke en
bij de rouwverwerking na
het overlijden

foto
Marco Hillen

Wie het afgelopen jaar het tv-programma ‘Over mijn lijk’ zag, heeft al kennis met haar
gemaakt: Emmy Brekelmans (34). Daarin trekt Patrick Lodiers op met jonge mensen die
niet lang meer zullen leven. Emmy is een van hen.
Emmy woont samen met Marco en twee poezen in Amsterdam. Drie jaar geleden kreeg ze
pijn in haar arm en schouder en later ook in haar been. De huisarts gaf ontstekingsremmers; de fysiotherapeut deed ontspanningsoefeningen met haar, omdat die aan psychische oorzaken dacht. Emmy: ‘Daar raakte ik door ontzet. Een kankerpatiënt krijgt pijnstillers en ik niet, terwijl ik verging van de pijn.’ Niet lang daarna bleek ze zelf ook kanker
te hebben. Emmy: ‘Ik had ook al een poosje een ingetrokken tepel. Op internet las ik toen
dat het mis kon zijn.’ Dat bleek inderdaad het geval. De tumor in haar borst was inmiddels
flink uitgezaaid. Een gesprek met Emmy over omgaan met de ziekte en over welke
behoeftes zij heeft aan zorg.

W

ie zorgt er voor je?
‘Het liefst niemand speciaal. Met weinig interventies blijft mijn leven zo
normaal mogelijk. Tweewekelijks komt
er iemand schoonmaken en als mijn
moeder komt, haalt ze ook de bezem
door het huis. Mijn vriend Marco werkt
halve dagen en doet de boodschappen,
kookt en wast af. Eén vriendin gaat altijd mee naar het ziekenhuis. Marco liever niet, want hij wordt daar te verdrietig van. Ik moet weten wie ik waarvoor

vraag. Als ik verdrietig ben, ben ik cynisch en provocerend. Mijn moeder die
zorgzaam en lief is, kan daar helemaal
niet tegen. Maar het is de enige manier
waarop ik me kan uiten, anders ga ik
huilen. Er zijn gelukkig ook mensen die
sarcasme leuk vinden en dan kan het
erg gezellig worden.’
Krijg je ook psychische hulp?
‘In het begin even. Een aardige vrouw,
maar ik kreeg het gevoel dat ze eerder
medelijden met me had dan medele-

Hoe denk je over de toekomst?
‘Er is alleen het nu en volgende week.
Niet meer. Soms heb ik wel gedachten
over hoe het zal gaan, met mijn lichaam, of ik in een verpleeghuis kom,
maar ik heb er geen invloed op, dus ik
probeer er niet te veel aan te denken.
Dat geldt ook voor mijn begrafenis. Ik
heb hoop over hoe mensen die zullen
ervaren, maar mijn familie moet maar
zien wat ze doet.’
Is er iets dat je wilt delen met
anderen?
‘Het is allemaal zo persoonlijk. Ik kan
niet zeggen wat mensen in mijn situatie moeten doen. Eén ding: als je ernstig
ziek bent — of je dood gaat of niet — kijk
niet achterom. Dat geldt ook voor je familie en vrienden. Het leven dat je geleefd hebt, is geweest. Je hebt nergens
controle over, dus het is vooral loslaten.
Je moet telkens opnieuw beginnen: wat
zijn de mogelijkheden, wat is er overgebleven? Je bent afhankelijk van de tijd
van anderen. Sommige vrienden haken
af, andere vriendschappen worden opnieuw gedefinieerd. Net als een glas water waar je zand in gooit. Het duurt
even voor het weer helder is.’
Marieke Sjerps

Mantelzorger Carla Grobben:

‘Schroom niet om hulp te vragen’
Ruim tweeënhalf jaar verzorgde
Carla Grobben-de Jongh (36) haar
broer Gerhard bij haar thuis, tot
hij afgelopen april op 41-jarige
leeftijd overleed. De laatste drie
maanden werd ze als mantelzorger ontlast door een vrijwilligster
van Markant. Dat die mogelijkheid
bestond, wist Carla eerder niet.
Nu raadt ze mantelzorgers aan in
een vroeg stadium ondersteuning
te vragen.

H

et was 10 oktober 2005 toen
Gerhard bij zijn zus Carla
Grobben voor de deur stond.
Hij voelde zich niet lekker.
Diezelfde avond nog lag hij op de intensive care en bleek hij een uitgezaaide
dikkedarmkanker te hebben. Carla
Grobben: ‘Het bericht kwam als een
donderslag bij heldere hemel, omdat
uit eerdere onderzoeken niets was gebleken. Vanaf die dag besloten we dat
hij hier in huis zou komen.’
De familie Grobben — Carla, Peter en
hun dochters, Priscilla (13) en Brenda
(10) — woont in een vierkamerwoning
in Amsterdam. In het begin kreeg Gerhard de slaapkamer van een van de kin-

deren, maar na een jaar was hij zo ziek
dat hij naar de huiskamer verhuisde.
Carla: ‘Hij kon alleen nog naar de wc lopen. We verzorgden hem 24 uur per
dag. Als we iets voor onszelf wilden
doen, even bellen of tv-kijken, gingen
we naar de slaapkamer. Mijn man was
het er helemaal mee eens. Hij koos er
zelf ook voor.’
Een verpleeghuis bleek geen optie. Gerhard werd opgenomen, maar daar hield
hij het maar een paar dagen vol. Carla:
‘Hij was gewend om elke dag op dezelfde
tijd medicijnen te krijgen, en om de dag
een morfinepleister. Dat lukte daar niet
goed. Hij huilde steeds, maar dorst niet
te zeggen dat hij naar huis wilde. Ik heb
het hem toen op de man af gevraagd.’
Gerhard en Carla hadden een sterke
band: ‘Ik hielp hem met van alles. Samen met mijn moeder die hier vijf minuten vandaan woont.’ Daarnaast was
er professionele hulp in de vorm van
thuiszorg voor het instellen van de
morfinepomp en in het laatste jaar iemand om hem wassen.
Huishouden
Het waren zware jaren voor Carla en
haar gezin. Het huishouden, de opvoeding en de extra aandacht voor de jongste die een lichte vorm van autisme
heeft, gingen ook gewoon door. Bovendien werkt Carla drie keer per week bij

de tussenschoolse opvang. ‘Tot Gerhard
te ziek werd, toen heb ik dat afgezegd.’
Dat er organisaties zijn om mantelzorgers te ondersteunen wist ze niet. Carla:
‘Ik heb zo nu en dan wel aangegeven
dat het zwaar werd, ook voor de kinderen natuurlijk. Drie maanden voor Gerhards overlijden zijn we via thuiszorg
gelukkig in contact gekomen met het
steunpunt voor mantelzorgers Markant. Toen kwam Rosalien af en toe
voor mijn broer zorgen, zodat ik wat
met de meiden kon doen, of even op
bed kon liggen. Rosalien gaf hem medicijnen en praatte met hem. Ze was echt
een enorme steun voor me. We overlegden hoe vaak ze kwam, één keer per
week of vaker.’
‘Mijn moeder en zus, een heel goede
vriendin, onze fantastische huisarts en
ik waren bij Gerhard toen hij thuis overleed. We praten in onze familie veel
met elkaar en zo redden we het wel.
Maar ik had graag eerder steun bij de
zorg gehad. Mensen die in eenzelfde situatie zitten, moeten niet schromen
die te vragen. Op een gegeven moment
gaat het gewoon niet meer. Het is echt
belangrijk om af en toe druk van de ketel te hebben.’

MANTELZORGERS
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Marieke Sjerps

Communiceren in de palliatieve zorg

Begrip is echt
troostend
Wanneer iemand zelf of in zijn directe
omgeving geconfronteerd wordt met
een ongeneeslijke ziekte, heeft dat invloed op lichaam en psyche. Niet alleen lichamelijk lijdt hij, maar er worden ook allerlei emoties opgeroepen.
Hij moet omgaan met iets wat bedreigend is en vraagt zich af wat de zin van
leven en ziekte is.
Familie, verzorgenden of kennissen willen hulp bieden of troost geven, maar
voelen zich al snel machteloos omdat
er zo weinig opgelost of getroost kan
worden. De zieke weet dat hij gaat sterven. De naaste omgeving weet dat zij
achterblijft. Te gemakkelijk wordt dan
troostend gezegd: ‘Je moet het proberen te verwerken.’ Maar hoe doe je dat:
verwerken?
Verwerken kan alleen wanneer de zieke
en de (toekomstige) nabestaande — geleidelijk — de onomkeerbaarheid onder
ogen zien en de pijn durven toe te laten
die daardoor opgeroepen wordt. Verwerken is ook bewust zoeken naar hoe
om te gaan met emoties, met beperkingen, met sociale contacten en zoveel
nieuwe dingen die zich aandienen. Verwerken is tenslotte noodgedwongen
een antwoord proberen te vinden op de
vraag die zich stelt naar zin en betekenis.
Erkenning
Iemand troosten door te zeggen: ‘Je
moet het verwerken’, is dus geen echte
troost. Ook niet dat we iets oplossen of
kleiner willen maken wat niet oplosbaar of kleiner te maken is. Familieleden, verzorgenden, vrienden en kennissen geven echte troost als ze begrip hebben en erkenning geven aan de pijn, de
emoties, de onmacht en het verlangen
van een patiënt of zijn directe naasten.
Begrip en erkenning hoeven niet altijd
met woorden uitgesproken te worden.
Ze kunnen soms ook uitgedrukt worden in een simpel gebaar of een warme
blik.
Communicatie is gelaagd. Wat gezegd
wordt, kan meerdere betekenissen hebben. Mensen die begrip en erkenning
vragen — de terminale patiënt én zijn
omgeving — verschuilen vaak veel mededelingen in ogenschijnlijk eenvoudige uitspraken.

Meer over mantelzorg
Een mantelzorger is iemand die een zieke of gehandicapte verzorgt, omdat
hij of zij daar een persoonlijke relatie mee heeft. Denk aan het verzorgen van
een partner, ouder, zus of broer, kind, vriend(in), buurman of -vrouw.
Doordat er fysiek en emotioneel veel van mantelzorgers wordt gevraagd,
kunnen ze zelf in de knel komen. Om dit te voorkomen, zijn er in heel Nederland steunpunten die praktische informatie geven en mentale steun. In grote
lijnen gaat het om informatie over de praktische gevolgen van de ziekte voor
de patiënt en zijn naasten, advies over hulpmiddelen of tiltechnieken, het
regelen van ondersteuning door vrijwilligers en informatie over financiële
aspecten. Ook is het mogelijk om via een steunpunt in contact te komen met
lotgenotengroepen of gespreksgroepen.
Informatie over steunpunten mantelzorg in de buurt: www.mezzo.nl
Mantelzorglijn van Mezzo - voor vragen over mantelzorg of een luisterend
oor - telefoon 0900 20 20 496, werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur (€ 0,10 p/m)
Informatie over mantelzorg: www.expertisecentrummantelzorg.nl

Mantelzorg:
feiten en cijfers
> Nederland telt bijna anderhalf
miljoen mantelzorgers. Zij
verzorgen zieke of gehandicapte
familieleden, vrienden of
bekenden.
> De omvang van de groep
helpende 65-74 jarigen neemt
het snelst toe.
> De groei van het aantal
ontvangers van deze informele
zorg is bescheiden: van 370.000
in 2005 naar 380.000 in 2020.
(Bron: SCP-onderzoek ‘Blijvend in
Balans’ — juni 2007)

Carla Grobben
met een foto van
haar overleden
broer Gerhard die
zij tweeënhalf
jaar verzorgde.
foto:
Marco Hillen

Een voorbeeld:
Een volwassen zoon waakt bij zijn stervende
vader die comateus is en moeilijk ademt. De
zoon zegt tegen de verpleegkundige: ‘Dit is
toch niet om aan te zien.’
Betekent dit dat hij vraagt om informatie:
‘Is dit “normaal”? Wat is hier aan de hand?
Lijdt mijn vader?’
Of wil hij uitdrukken hoe erg hij het vindt
dat vader gaat sterven?
Of bedoelt hij dat hij liever direct zou willen
vertrekken?
Of benadrukt hij de zinloosheid van dit
gebeuren?
Oog hebben voor de terminale patiënt
en zijn omgeving betekent begrijpen
dat een zin meerdere mededelingen
kan hebben. Oog hebben voor de gelaagdheid van communicatie, vergroot
het begrip, en begrip is echt troostend.
Arthur Polspoel, voormalig universitair
docent aan de Theologische Faculteit Tilburg,
schrijver van enkele boeken over rouw en
terminale zorg
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Kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte, hebben vaak veel zorg nodig, zoveel
dat de gezinsleden die niet volledig kunnen geven. Kinderhospices bieden een uitweg door kinderen tijdelijk
of regelmatig op te nemen. Ook baby Xander Vaz gaat elke week een paar dagen naar een kinderhospice.
Zijn ouders Mirjam en Conrad blijven zo in staat om hem de andere dagen goed te kunnen verzorgen.

T

oen Xander Vaz op 4 maart
werd geboren, leek er niets
met hem aan de hand. Een
gave baby van ruim acht pond,
prachtig. Maar al gauw bleek anders.
Het baby’tje sliep niet, hij huilde voortdurend en zijn ademhaling ging heel
snel. Het zou nog een paar weken duren voordat duidelijk werd dat hij een
stofwisselingsziekte heeft: een mitochondriële aandoening, waardoor de
energievoorziening in zijn cellen niet
goed werkt. En het zwaarste bericht
voor zijn ouders Mirjam van den Born
en Conrad Vaz en zijn broertje Quinten
(3,5) is dat er niets aan te doen valt.
In korte tijd buitelde er van alles over
het gezin heen: geluk bij zijn geboorte,
gevolgd door onzekerheid over wat er
aan de hand was. Hoop natuurlijk dat
het misschien met een dieet goed zou
komen, en ten slotte toch het verdriet.
Mirjam vertelt: ‘Als ik naar Xander kijk,
denk ik: hoe kan jou dit overkomen?’
De beide ouders weten inmiddels: hun
zoontje wordt niet oud. Mirjam: ‘Als hij
een kinderziekte of koorts krijgt, betekent dat achteruitgang in ontwikkeling
of kunnen functies uitvallen. We leven
daarom met de dag.’
Compenseren
Toen eindelijk duidelijk was wat Xander
heeft, begon het organiseren van de
zorg. Het kindje moet acht keer per dag
gevoed worden, want hij moet zijn tekortkomen aan energie compenseren.
Een voeding duurt ongeveer een uur en
daarna is hij meestal onrustig en huilerig. Daarnaast moeten Conrad en Mirjam
er ook voor Quinten zijn. Die raakte behoorlijk van slag door alle onverwachte
gebeurtenissen en de soms plotselinge
afwezigheid van zijn ouders. ‘Het was

al gauw duidelijk’, zegt Mirjam, ‘dit
zouden we niet lang volhouden. Zeker
niet als ik mijn werk weer geleidelijk
aan zou oppakken.’
Hoe pak je zo’n situatie aan? Mirjam
had graag meer tips gekregen van het
medisch maatschappelijk werk en ondersteuningsorganisaties. ‘Gelukkig
adviseerde een verpleegkundige ons op
een gegeven moment om eens te infor-

Kinderhospices
Kinderhospices geven vooral
respijtzorg. Dit wil zeggen dat ze de
zorg voor het kind dat een levensbedreigende ziekte heeft tijdelijk
overnemen, zodat het gezin wordt
ontlast. Vaak gebeurt dit op vooraf
afgesproken tijden. Een belangrijk
verschil met ‘gewone’ hospices is
dat kinderen in een kinderhospice
niet per se komen om te overlijden.
In de meeste gevallen hebben de
ouders of verzorgers hun kind thuis
als het zover is. De stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen (PAL) zet
zich in voor de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor kinderen en hun gezinsleden.
Informatie: www.kinderpalliatief.nl

meren bij een kinderhospice.’ Zo kwamen ze bij De Glind terecht, in het gelijknamige dorpje vlakbij Barneveld.
Mirjam: ‘We mochten daar rondkijken
en hadden er een heel goed gevoel bij.
Iedereen nam de tijd voor ons. We vertelden dat de voedingen het grootste

knelpunt in de zorg zijn. Toen hebben
we afgesproken dat Xander drie of vier
etmalen per week naar het kinderhospice gaat. De andere dagen is hij thuis.’
Het kinderhospice draait met driemaandelijkse roosters. Er is plaats voor
maximaal zeven kinderen en er is één
crisisopvang. De aanwezigheid van vrijwilligers en verpleegkundigen wordt
daarop aangepast. Daarnaast zijn er andere disciplines aan verbonden, zoals
een arts en een fysiotherapeut.
Mirjam van den Born: ‘Deze afspraken
helpen ons echt om het goed vol te kunnen houden. Toch blijft het moeilijk
om Xander weg te brengen. Gelukkig
zijn de mensen daar erg vriendelijk. We
bellen twee keer per dag en dan nemen
ze alle tijd voor ons. Het is fantastisch
dat de verpleegkundigen en de vrijwilligers zich hiervoor inzetten.’
Thuis
Hoe nu verder? Mirjam: ‘Zodra Xander
koorts krijgt, willen we hem graag
thuis hebben. Het lijkt me erg om niet
bij hem te zijn als hij overlijdt. Toch weten we dat dat kan gebeuren. We hebben deze keuze immers gemaakt. Ik
vraag me wel steeds af of we er goed
aan doen. Niet qua verzorging, die is gewoon geweldig, maar stel dat hij een
dezer dagen overlijdt, dan had ik hem
liever steeds thuis verzorgd. Maar wanneer hij bijvoorbeeld nog drie jaar leeft,
lukt ons dat niet. Daar heb ik een dubbel gevoel over.’
‘We hebben nu besloten om van alles
met hem te doen en hem mee te nemen
als we op visite gaan. Xander hoort bij
ons gezin en wanneer hij ons een stralende lach geeft, zijn we compleet.’
Marieke Sjerps

KINDERHOSPICE

Kinderhospice oplossing voor
Xander en zijn ouders

Werk aan de
winkel
Enkele decennia geleden werd er nog
op fluistertoon over ‘K’ gesproken, maar
tegenwoordig rust er geen groot taboe
meer op kanker. Artsen lichten patiënten en hun naasten voor over de ziekte,
en KWF Kankerbestrijding verspreidt
informatie, uiteraard óók over palliatieve zorg. Toch is palliatieve zorg bij
weinigen bekend, zo blijkt uit een enquête die KWF Kankerbestrijding begin
dit jaar onder duizend (ex-)kankerpatiënten liet houden. Slechts drie op de
tien ondervraagde patiënten weet wat
palliatieve zorg is. Daarbij denken ze
vooral aan zorg in de laatste weken van
het leven om lichamelijke klachten te
bestrijden. Dat de palliatieve fase langer kan duren, is kennelijk niet zo bekend. Aandacht voor emotionele problemen en ruimte voor spiritualiteit
worden helaas nog weinig door de geënquêteerden genoemd. Ze kregen een
omschrijving van palliatieve zorg voorgelegd en hun werd gevraagd wie deze
zorg verleent. Veel genoemd werden
artsen en verpleegkundigen; aan thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers dachten de deelnemers veel minder.
Doel
Het is begrijpelijk dat veel van de ondervraagde (ex-)patiënten niet over palliatieve zorg denken. De meesten hebben de behandeling afgerond en richten zich op genezing. Toch wijst de
praktijk uit dat ongeveer de helft van
alle kankerpatiënten op een bepaald
moment met de palliatieve fase te maken krijgt. Daarom kan het ook voor
mensen met gunstige vooruitzichten
zinvol zijn om te weten wat palliatieve
zorg inhoudt.
Daarbij komt dat het belangrijk is te
weten wat het doel van de behandeling
is. Patiënten die kunnen genezen zullen nare bijwerkingen van medicatie
en behandelingen er voor over hebben.
Mensen die deze gunstige vooruitzichten niet (meer) hebben, zullen eerder
de kwaliteit van hun leven voorop stellen. Kanker heeft vele gezichten en de
palliatieve fase is er een van.
Everdien Klein Poelhuis
KWF Kankerbestrijding

Gedachtenisplaats

Foto boven:
Mirjam van
den Born (l)
met Xander
in gesprek met
kinderverpleegkundige Esther
Wondergem.
foto:
Marco Bakker

Veel mensen lijden aan verlies. Ver
lies van gezondheid, van een baan,
van vrienden, van een bedachte toe
komst, het verlies aan de dood. Het
is belangrijk om te rouwen, waar
door het verlies kan worden ver
werkt. Speciaal daarvoor ingerichte
plaatsen kunnen daarbij helpen, zo
als de gedachtenisplaats op het ter
rein van Zon & Schild in Amersfoort.
De gebroken en gekleurde steentjes
die met elkaar een eenheid vormen,
symboliseren dat mensen in elkaars
gedachten zijn.
foto: Jan van Velzen

pagina  | Palliatieve Zorg, doodgewoon

INTERVIEW

Evi De Jean speelt over levenscycli en loslaten

O

VERLEVEN heet dit autobiografische theaterprogramma,
waarmee Evi De Jean nu voor
het derde theaterseizoen
door Nederland en België toert. Ondersteund door twee muzikanten zet ze
een avondvullend programma op de
planken, waarin ontroering en humor
elkaar afwisselen.
Een aangrijpend deel van de voorstelling gaat over de ziekte en het overlijden van haar moeder. Evi: ‘Zeven jaar
geleden — mijn moeder was toen 47
jaar — overleed ze aan kanker. In het
stuk vertel ik hoe we daar ieder mee
omgingen. Zij was er heel open over en
ze had, ondanks het droeve bericht,
juist opmerkelijk veel levensenergie.
Voor mij was het een taboe, ik sprak er
liever niet over. Begrijpelijk misschien,
ik was nog jong.’
In het programma wisselt Evi regelmatig van rol. Soms is ze haar grootmoeder, dan weer beziet ze de wereld door
de ogen van haar moeder. Behalve de
belevenissen, gaat de voorstelling ook
over levenscycli en loslaten: ‘Toen ik op
mijn achttiende het huis uitging om in
Nederland te gaan studeren, moest
mijn moeder mij loslaten. Toen zij een
paar jaar later overleed, was het aan
mij om haar los te laten. Over dit soort
ervaringen wil ik graag op het podium
vertellen.’

Het theaterprogramma van Evi De Jean (27) begint met een begrafenis. Die van
de actrice zelf nog wel. Mét haar horen de toeschouwers de vele loftuitingen van
haar naasten — van de doden niets dan goeds, zo gaat dat op begrafenissen — en
Evi vraagt zich hardop af of ze wel echt geleefd heeft. Als dit alles is wat er van
haar overblijft, heeft ze het dan wel goed gedaan? Zo trekt ze haar toeschouwers
het verhaal in. Aan de hand van haar chansons en verhalen leren ze Evi zelf, haar
moeder en grootmoeder kennen.

Marieke Sjerps
Tijdens de besloten manifestatie op de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg op
10 oktober in Lelystad speelt Evi De Jean
fragmenten uit OVERLEVEN. Tot februari
2009 is het programma te zien in verschillende theaters.
www.evidejean.com

Uit OVERLEVEN
Ik blijf door alles je kind
Een dood die ons scheidt
Maar een geboorte die ons bindt
Voor altijd

Dichtbij
Vindt ze het niet moeilijk om steeds
weer in de huid van haar moeder te
kruipen en de videobeelden van haar te
zien die ze in de voorstelling gebruikt?

“

Mijn stage in een
hospice

voorbij

Voordat ik in het hospice zou beginnen, was ik best zenuwachtig. Ik kon me geen beeld vormen van de sfeer en
de gang van zaken in een hospice. Ik dacht dat het er
somber zou zijn, maar toen ik binnenkwam, viel me op
dat het er juist heel sfeervol en warm was. Het hele huis
straalde rust uit. Ik voelde me erg welkom.
Het hospice is geen eng gebouw, maar een gewoon huis
in een woonwijk. In de tuin zijn veel vogels en zelfs eekhoorntjes te bewonderen. Het is plezierig dat de bewoners hun kamer met eigen spullen mogen inrichten, op
een manier die zij zelf prettig vinden. Alleen het bed en
de kast blijven staan.
De eerste stagedagen liep ik mee. Ik was gewend dat het
in de zorg veel rennen en vliegen is. Hier had ik juist
echt tijd voor de bewoners. De zorg wordt vraaggericht
gegeven, naar wens van de bewoners. Wil iemand ‘s morgens om negen uur een ijsje? Dat kan. Ook is er complementaire zorg, die de reguliere zorg aanvult. Onder andere wordt er gewerkt met etherische oliën, massage en
muziek. Kortom er wordt veel gedaan om het de bewoners zo plezierig mogelijk te maken.
Mijn stage was soms best zwaar, vooral geestelijk. Mijn
collega’s vingen me steeds goed op, wat voor mij erg belangrijk was, want ik had nooit eerder in de terminale
zorg gewerkt. Erg indrukwekkend vind ik de intimiteit
van het sterven. Ik heb die een paar keer mogen meemaken. Een heel verdrietig moment voor de nabestaanden,
maar de overledene straalt vaak rust en vrede uit na een
strijd geleverd te hebben.
Van het werk in de terminale zorg heb ik nu een ander
beeld. Ik besefte niet dat je nog zoveel voor bewoners
kunt betekenen en nog wat kwaliteit aan het leven kunt
geven. Ook had ik nooit gedacht dat je met bewoners
nog zo kunt lachen. Met deze stage heb ik onvergetelijke
ervaringen opgedaan die ik later als verpleegkundige
goed kan gebruiken.
Daphne Geleijnse — uit haar stageverslag — vierdejaarsstudent
verpleegkunde MBO niveau 4

‘Toch niet’, zegt ze. ‘Mensen vragen me
wel eens hoe ik het zelf droog kan houden, maar het lukt me dan om dichtbij
te zijn én afstand te bewaren.’
Als Evi De Jean in Antwerpen speelt zit
haar grootmoeder in de zaal. Ze loopt
tegen de negentig en is dementerend.
‘Dat is heel bijzonder. Je merkt dan aan
haar reacties dat ze de verhalen herkent die ze me vroeger zelf heeft verteld.’

nu
zoveel jaren later
is er steeds meer
wat jij niet weet van mij
steeds meer
wat ik vergeet
van toen wij samen
gingen, kwamen
je stem trilt bijna
niet meer in mijn hoofd
je gezicht wordt zacht
en vager
je glimlach wint het
van de ruzies die wij deelden
de terugblik overschaduwt
wat wij schrijnend speelden
wat ik je vertellen moet
wordt groter
langzaam mis je meer van mij
ik loop jou jaren in
kom met gemak langszij
ouder ben ik straks
ik drijf je stilletjes voorbij

Schilderij:
Sacha Janzee

Hans Hagen

“

Eer om mensen in deze
fase bij te staan
De opening van het collegejaar elf jaar geleden: ‘U krijgt
de komende jaren aan deze universiteit de kunst van het
genezen onderwezen.’ Artsen worden opgeleid om de
medemens, ook wel patiënten genoemd, bij te staan in
geval van ziekte en op hen de geneeskunde toe te passen.
Dat het doel hierbij genezing van ziekte is, mag duidelijk zijn. Lange tijd hielden dokters zich dan ook alleen
met deze fase van het ziek zijn bezig. Wanneer duidelijk
werd dat een patiënt niet meer te genezen viel, stopte
het werk van de arts en begon de bijstand via de geestelijken, totdat het onvermijdelijke volgde, de dood.
Tegenwoordig werk ik als 29-jarige verpleeghuisarts met
medemensen die gaan sterven. Samen met een team van
verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijke verzorgers
en artsen geef ik aan bewoners in een hospice zorg in de
breedste zin van het woord. Ze hebben meestal oncologisch ziektebeeld, waarbij genezing niet meer mogelijk
is. De kunst van het genezen, waarvoor ik ben opgeleid,
kan ik in het hospice niet uitvoeren. Faal ik hiermee als
dokter?
De ontwikkeling van de palliatieve zorg in de afgelopen
vijftig jaar heeft terecht ook een claim gelegd op dokters. Nog steeds heeft de stervende medemens behoefte
aan geestelijke en psychosociale ondersteuning, met
daarnaast goede lichamelijk verzorging. De palliatieve
zorg is echter breder. Kennis van ziekteprocessen en het
verlichten van lichamelijk lijden in het geval van terminale ziektebeelden, is een belangrijke taak voor artsen.
Juist in de palliatieve zorg, waarbij een fase is aangebroken die leidt tot de dood, kunnen zij hun medemenselijkheid tonen door mensen bij te staan.
Dus falen? Nee, ik vind het als dokter juist een eer om in
deze fase van het leven naast deze ernstig zieke mensen
mee te lopen en hen waar mogelijk bij te staan. Het lijden verlichten staat hierbij centraal en naar mijn idee is
dat nu juist het doel waar dokters voor zijn opgeleid.
Ronald van Nordennen, verpleeghuis-/ hospice-arts
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Omgaan met trage vragen
Waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, zijn daar ideeën
over die me kunnen helpen? Wat betekent het dat ik ziek ben,
kan ik betekenis geven aan mijn leven, hoe worden mijn zinnen
geraakt? Het zijn zo voor de vuist weg vragen die met spiritualiteit te maken hebben, anders gezegd: trage vragen. Als die
voorzichtig op gang komen, kan het belangrijk zijn een goede
gesprekspartner te vinden. Iemand die weet hoe er door de
eeuwen heen over dit soort vragen gedacht is, en die handvatten kan geven bij het omgaan daarmee. We zijn immers niet de
eersten die denken, voelen en zich dingen afvragen.
Veel mensen hebben geen contact — of niet meer — met een
levensbeschouwelijke achterban als kerk of humanistisch
verbond. Er is ook niet altijd genoeg tijd meer om zo’n contact
te vinden en op te bouwen. Om mensen van dienst te zijn die
geen vanzelfsprekend adres hebben voor vragen van spirituele aard, ging begin vorig jaar in Woerden een steunpunt voor
geestelijke verzorging de lucht in.

Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger
www.tijdvooreengesprek.nl, 06 159 07 201

De wijkverpleegkundige,
een schakel in de palliatieve zorg
Wie te horen heeft gekregen dat genezing niet meer mogelijk is, krijgt te maken met allerlei persoonlijke vragen en
keuzes. Veel mensen hebben het gevoel
in een zwart gat te vallen, zeker als ze
niet meer naar de specialist en de verpleegkundige in het ziekenhuis hoeven
en nog geen professionele thuiszorg
nodig hebben. Bij wie kunnen thuiswonende patiënten dan terecht? Een huisbezoek door een wijkverpleegkundige
— het zogeheten continuïteitshuisbezoek van de thuiszorg — kan dan een
uitkomst zijn.
Op veel plaatsen in Nederland biedt de
thuiszorg de mogelijkheid om in alle

rust samen met de wijkverpleegkundige een antwoord proberen te vinden op
vragen van de patiënt en van zijn naasten. Vragen over de toekomst en over de
keuzes die gemaakt moeten worden,
zoals: Hoe kan ik mijn dagelijkse bezigheden nog uitvoeren? Hoe en met wie
kan ik over mijn ziekte praten? Kan ik
ook thuisblijven met een infuus? Waar
kan ik thuiszorg aanvragen?
De wijkverpleegkundige kan de patiënt
steunen bij het zoeken naar mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. Tijdige voorlichting en het geven van persoonlijke aandacht en tijd aan de patiënt en de familie kan veel onrust en

angst wegnemen. De wijkverpleegkundige kan samen met de huisarts deze
begeleiding en zorg bieden.
Het aanvragen van een continuïteitshuisbezoek gebeurt bij een thuiszorgorganisatie in de regio. Daarnaast biedt de
thuiszorg mogelijkheden voor professionele verpleging en/of verzorging en verstrekt ze verschillende hulpmiddelen,
zoals bijvoorbeeld een hoog-laagbed.
Conny Yap, netwerkcoördinator
Meer informatie:
www.netwerkpalliatievezorg.nl

Meer over vrijwilligershulp
Vrijwilligers
> kunnen thuis helpen, of in een
hospice of bijna-thuis-huis
> kunnen bijvoorbeeld waken bij
de patiënt
> geven hulp bij lichte lichamelijke
verzorging
> staan mensen emotioneel bij
> ondersteunen mantelzorgers of
vervangen ze tijdelijk
> verrichten geen medische,
verpleegkundige of zware
huishoudelijke taken
> worden getraind in palliatieve
terminale zorg
Vrijwilligershulp
> is onbetaald maar niet
vrijblijvend
> vult datgene aan wat familieleden zelf doen; zo krijgen de
naasten even tijd voor zichzelf
> is gratis in de thuissituatie;
hospices vragen vaak een kleine
financiële bijdrage

Vrijwilligers
Aukje van GelderDijkstra (rechts)
en Josje Kaercher
zorgen voor de
lunch in hospice
Den Helder.

Informatie VPTZ (Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg):
www.vptz.nl

foto:
Marco Bakker

Wat beweegt iemand om vrijwillig veel tijd door te brengen met mensen die niet lang meer hebben te leven?
Wat maakt dat het zorgen voor deze patiënten zoveel vervulling geeft? Het verhaal van Aukje van GelderDijkstra (71) uit Den Helder die een paar dagdelen per week als vrijwilliger in een hospice werkt.

Landelijk steunpunt VPTZ:
030 659 62 66 (kantoortijden)

Vrijwilliger Aukje van Gelder:

VRIJWILLIGERS

‘Tot mijn vreugde kwam hier een hospice’

W

aarom bent u dit werk
gaan doen?
‘De zorg heeft mijn hart.
Ik heb tot mijn zestigste
als verpleegkundige gewerkt en heb bovendien veel vrijwilligerswerk gedaan
voor de kerk. Een paar jaar geleden zag
ik een televisiedocumentaire over een
hospice in Amsterdam en ik dacht: wat
is dít mooi. Je moet weten dat ik er vroeger vaak van droomde veel geld te winnen, zodat ik een mooi huis kon kopen
om mensen te kunnen verzorgen. Ik besloot dat ik me aan zou melden als vrijwilliger zodra er een hospice in Den
Helder zou komen. En tot mijn vreugde
kwam die hier. Toen ik dat in de krant
las, heb ik gelijk de telefoon gepakt. Dat
is nu ruim vier jaar geleden. Inmiddels
is het hospice niet meer weg te denken
uit de stad.’
Vertelt u eens meer over het hospice.
‘Terminale patiënten van alle leeftijden, die thuis niet meer verzorgd kunnen worden, laten zich hier opnemen.

Misschien klinkt het vreemd, maar
daar ben ik erg gelukkig mee. Ik raad
mensen altijd aan om zich zo snel mogelijk te melden als ze weten dat ze zullen overlijden en ze eraan twijfelen of
ze wel thuis kunnen blijven. Het is goed
als mensen hier op tijd komen, dan
hebben ze nog tijd om te wennen en te
ervaren hoe prettig het hier is. Het is
immers de laatste verhuizing die ze
meemaken en ze laten heel wat achter.
Ik vind het echt triest als iemand heel
ziek binnenkomt en spoedig overlijdt
zonder de sfeer hier te hebben kunnen
meemaken. We zorgen voor de zieken
én geven aandacht aan hun naasten.
Die kunnen daardoor meer tijd aan
hun zieke familielid besteden.’
Wat doen de vrijwilligers?
‘Er zijn maximaal vijf gasten — zo noemen we ze. We draaien met twee vrijwilligers tegelijk vier uur achter elkaar.
Zelf varieer ik bewust de blokken, want
ik wil alle tijden op de dag — van zeven
uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds —

met de gasten meemaken. Ik doe van
alles voor ze, we praten en ik doe verschillend huishoudelijk werk, zoals
koffiezetten, strijken en koken. De gasten bepalen daarin veel. Wanneer iemand graag een zoute haring wil, pak
ik de fiets en rijd naar de visboer om er
een te halen.
Per etmaal zijn er negen vrijwilligers
nodig, telkens twee en ‘s nachts één, en
er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Dit hospice heeft meer
dan honderd vrijwilligers in zijn bestand; sommige zijn er uiteraard vaker
dan andere. Het contact met de collega’s is warm en vertrouwd, het zouden
vriendinnen van me kunnen zijn. Inderdaad, het zijn vooral vrouwen, maar
gelukkig zitten er ook mannen tussen.’
Hoe wordt u in dit werk ondersteund?
‘Er zijn regelmatig cursussen. Daar
wordt veel inzet van ons gevraagd,
maar we krijgen er ook veel voor terug.
Na zo’n sessie zijn de vrijwilligers weer
zeer betrokken bij elkaar. We krijgen

geen tegemoetkoming in de kosten, ook
niet voor ons vervoer, daar is geen budget voor. Maar er is wel veel aandacht
voor ons. Maandelijks kunnen we tijdens een evaluatieavond onze positieve
feedback geven, maar ook frustraties
en grieven kunnen we kwijt. En er is zo
nu en dan een feestelijke bijeenkomst.
We worden niet vergeten.’
Hoe gaat u om met al die intense
ervaringen?
‘We maken veel mee, maar persoonlijk
geloof ik dat de dood niet het einde is.
Ik leef erg met de mensen mee en ben
verdrietig als een gast overlijdt. Toch,
als je in een hospice overlijdt, ben je
een heel gelukkig mens. Dat ontroert
me. De sfeer van het huis is bepalend
voor iemands overlijden. Ze krijgen alle
zorg die ze graag willen en nodig hebben. Alles in rust en warmte. Zoveel
liefde. Daarom voel ik me er ook zeer
op mijn gemak.’
Marieke Sjerps
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Hulplijnen voor patiënt
en naasten

Op je handen zitten
Veel zieke ouderen geven aan niet meer behandeld te willen worden
en liever tot aan hun sterven warme zorg te prefereren. Wanneer een
verzorgingshuis een bewoner dan toch naar een ziekenhuis stuurt,
gebeurt dit vanuit de gedachte goed voor hem te zorgen. Klopt die
gedachte?

Met een eerste
telefoongesprek
opent Lena van de
Pol-Vennink de
Hulplijn Palliatieve
Zorg in Amsterdam
foto:
Marco Bakker

Wat komt erbij kijken als ik mijn vrouw zelf thuis wil verplegen? Kan
mijn vader hier in de buurt een plaats krijgen in een hospice? Zijn er
mensen die ons kunnen helpen met ons verdriet? Het zijn zomaar wat
vragen van patiënten en mantelzorgers. In een aantal regio’s kunnen
zij met al hun vragen over palliatieve zorg terecht bij een telefonische
hulplijn. In de meeste gevallen spreken ze met een verpleegkundige
die veel ervaring heeft in de palliatieve zorg.
Haaglanden — De Palliatieve Helpdesk
in de regio Haaglanden is het langst in
de lucht, zowel voor professionele hulpverleners als voor mantelzorgers. De
helpdesk fungeert als een wegwijzer.
De medewerkers pretenderen niet alles
te weten, maar vinden wel antwoorden.
Regelmatig komen de medewerkers
ook bij mensen thuis om de situatie beter in te kunnen schatten en te bespreken. Ondanks dat het aantal hulpvragen groeit, blijft het nodig om mensen
op het bestaan van de helpdesk te wijzen. Dit gebeurt door die in lijsten van
hulpdiensten te plaatsen in regionale
kranten en weekbladen, en via folders
en presentaties tijdens symposia. De
helpdesk is ondergebracht bij het specialistisch team van de thuiszorg.
Amsterdam — Met een telefonische
vraag van Lena van de Pol-Vennink (84)
uit Amsterdam, over mogelijke mentale
ondersteuning bij het ziekteproces van
haar man Jan, werd begin juni de Hulplijn Palliatieve Zorg geopend. Deze lijn
staat open voor mensen in de regio Amsterdam die vragen hebben over het organiseren van de zorg voor iemand die
ongeneeslijk ziek is en thuis wordt verpleegd. Medewerkers van de hulplijn
streven ernaar direct antwoord te geven; als dat niet lukt, wijzen ze op mogelijkheden bij de patiënt in de buurt.
Daarvoor hebben ze namen van hulpverleners, schriftelijke informatie, telefoonnummers en website-adressen tot
hun beschikking. De medewerkers gaan

Verschil tussen palliatieve
zorg, euthanasie en
palliatieve sedatie

Bron: Postbus 51 en www.kiesbeter.nl

niet op de stoel van de (huis)arts zitten.
Wel helpen ze mensen die medische
vragen hebben verder door ze handige
adressen te geven.
Gelderland, Noord-Limburg en NNOBrabant — In deze regio begint dit najaar een Hulplijn Palliatieve Zorg, waar
mensen met allerlei vragen terechtkunnen. De bedoeling is de patiënt en de
mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen en informatie te geven, zonder
zich te bemoeien met medisch beleid.
De achterliggende gedachte is dat er
vaak behoefte is aan telefonisch contact
en een luisterend oor. Ook het helpen
van mensen bij het maken van keuzes
in de gezondheidszorg wordt als doel
gezien. Voorlopig draait deze hulplijn
op proef. Het project is mogelijk door
een schenking aan het UMC St. Radboud
en wordt over twee jaar geëvalueerd.
Consultatieteam Palliatieve
Helpdesk regio Haaglanden:
T 070 379 50 54
(werkdagen 8.00 - 17.00 uur)
E: palliatiefconsult@
transmuralezorg.nl
Hulplijn Palliatieve Zorg
Amsterdam e.o.:
T 088 123 24 88
(werkdagen 10.00 - 16.00 uur)
E: hpz@netwerkpalliatievezorg.nl
Zie voor overige hulplijnen:
http://zorgkiezen.palliatief.nl

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg streeft naar het be
reiken van een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven voor de patiënt in
de tijd die hem of haar nog rest. De
bedoeling is dat de patiënt zo min
mogelijk lijdt. Palliatieve sedatie kán
onderdeel uitmaken van palliatieve
zorg. Euthanasie is een zeer speci
fieke handeling, die buiten de regu
liere zorg valt. Dit neemt niet weg dat
in een aantal palliatieve-zorginstel
lingen ook euthanasie mogelijk is.
Euthanasie
Euthanasie is het op nadrukkelijk ver
zoek beëindigen van het leven van een
ander. Het op verzoek stoppen van een
behandeling, of het afzien van verdere

Een praktijkvoorbeeld:
Mevrouw Lim is 89 jaar en woont in een verzorgingshuis. Ze kwakkelt met haar ge
zondheid en ontwikkelt een longontsteking.
Ze vertelt haar kinderen, de huisarts en de
zorgverleners liever op haar kamer te blijven. Ze vindt haar leven wel af. Toch wordt
ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze krijgt
antibiotica, fysiotherapie en een bloedtransfusie en ze krijgt een forse doorligwond.
Mevrouw Lim wordt op de wachtlijst van
een verpleeghuis geplaatst, maar sterft in
het ziekenhuis. Haar kinderen voelen zich
schuldig. Moeder had duidelijk gezegd dat
ze het zo niet wilde.
Dit voorbeeld laat zien dat mensen
graag goed voor ouderen zorgen. Ook
laat het zien hoe schrijnend goede zorg
toch kan zijn. Goed voor iemand zorgen
kán dan ook betekenen dat je op je handen gaat zitten, dat actie plaatsmaakt

voor luisteren, en regelen plaatsmaakt
voor geven van aandacht.
De patiënt moet de kans krijgen om
aan te geven dat hij niet meer curatief
behandeld wil worden. Dat hij geen behandelingen meer wil die, soms tegen
wil en dank, erop gericht zijn hem te
genezen. Dit moet besproken worden
met familie, arts, verpleging en andere
betrokken hulpverleners, zodat iedereen hetzelfde doel dient: het verbeteren
van de kwaliteit van leven volgens de
wensen van de patiënt. Oók als de oudere patiënt alleen nog palliatieve zorg
wil.

Aagje van der Vossen-de Quay,
stervensbegeleider/verpleegkundige

Met palliatieve dagzorg het
thuis langer volhouden
Wie een beperkte levensverwachting
heeft ten gevolge van een ernstige ziekte, maar nog wel aan een en ander kan
deelnemen, kan in aanmerking komen
voor palliatieve dagzorg. De zieke
brengt dan één of enkele dagdelen per
week door in een hospice. De groepjes
zijn klein en het programma wordt op
de wensen van de deelnemers afgestemd. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit
professionele begeleiding, ontspannende activiteiten en verwenzorg, zoals
schoonheidsbehandelingen en massages. De deelnemers bepalen zelf in hoeverre ze gebruikmaken van het aanbod.
Palliatieve dagzorg ondersteunt zieken
geestelijk en lichamelijk en geeft naasten de gelegenheid om even op adem te
komen. Daardoor kan de zorg thuis in
veel gevallen langer worden volgehouden. Het samenzijn met lotgenoten
wordt door de patiënten vaak positief
ervaren. Ieder weet immers wat het betekent om niet meer beter te kunnen
worden.
Mirjam Koppenol, verpleegkundige
Dagzorgvoorzieningen in de regio:
www.palliatief.nl

zinloze medische handelingen is geen
vorm van euthanasie. Euthanasie is
strafbaar, tenzij de handeling door
een arts gebeurt die daarbij wettelijk
vastgestelde zorgvuldigheidseisen in
acht neemt. Een belangrijke eis is dat
de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos
moet lijden. Achteraf meldt de arts de
euthanasie aan de gemeentelijke lijk
schouwer. Deze meldt die aan een re
gionale toetsingscommissie. De toet
singscommissie beoordeelt of de eu
thanasie zorgvuldig en volgens de re
gels is uitgevoerd. De euthanasiewet
is opgesteld om duidelijkheid te geven
over strafbaarheid bij euthanasie.

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie wordt omschreven

‘Het is fijn een dag te hebben van
samen zijn, er te mogen zijn, ver
driet en eenzaamheid vergeten. Een
plek waar ik me kan opladen om de
week weer verder aan te kunnen,
waar ik mijn verhaal kwijt kan en als
persoon centraal sta.’
Roselinde, 51 jaar
‘Even niet organiseren, regelen en
plannen. Gezellig babbelen, kopje
koffie met een koekje, voeten mas
seren, een spelletje. Ontspannen! Of
door het bos toeren, de bladeren zien
verkleuren en zeker weten dat die in
het voorjaar weer terugkomen.’
Ineke, 57 jaar
‘Ik kwam met een hoofd vol chaos
en nu is de dag om en ben ik — let
terlijk — van top tot teen ontspan
nen. Door goede gesprekken en
door zingen met de muziekthera
peute is mijn hoofd weer helder. De
zon en het lekkere eten en de aan
dacht zijn verwarmend. En tenslotte
zijn mijn voeten weer zacht door een
bubbelbadje en massage. Ik ben er
erg van opgeknapt.’
Carola, 37 jaar

als het opzettelijk verlagen van het
bewustzijn van de patiënt in de laatste
levensfase. Het doel is om ondraaglijk
lijden te verlichten en niet om de pa
tiënt eerder te laten sterven. Pallia
tieve sedatie is een medische hande
ling, die niet onder de euthanasiewet
geving valt. Palliatieve sedatie wordt
alleen uitgevoerd in de laatste levens
fase, als verwacht wordt dat de patiënt
binnen één tot twee weken overlijdt.
De patiënt en naasten kunnen zelf
verzoeken om palliatieve sedatie. De
behandelend arts neemt, in overleg,
op medische gronden de beslissing.
Voor palliatieve sedatie zijn richtlijnen
opgesteld door de Koninklijke Neder
landsche Maatschappij tot bevorde
ring der Geneeskunst (KNMG).
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Afscheid nemen op eigen manier
Afscheid nemen is heel persoonlijk. De
Nederlandse samenleving kent inmiddels tal van culturele en religieuze achtergronden. In een multiculturele samenleving wordt vanuit verschillende
belevingen nagedacht over het levenseinde en de variatie aan culturele gebruiken is groot.
Binnen veel culturen en religies is het
einde van het leven geen definitief einde. Hindoestanen bijvoorbeeld zien de
dood als een onderdeel van de cyclus
van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. De ziel van de overledene zoekt
volgens hen een nieuw lichaam op. Ook
Boeddhisten geloven in wedergeboorte,
oftewel reïncarnatie. De overledene
krijgt de kans de dood te ontdekken en
zich klaar te maken voor een volgende
geboorte. Als er geen wedergeboorte is,
heeft de ziel de staat van verlichting bereikt. Christenen geloven in het bestaan
van de hemel, waar hun ziel zal worden
opgenomen en eeuwig zal leven, in veel
christelijke kerken na een oordeel van
God over hun leven. Ook moslims geloven dat er na de dood een andere wereld
is. Sterven is de enige manier om het
eeuwige leven in die wereld te bereiken.
Gebruiken
Er bestaan tal van culturele en religieuze gebruiken. Van het bewieroken van
het dode lichaam tot rituele reinigingen, en van offerdiensten tot swingend
begeleiden van de overledene naar zijn
graf. Tot voor kort werden veel overlede-

nen van allochtone afkomst overgebracht naar hun vaderland, zodat de
uitvaart volgens eigen gebruiken kon
plaatsvinden. Tegenwoordig zijn er ook
in Nederland verschillende soorten uitvaarten mogelijk. Zo hebben verschillende begraafplaatsen, zoals Oud Eik en
Duinen van Monuta in Den Haag, een
apart gedeelte voor islamitische graven
en kunnen hindoestanen met behulp
van een speciaal vuursysteem, inpandig
een vuuroffer uitvoeren, zodat ook zij
de benodigde uitvaartrituelen kunnen
uitvoeren. Er zijn inmiddels speciale uitvaartverzorgers die veel weten van de
uitvaartrituelen van andere religies en
culturen. Door deze en vele andere ontwikkelingen is het voor iedereen mogelijk om passend afscheid te nemen.
Dit artikel werd verzorgd door Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Een passend afscheid met Monuta
Monuta biedt ruimte aan alle cultu
rele gebruiken en belevingen. Een
afscheid moet passen bij de overle
dene en zijn nabestaanden. Dit helpt
bij het verwerken van het verlies.
Meer informatie: www.monuta.nl of
telefonisch via 0800 – 022 22 92
(gratis).

Website en dvd
‘Als je niet meer
beter wordt’
Wat als je te horen krijgt dat je niet
meer beter wordt, dat je ongeneeslijk
ziek bent en nog maar kort te leven
hebt? Jaarlijks overkomt dit zo’n tachtigduizend mensen. Meestal begint
daarmee voor hen een verwarrende en
moeilijke periode met veel vragen. Er
moeten keuzes gemaakt worden, zoals:
Laat ik mij wel of niet behandelen? Hoe
vertel ik het mijn kinderen? en Waar
wil ik sterven?
Om op weg geholpen te worden met dit
soort vragen zijn er korte filmpjes gemaakt. Daarin vertellen terminale patiënten over de dilemma’s die ze tegenkwamen, de keuzes waarvoor zij stonden en de beslissingen die zij hebben
genomen. Deze verhalen kunnen lotgenoten helpen bij het vinden van mogelijkheden om het leven zo goed mogelijk af te sluiten. De filmpjes zijn te zien
via website (www.alsjenietmeerbeterwordt.nl) en staan op dvd (gratis verkrijgbaar via de website).
De dvd en de website ‘Als je niet meer beter
wordt’ zijn een initiatief van verpleeghuisarts Yvonne van Ingen en huisarts Marijke
van Daelen. Het project is mede mogelijk
gemaakt door Second Chance Foundation.

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

Vrijwilliger Paula Boone: ‘Het belangrijkste is er te zijn’
Paula Boone (55) uit Amersfoort komt als vrijwilliger thuis bij mensen
die ernstig ziek zijn en binnen afzienbare tijd overlijden. Wanneer zij er
is, kan de mantelzorger even op adem komen.

‘I

k hoor zo vaak: “Hadden we
maar eerder geweten dat dit
mogelijk is.” Als ik er ben, kan
de mantelzorger een paar uur
lang eigen dingen doen. Vaak is die daar
echt aan toe, omdat er al maanden, of
soms jaren van intensieve zorg en aandacht voor de dierbare aan vooraf zijn
gegaan.
Ik doe dit nu een jaar of vier en elke situatie is anders. Wat ik kan doen, hangt
af van hoe lang iemand al ziek is, de
ziekte die de patiënt heeft en de leeftijd
en mogelijkheden van de mantelzorger.
Ik kwam eens maandenlang bij een
echtpaar, waarvan de man ziek was.
Zijn vrouw had één middag in de week
nodig om bij te tanken. Anderen kunnen wel vier keer in de week iemand gebruiken.
Twee dagdelen in de week is voor mij
het maximum. Als er meer hulp nodig
is, komt er een tweede vrijwilliger. Dan
kunnen we eens ruilen en we kunnen
overleggen over wat we in de situatie tegenkomen. De cliënten weten tevoren
wat ze kunnen verwachten. Mijn taken
zijn niet verpleegkundig. Als er acute
zorg nodig is, bellen we iemand van de
wijkverpleging. Ik doe ook niets op huishoudelijk gebied. Ik moet mijn plaats
kennen en de familie moet mij weten te
plaatsen. Dan kun je goed met elkaar
omgaan.
Ik richt me naar de patiënt. Sommigen
willen graag praten. Soms hoef ik alleen
maar te luisteren, of zeggen we weinig
tegen elkaar. Eigenlijk gaat het erom
dat je er gewoon bent. Ik ben blij dat ik

dit mag doen. Mensen laten me toe in
een intieme situatie, ik kan ze daarbij
steunen en dat geeft voldoening. Ik
maak natuurlijk veel mee, maar ik bedenk altijd dat het niet mijn verdriet is.
Ik hoef het niet mee naar huis nemen.’
Vertrouwelijkheid
‘Vanuit onze organisatie Ravelijn worden we op verschillende manieren begeleid en geschoold. We krijgen communicatiecursussen, en leren omgaan
met vertrouwelijkheid en met verdriet
en rouw. Daarnaast hebben we jaarlijks
een stuk of zes themabijeenkomsten
met collega-vrijwilligers.
De mogelijkheid om hulp in te roepen
van vrijwilligers bij terminale zieken
bestaat al jaren, maar er valt nog veel te
winnen als het gaat om de verwijzing
door de medische wereld. Niet zelden
word ik bij een familie gevraagd en is
de patiënt al overleden voordat ik er
ben geweest. Er kan vaak al eerder om
hulp gevraagd worden.
Ik doe dit vrijwilligerswerk omdat ik
het goed bij mij vind passen. Ik vind het
belangrijk dat mensen thuis kunnen
blijven in dit soort omstandigheden.
Een hospice of verpleeghuis zijn goede
alternatieven als het niet anders kan,
maar er is niets fijner dan in je eigen
huis te zijn. En dat maken de vrijwilligers mogelijk.’
Marieke Sjerps

Vrijwilliger Paula
Boone (rechts)
overlegt met mantelzorger Richard
Cramer. Op de
achtergrond zijn
vrouw Jopie
Cramer.
foto:
Marco Bakker

Velen nog onbekend met hulp voor mantelzorgers
Verreweg de meeste mantelzorgers
weten niet dat er vrijwilligers zijn op wie
ze kunnen terugvallen. Dat gold ook
voor Richard Cramer (66) uit Amers
foort. Nadat zijn ernstig zieke vrouw Jo
pie (66) ‘s nachts een keer was gevallen
toen ze naar het toilet ging, durfde hij
haar niet meer alleen te laten. Zijn
volkstuin zag hij nauwelijks meer en
zijn wekelijkse bezoek aan de fysiothe
rapeut kwam behoorlijk onder druk te
staan. Totdat de thuiszorgorganisatie
hem tipte dat hij hulp kon krijgen van
een vrijwilliger voor palliatieve zorg via
Steunpunt Mantelzorg Ravelijn.
Sindsdien komt Paula Boone twee mid

dagen in de week om zijn vrouw gezel
schap te houden. Op donderdagochtend
komt er een andere vrijwilliger, zodat
hij met een gerust hart naar de fysio
therapeut kan gaan. Richard Cramer is
er erg blij mee. ‘Het is een geluk dat ze
me over deze mogelijkheid hebben ver
teld. Ik ben overdag veel met het verzor
gen van mijn vrouw bezig en ‘s nachts
ben ik regelmatig uit bed om haar te
helpen als ze naar het toilet moet. Nu
kan ik een paar middagen per week wat
uitrusten.’
Naschrift: mevrouw Cramer is op 2 augustus
overleden.

praktisch
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Wie betaalt wat?
Zorgverzekeraar
Basisverzekering
• Huisarts, ziekenhuiszorg en meeste medicijnen; iedereen
heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico
van 150 euro.
Aanvullende verzekering
• Een aantal zorgverzekeraars vergoedt via aanvullende pakketten gedeeltelijk de eigen bijdragen voor de AWBZ, de
bijdragen voor de verblijfskosten in hospices en/of de kosten van vervangende mantelzorg. Voor het afsluiten van
een aanvullende verzekering is de patiënt zelf verantwoordelijk.
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
• Thuiszorg voor terminale patiënten
• Zorg in hospice
• Zorg in unit palliatieve zorg in verpleeg- of verzorgingshuis
Belangrijk: het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) bepaalt
of een patiënt in aanmerking komt voor AWBZ-betaalde zorg
en hoeveel uur. Opname in een hospice of in een unit palliatieve zorg wordt geïndiceerd bij een levensverwachting van
minder dan drie maanden.
Gemeente
• Hulp bij het huishouden, voorzieningen als rolstoelen en
andere WMO-voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Aanvragen bij de eigen gemeente. Soms geldt
een eigen bijdrage.
Patiënt
• Thuiszorg en opname in verzorgingshuis of verpleeghuis;
inkomensafhankelijke eigen bijdrage in het kader van de
AWBZ.
• Hospice en bijna-thuis-huis; zorg wordt gezien als thuiszorg, daarom geldt een lagere eigen bijdrage volgens de
AWBZ dan bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Hospices rekenen daarnaast een eigen bijdrage voor verblijfskosten van 10 tot 60 euro per etmaal.
Persoonsgebonden budget (PGB): De patiënt kan met dit budget zelf (mantel)zorg en begeleiding inkopen. Geldt voor de
door het CIZ geïndiceerde zorgtaken. Ook budget voor WMOtaken mogelijk (aanvragen bij gemeente). Een PGB is voor terminale zorg vaak minder relevant, omdat de aanvraag lange
tijd in beslag neemt.
Overheid
• Wie langdurig intensieve zorg geeft aan een vriend, familie of kennis, waarvoor anders professionele hulp nodig
zou zijn, kan in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Mensen die mantelzorg ontvangen kunnen
één keer per jaar 250 euro geven aan hun mantelzorger.
Charitatieve instellingen, sponsors, donateurs en/of gemeenten
• Financieren onder andere het instandhouden van hospices en bijna-thuis-huizen.
Informatie over financiering en vergoedingen:
www.kiesbeter.nl/palliatievezorg/financiering
Informatie over mantelzorgcompliment: www.svb.nl
Berekenen eigen AWBZ-bijdrage: www.cak-bz.nl

Netwerken
palliatieve zorg

Waar sterven
mensen?

In de netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties uit een regio samen om de palliatieve zorg zo goed
mogelijk te organiseren. Er zijn in Nederland zeventig
van deze netwerken. Elk wordt begeleid door een
netwerkcoördinator.

Thuis
Mensen die thuis hun laatste levensfase
doorbrengen, krijgen naast zorg van
hulpverleners als de huisarts, de wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en
huishoudelijke hulp in veel gevallen
ook zorg van hun eigen partner, familie
en vrienden. Vrijwilligers kunnen worden gevraagd deze mantelzorgers te ondersteunen. Om medische, sociale of
praktische redenen kunnen patiënten
de laatste levensfase ook ergens anders
doormaken.

Contactinformatie en websites:
> www.netwerkpalliatievezorg.nl
Wie geen toegang tot internet heeft, kan voor informatie
over netwerken in de buurt bellen naar:
> Agora, onafhankelijk ondersteuningspunt
palliatieve zorg 030 657 58 98.

Palliatieve zorg op
kiesbeter.nl
Sinds een poos heeft de website www.kiesbeter.nl een
onderdeel palliatieve zorg, waar (naasten van) mensen in
de laatste levensfase zich kunnen oriënteren op de moge
lijkheden.
Op deze site staan circa negenhonderd instellingen die
zich bezighouden met palliatieve zorg, van hospices tot
vrijwilligersorganisaties en specifieke thuiszorgorganisa
ties. De informatie wordt verzorgd door de lokale netwer
ken palliatieve zorg. Maandelijks bezoeken ongeveer vijf
tienhonderd mensen dit onderdeel op de site.
www.kiesbeter.nl > zorgverleners > palliatieve zorg

Meer weten?
www.palliatief.nl
> Van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve
terminale zorg. Onder meer met de database ‘Zorg
Kiezen’ voor actuele zorgmogelijkheden in de buurt.
www.netwerkpalliatievezorg.nl
> Informatie over het regionale zorgaanbod per netwerk.
www.kiesbeter.nl
> Over gezondheid, ziekte en zorgaanbieders. Het
onderdeel ‘palliatieve zorg’ geeft veel informatie voor
mensen met een levensbedreigende aandoening.
www.vptz.nl
> Met informatie over vrijwilligers palliatieve terminale
zorg en adressen van VPTZ-organisaties in de eigen
omgeving.
www.kinderpalliatief.nl
> Van stichting PAL, met links naar informatie over
palliatieve zorg voor kinderen.
www.kwfkankerbestrijding.nl
> Informatie over wetenschappelijk onderzoek, voor
lichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving
door KWF Kankerbestrijding.
www.nptn.nl
> Van het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale
patiënten Nederland dat zich inzet voor de ontwikke
ling van deze zorg.
www.ikcnet.nl
> Van de negen integrale kankercentra die regionaal
hulpverleners in oncologie en palliatieve zorg onder
steunen.

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
ziekenhuizen
In verpleeghuizen, verzorgingshuizen
en ziekenhuizen is palliatieve zorg onderdeel van de gewone zorg. Sommige
hebben er speciale units palliatieve zorg
voor. Een unit palliatieve zorg in een
verpleeghuis staat onder de verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts. Bij een unit in een verzorgingshuis
blijft meestal de eigen huisarts bij de
patiënt betrokken. Er zijn weinig ziekenhuizen met een unit palliatieve
zorg. De meeste zijn bedoeld voor een
kortdurende opname en onderzoek.
Hospice
In een hospice kunnen mensen in een
huiselijke omgeving de laatste fase van
hun leven doorbrengen. Hospices waar
24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundige zorg is, worden ook wel
high care genoemd. Low care hospices
draaien vooral op vrijwilligers; de patiënten krijgen daar — net als thuis —
zorg van een huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en thuiszorgmedewerkers. De meeste bijna-thuishuizen en gasthuizen zijn low care hospices. Hospices zijn in veel gevallen
zelfstandig en maken dan geen deel uit
van een verzorgings- of verpleeghuis.
Sommige hospices zijn voor speciale
patiëntengroepen, zoals kinderen, jonge mensen of mensen met dementie.

Nog meer cijfers
Waar mensen overlijden aan kanker en andere chronische aandoeningen — cijfers 2006
in ziekenhuis
in verpleeghuis
in verzorgingshuis
thuis
onbekend (waaronder in
zelfstandige hospices)
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