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Woord vooraf 

 

Voor u ligt mijn eindproef die ik gemaakt heb in het kader van de opleiding BanaBa 

(Bachelor na Bachelor) verpleegkundige in de palliatieve zorg. Tijdens het werken aan deze 

eindproef kwam al gauw de metafoor  het beklimmen van een berg naar boven. Bij het proces 

van schrijven is de weg naar het eindresultaat, de top van de berg behalen, een hele uitdaging 

geweest. Aan de voet van de berg leek deze erg hoog en zakte de moed soms in de schoenen, 

maar de motivatie om aan deze tocht te gaan beginnen was sterk aanwezig. Ik heb gezien dat 

er meerdere wegen naar de top leiden en samen met anderen heb ik moeten zoeken naar welk 

pad ik het beste kon nemen. Af en toe lag er een flinke steen op de weg, of nam ik de 

verkeerde afslag. De aanwijzingen en aanmoedigingen van mijn gidsen en het feit dat ik links 

en rechts van mij ook anderen moedig door zag ploeteren, gaf dat ik uiteindelijk de top heb 

bereikt! Een tip van één van mijn gidsen was om tijdens de klim af en toe ook even van het 

uitzicht te genieten. En dat heb ik gedaan! 

 

 

Veel dank aan mijn twee gidsen: Erik Verliefde en Harold Stallaert! 

Dank aan mijn reisgenoten: Anja, Ingrid, Karine, Ilse, Annick en Bianca! 

Dank aan mijn scout en sponsor: Leanne! 

Dank aan mijn personal coach: Sylvia! 

Veel dank aan de sportfotograaf: Ingrid!  

Dank aan de manager van het reisbureau: Kathy! 

Dank aan de makers van de reisgids: Ruddy en Hilde! 

Dank aan mijn supporters: Henry, Esther, Jeroen en Moeders! 

 

Marieke Meertens 

Mei 2012 
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Vrouwziekenhuis campus Asse. Daarnaast is hij zelfstandig psychotherapeut. 

Harold Stallaert is pastor en werkzaam als geestelijk verzorger in het Lievensberg Ziekenhuis 

in Bergen op Zoom. 

Marieke Meertens is verpleegkundige en werkzaam in Hospice De Markies in Bergen op 

Zoom 
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Inleiding 

 

Iedereen die wel eens gewaakt heeft aan het bed van een stervende weet het: dit is een 

ervaring die je nooit meer vergeet! De emoties in deze periode zijn intens en soms verwarrend 

en ook op andere gebieden trekt waken een wissel. Terugkijkend zijn er vast momenten die 

geen goede herinneringen oproepen, maar ook zullen er waardevolle herinneringen zijn.  

Als verpleegkundige, werkzaam in een hospice, besef ik hoe belangrijk het is dat de periode 

rondom het overlijden goed verloopt. Het intrigeert mij dat de naasten zo heel verschillend 

omgaan met het waken en afscheid nemen. Ik vraag mij af wat maakt dat degenen die waken, 

de naasten, later met een goed gevoel terug kunnen kijken? Wat is mijn rol als 

verpleegkundige hierin en hoe kan ik hen op een goede manier ondersteunen? 

 

Dit overwegend heeft mij doen besluiten om voor mijn eindproef onderzoek te doen naar: 

De rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten in de periode rondom het 

overlijden van een patiënt in het hospice. 

Ik wil de resultaten van dit onderzoek omzetten in een praktisch bruikbaar werkinstrument: 

Het gebruik van een waakdoos ten gunste van deze ondersteuning. 

De probleemstelling voor deze eindproef: 

Wat zijn de behoeften van de naasten in de periode rondom het overlijden van de patiënt in 

een hospice en hoe kan de verpleegkundige de naasten hierin ondersteunen?  

 

Voor het maken van de eindproef heb ik mij verdiept in het onderwerp en ik heb daarvoor 

gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur, lesmateriaal van de opleiding BanaBa 

verpleegkundige in de palliatieve zorg, diverse boeken, tijdschriften en het internet. Ook heb 

ik een beroep gedaan op de expertise van anderen, bekend met de ondersteuning van naasten 

en met de palliatieve zorg.  

Het was een uitdaging om wetenschappelijke artikelen te vinden die specifiek gericht zijn op 

de ondersteuning van de naasten in de periode rondom het overlijden van de patiënt. Ik heb 

bruikbaar materiaal kunnen vinden, wat mij inzicht heeft gegeven in de behoeften van de 

naasten en de ondersteuning die de verpleegkundige hen hierin kan bieden. 

De eindproef is vormgegeven aan de hand van de titel, waarbij ik me met name gericht heb 

op: 

 De rol van de verpleegkundige  

 De naasten en hun behoeften 

 De behoeften van de naasten en de ondersteuning van de verpleegkundige 

 Het samenstellen, inzetten en gebruik van een waakdoos  

 

De verpleegkundige noem ik in deze eindproef  “zij” en de naaste en patiënt “hij”, maar 

natuurlijk kan dit ook andersom gelezen worden.  

Als er over een docent gesproken wordt, dan bedoel ik een (gast)docent bij de opleiding 

BanaBa verpleegkundige in de palliatieve zorg, vormgegeven door de HUB (Hogeschool-

Universiteit Brussel), EHB (Erasmushogeschool Brussel) en het Forum palliatieve zorg. 
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Rest mij niets meer dan u veel leesplezier te wensen en hopelijk doet u inspiratie op voor het 

professioneel maar ook vooral menselijk en warm ondersteunen van de naasten in een 

bijzondere periode in hun leven. 

 

Marieke Meertens 

fammeertens@live.nl 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1. De Waakdoos 
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1 Begrippenbepaling 

 

Aan het begin van deze eindproef is het goed om enkele begrippen nader te bekijken, dit  aan 

de hand van de titel en subtitel van deze eindproef: 

De rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten in de periode rondom het 

overlijden van een patiënt in het hospice.  

Het gebruik van een waakdoos ten gunste van deze ondersteuning. 

De titel wordt in stukjes geknipt en nader bekeken. Sommige begrippen komen in deze 

eindproef uitgebreid aan bod en worden daarom hier niet uitgebreid toegelicht, er wordt dan  

verwezen naar het betreffende hoofdstuk. 

Daarnaast wordt een casus geïntroduceerd, die door heel deze eindproef meeloopt. 

 

1.1 Casus 

Deze eindproef bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde  tekst, het beschrijft de theorie 

rondom de probleemstelling. In ieder hoofdstuk staat een stukje van een casus beschreven 

welke een voorbeeld vanuit de praktijk weergeeft. De functie van de casus binnen deze 

eindproef is dat het herkenbare situaties weergeeft, waarbij de lezer gestimuleerd wordt om 

linken te leggen tussen de praktijk en de theorie. De casus is  geschreven op basis van 

praktijkervaringen van de schrijfster, maar is geen weergave van de situatie van een echt 

bestaande patiënt. Hieronder wordt de casus geïntroduceerd. 

 

 

 

Het gaat niet goed met de gezondheid van Ann Westerweel (70). Ze heeft alvleesklierkanker 

en verblijft nu 6 weken in een hospice. Ann is weduwe en heeft een zoon, Peter (38) en een 

schoondochter Margriet (36). Peter en Margriet hebben twee kinderen, Ilse (9) en Tom (5).  

 

Ann heeft heel haar leven in een klein stadje gewoond, waar ze samen met haar man een 

groentewinkel heeft gehad. Ann heeft na de sluiting van de winkel, nu 10 jaar geleden, 

vrijwilligerswerk gedaan voor de parochie waarbij zij is aangesloten. Dit heeft haar veel 

voldoening gegeven. Ann’s echtgenoot Albert is vijf jaar geleden overleden na een 

hartstilstand, een gebeurtenis die het gezin als zeer schokkend heeft ervaren. Inmiddels heeft 

Ann haar draai weer gevonden, mede door de steun van haar familie en vriendinnen, en door 

de sociale contacten vanuit haar vrijwilligerswerk.  

 

Een half jaar geleden kreeg Ann lichamelijke klachten en na onderzoek bleek dat ze 

ongeneeslijk ziek was. Ann heeft enkele chemokuren gehad, maar de ziekte was niet terug te 

dringen. 
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1.2 De rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten 

Wat is de rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten? 

Daarvoor  moeten we eerst weten wat een verpleegkundige is en wat haar taken zijn. De 

Dikke van Dale zegt het volgende: ver·pleeg·kun·di·ge de; m,v -n gediplomeerd verpleger, 

verpleegster (www.vandale.nl). 

Wikipedia omschrijft de term verpleegkundige uitgebreider: 

“Een verpleegkundige is een persoon die middelbaar of hoog opgeleid is in het uitvoeren van 

verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. 

Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en 

verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. 

Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een 

katheter. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan 

het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of 

aanleren van de zelfredzaamheid daarbij. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met 

verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of 

toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden 

uitgevoerd. Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een 

verpleegkundige” (www.wikipedia.nl). 

Er wordt gesproken over het begeleiden van de patiënt, maar er wordt niet gerept over het 

begeleiden, ondersteunen van de naasten van de patiënt. Is dit dan eigenlijk wel een taak voor 

de verpleegkundige, en zo ja, wat is haar rol hierin? Uit de praktijk weet iedere 

verpleegkundige dat je de patiënt niet zonder zijn naasten kan zien. Iets wat belangrijk of  

ingrijpend is voor de patiënt, is dat ook vaak voor de naasten. De verpleegkundige kan zich 

niet louter en alleen tot de patiënt richten, zijn omgeving hoort daarbij.  4 de rol van de 

verpleegkundige laat zien hoe de beroepsgroep van verpleegkundigen zelf deze rol ziet en 

invult. 

 

1.3 De naasten  

Een naaste is degene die een nauwe relatie heeft met de patiënt en deze ook vaak ondersteunt. 

Denk bijvoorbeeld aan een partner, een kind, maar ook een vriend of buurvrouw 

(www.encyclo.nl). Voor het begrip naasten worden ook andere termen gebruikt, die over het 

algemeen over dezelfde doelgroep gaan, ook al hebben ze allen een eigen, andere betekenis. 

Zo wordt er gesproken over familie, vrienden, mantelzorgers of nabestaanden. In deze 

eindproef wordt over het algemeen het begrip naasten gebruikt, maar soms wordt er 

gesproken over nabestaanden. Deze eindproef is gericht op de behoeften van de volwassen 

naaste, verder uitgewerkt in 6 De behoeften van de naasten.  Meer over de naasten wordt  

beschreven in 5 De naasten van de patiënt. 

 

1.4 Rondom het overlijden van een patiënt 

Deze periode rondom het overlijden bestrijkt in principe de laatste 72 uur voor het overlijden 

van de patiënt. In de gezondheidszorg worden hiervoor verschillende termen gebruikt, te 

weten de laatste fase, de eindfase, de  terminale fase, de stervensfase of de ultieme fase. 

Terminaal betekent feitelijk in de laatste fase en deze term wordt voornamelijk gebruikt voor 

patiënten die spoedig aan een ongeneeslijke aandoening gaan overlijden. In de praktijk moet 

http://www.vandale.nl/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.encyclo.nl/
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men 72 uur niet strikt zien. Iedere patiëntensituatie is uniek en dus kan deze fase kortere of 

langere tijd duren. In deze fase wordt de patiënt vaak ondersteund door zijn naasten. Zij 

komen waken! Maar wat is waken eigenlijk? Volgens de Dikke van Dale: opzettelijk wakker 

blijven om op te passen; het oog houden op, toezien (www.vandale.nl). De naasten willen 

bijna altijd aanwezig zijn om zo de stervende te kunnen vergezellen tot de laatste adem. Dit 

helpt de naasten bij de rouwverwerking (Graeff, 2010). 

Ook het overlijden zelf en de korte tijd hierna behoren bij de periode rondom het overlijden. 

De korte tijd na het overlijden betreft de tijd tussen het overlijden en het moment dat de 

naasten het hospice verlaten. In deze tijd vindt vaak de laatste zorg plaats, gebeuren bepaalde 

afscheidsrituelen, en wordt de overledene opgehaald door de uitvaartondernemer. 

 

1.5 De patiënt in het hospice 

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in palliatieve zorg heeft 

gespecialiseerd. De patiënten in het hospice zijn ongeneeslijk ziek en hebben bij opname een 

gemiddelde levensverwachting van drie maanden.  De meeste patiënten hebben kanker, 

daarnaast zijn er ook patiënten met ziektebeelden zoals hartfalen, longproblemen en ziekten 

van het zenuwstelsel zoals ALS. Patiënten  kunnen in het hospice tot aan hun overlijden 

worden verzorgd. Het gemiddelde landelijk (Nederland) verblijf van een patiënt in een 

hospice is 18 dagen. 

In Nederland geeft volgens een onderzoek van Nivel 88% van de bevolking aan het liefst 

thuis te overlijden, maar in de praktijk sterft slechts 34 % (van de niet onverwachte 

sterfgevallen) thuis. Verder overlijdt 16% van hen in het verzorgingshuis, 40% in het 

ziekenhuis en 10% in een hospice of vergelijkbare voorziening (www.nivel.nl). 

Er zijn meerdere redenen waarom de wens om thuis te overlijden soms niet gerealiseerd kan 

worden. Opname in een ziekenhuis of verpleeghuis is niet altijd mogelijk of wenselijk. Daar 

komt bij dat een ziekenhuis een medisch gerichte structuur heeft met vaak een curatief gericht 

beleid en men door de grootschaligheid van de organisatie niet altijd in staat is om adequaat 

op de behoeften van de patiënt te reageren. Er is een behoefte ontstaan aan een veilige 

omgeving waarin men juiste zorg en begeleiding kan ontvangen, passend bij de laatste 

levensfase. De laatste jaren zijn er daarom steeds meer hospices in Nederland en palliatieve 

eenheden in België ontstaan (Zeylmans, 1999). 

De ontstaansgeschiedenis en de visie en missie van het hospice, en mede de dagelijkse 

invulling hiervan in de praktijk wordt verder toegelicht in 3 Het hospice. 

 

1.6 Een waakdoos 

Waken is voor de naasten een tijd van bewustwording en bezinning. Het overlijden van de 

patiënt is nabij, en zittend aan het bed komen er vaak herinneringen boven. Wat heeft de 

patiënt voor de naasten betekend, zijn er nog dingen die gezegd of gedaan moeten worden? 

Daarbij ziet de naaste de patiënt als stervende met de daarbij behorende problemen van het 

lichaam, het niet meer uit bed kunnen komen, het incontinent zijn, de vreemde ademhaling, de 

koude handen en blauwe voeten. De naasten zien de patiënt in een hele andere rol en positie 

dan ze gewend zijn: de sterke vader die hulpeloos in zijn bed ligt, de vrolijke betrokken 

moeder die zich steeds meer afsluit voor de wereld.  Dit beleven en ervaren gaat vaak met 

allerlei hevige emoties gepaard. Een waakdoos kan in deze periode ondersteuning bieden aan 

http://www.vandale.nl/
http://www.nivel.nl/
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de behoeften van de naasten door handen en voeten te geven aan deze emoties en behoeften. 

De waakdoos werkt zo mee aan een sfeer waarbinnen emoties ruimte krijgen en beleefd 

mogen worden, waardoor het proces van loslaten en afscheid nemen bewust vorm kan 

krijgen. Dit kan geven dat de naasten met een goed gevoel terug kunnen kijken naar de 

periode rondom het overlijden. 

Een waakdoos is letterlijk een (mooie) doos (zie figuur 2. de waakdoos met de vijf zintuigen) 

met daarin artikelen die kunnen dienen ter ondersteuning van de naasten tijdens het waken. 

De inhoud van de waakdoos kan verschillend zijn, maar denk hierbij bijvoorbeeld aan 

boeken, schrijfartikelen, muziek cd, geurkaarsen, massageolie enzovoorts. Ieder komend 

hoofdstuk wordt afgesloten met een stukje over het belang of gebruik van de waakdoos, dit 

reflecterend vanuit de inhoud van het betreffende hoofdstuk. 

 

 

 

 

Figuur 2. De waakdoos met de vijf zintuigen 
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Waken is de tijd nemen 

die kostbaar is geworden: 

om samen te herinneren 

om samen terug te kijken 

om samen te praten 

over wat goed en van waarde was 

over wat nog dwars kan zitten 

om te herstellen 

wat nog hersteld kan worden 

 

Marinus van den Berg 
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2 De periode rondom het overlijden in historisch perspectief 

 

 

 

 

Ik sta even stil 

en dat is al een hele vooruitgang 

 

Bertolt Brecht (Duits dichter)  

 

 

 

 

 

Peter is vanmorgen vroeg op zijn werk gebeld door zijn vrouw Margriet. De verpleegkundige 

uit het hospice had haar gebeld om te zeggen dat de moeder van Peter  erg achteruit ging en 

dat het misschien beter was om nu naar haar toe te komen. Peter heeft gezegd tegen 

Margriet dat hij er gelijk aankomt. Als hij het gesprek beëindigd heeft, moet hij toch eerst 

alles even op een rijtje zetten: eerst de vergadering afzeggen die zo gepland staat, dan de 

rest van het werk overdragen aan zijn collega. Hij moet een oppas regelen voor de kinderen 

na schooltijd, want Peter zou hen immers ophalen vanmiddag. O ja, hij zal ook nog zijn 

vriend inlichten, waarmee hij vanavond zou gaan sporten. Dan vertrekt Peter richting het 

hospice, en opeens beseft hij het, hij gaat waken bij zijn moeder. 

 

 

 

Om te begrijpen hoe in de huidige tijd de periode rondom het overlijden wordt beleefd, kijken 

we eerst terug naar het verleden. We kijken naar wat door de eeuwen heen de plaats van het 

leven, het sterven en de dood is, in het dagelijks leven van mensen. 

 

2.1 De culturele invloed op de visie op leven, sterven en dood in de 21
ste

 eeuw  

Bij een stervende waken, kunnen we dat wel, hebben we daar eigenlijk wel tijd voor? Past het 

in ons bestaan, in onze maatschappij, in onze cultuur? We leven aan het begin van de 21
ste

 

eeuw, een tijd waarin mensen gericht zijn op het hier en nu. Ieder is druk met zijn eigen leven. 

We moeten naar school, naar het werk, leren en presteren. Er moet een huishouden gevoerd 

worden, een gezin worden gemanaged. ’s Avonds wordt er gesport, is er een feestje, of kijken 

we naar ons favoriete tv programma, lezen een boek. We moeten immers fit zijn, er mooi 

uitzien, mee kunnen praten over dat ene nieuwe tv programma of dat boek wat zo populair is 

gelezen hebben! En natuurlijk delen we dit leven met anderen via de sociale media, kortom 

we moeten aan allerlei verwachtingen voldoen. 

En dan komt er een moment in ons leven dat we afscheid moeten nemen van een naaste. De 

verpleegkundige heeft aangegeven dat het haar verstandig lijkt als we bij onze naaste gaan 

waken. Ons leven komt ineens in een andere versnelling terecht. Oké, we wisten dat onze 
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naaste erg ziek was, en gingen bijna dagelijks op bezoek. Maar dat konden we allemaal nog 

wel plannen tussen onze andere bezigheden in. Eigenlijk zijn we niet gewend om na te denken 

over het sterven en de dood. En nu gaan we er mee geconfronteerd worden. Vanuit de snelle 

tijd waarin we leven, gaan we over in trage tijd. We gaan stilstaan, zelfs letterlijk stil zitten, 

naast onze naaste, we waken. Kunnen we dat wel, waken? Stilstaan? “Waken vraagt van ons 

dat we ons losmaken uit ons vaak gehaast bestaan”, schrijft Marinus van den Berg (2004). 

 

“Hoe wij omgaan met stervenden en ons eigen sterven wordt beïnvloed door de cultuur 

waarin wij leven”, stelt Myriam Steemers-van Winkoop (2003). Cultuur is van grote invloed 

op onze visie op leven, sterven en dood. Cultuur ontstaat niet zomaar, het is het gevolg van 

een groeiproces door de jaren, eeuwen heen. We gaan kijken hoe vanaf de Middeleeuwen tot  

heden deze cultuur zich ontwikkelde. Daarbij kijken we specifiek naar de positie van de 

naasten in de periode rondom het overlijden. 

De beschrijvingen gaan over de Westerse cultuur en zijn gebaseerd op het boek Geloven in 

Leven van Myriam Steemers-van Winkoop (2003). 

 

2.2 De Middeleeuwen, het massale sterven 

In de Middeleeuwen (500 tot 1500) was de dood alomtegenwoordig. De kindersterfte was 

hoog, vrouwen overleden in hun kraambed, en er heersten vreselijke epidemieën zoals de 

pest. Momento Mori - gedenk te sterven, was het credo. De dood was voorbeschikt, je 

ontkwam er niet aan. Voor de stervenden kon weinig worden gedaan, zij bleven meestal thuis 

in bed en stierven daar ook. De naasten zorgden voor de stervenden. Sterven was een sociaal 

en openbaar gebeuren. Familie, vrienden, buren, kinderen, allen hoorden erbij en maakten het 

mee. Dorpelingen en toevallige passanten liepen ook het sterfhuis binnen. Men ontmoette 

elkaar en praatte met elkaar en met de stervende. De dood werd niet ontkend of weggedrukt. 

Doodgaan was doodgewoon! 

De dood mocht er dus zijn in de Middeleeuwen, men ging de dood niet uit de weg, maar 

bereidde zich erop voor. Er bestond een eenvoudig stervensritueel. Zo werden er bekende 

gebeden opgezegd en de stervende en de naasten vroegen en schonken elkaar vergeving. De 

stervende sprak de geloofsbelijdenis uit, deed schenkingen aan zijn naasten en ontving de 

sacramenten. De commendatio animae, het aanbevelen van de ziel aan God, sloot het ritueel 

af. De kerk speelde een grote rol in de Middeleeuwen. De boodschap van de kerk was dat men 

zich niet aan het aardse zou hechten, maar tijdig de aandacht op God moest richten, om zo het 

eeuwige leven te kunnen verwerven. 

In  rijkere families gebruikte men een getijdenboek, een boek met teksten over de dood. De 

naasten gebruikten het om er uit voor te lezen, om uit te bidden en te mediteren. Dit boek 

bleef in de familie, de sterfdatum en herdenkingsdatum werd er in vermeld. Ook na de dood 

werd er uit gebeden, dit was goed voor het zielenheil van de overledene. 

Nog een begrip uit die tijd waren de Ars moriendi, letterlijke betekenis de kunst van het 

sterven. Deze Ars moriendi (zie figuur 3) waren  kleine boekjes met gravures waarin zieken 

en stervenden opgeroepen werden om zich voor te bereiden op de dood en het eeuwige leven. 

Het waren eigenlijk instructieboekjes voor het stervensproces. In deze boekjes stonden ook  

adviezen voor de naasten hoe ze de stervenden bij konden staan (Steemers-van Winkoop 

2003) 
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 Figuur 3. Ars moriendi  

 

2.3 De Renaissance, het individuele sterven 

In deze periode die duurde tot in de zestiende eeuw veranderde de omgang met de dood en het 

sterven. De vertrouwelijkheid die men kende met de dood in de Middeleeuwen verminderde, 

de dood werd een probleem. In de Renaissance ontstond een culturele stroming gericht op 

individualisering. Daardoor werd men zich sterk bewust van de eigen, persoonlijke, heel 

individuele sterfelijkheid. De stervende werd een individu en de dood werd als een 

persoonlijk drama gezien. 

De naasten hadden vooral een troostende taak naar de stervende toe. Het ritueel rondom het 

sterven en de dood werd zwaar en geladen met emotie (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.4 De zeventiende eeuw, het bespreekbare sterven 

De dood was in de zeventiende eeuw een onwelkome maar heel trouwe metgezel. Het leven 

was kort, de dood kwam vroeg. De dood werd in deze periode bespreekbaar, de arts 

informeerde de dodelijk zieke, omdat men vond dat de zieke zich moest kunnen voorbereiden 

op het sterven. Dit zowel in geestelijke zin, maar ook omdat men zo de naasten goed zou 

kunnen achterlaten. 

Het sterven werd over het algemeen niet een openbaar, maar een huiselijk gebeuren. Men 

stierf thuis in de familiekring met vrienden en bekenden in de nabijheid. Weinigen stierven in 

eenzaamheid. Voor of vlak na het overlijden werden de buren erbij gehaald. Familieleden, 

buren en vrienden verzorgden de overledene  en daarna regelden ze samen de begrafenis. De 

overledene werd thuis opgebaard en bekenden mochten langs komen om te kijken. Rijkere 

mensen huurden een aanspreker in. Deze ging familieleden en kennissen, die vaak in 

http://3.bp.blogspot.com/-3yvfXoB7o-k/TuKVTgv3ooI/AAAAAAAABpw/JYVVi6HmSiU/s1600/Ars+moriendi+-The+Art+of+Dying-+15th+Century_P%C3%A1gina_50.jpg
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hetzelfde dorp woonden, uitnodigen voor de begrafenis. Deze aansprekers namen de naasten 

steeds meer zorgen uit handen. Hierdoor werd het afscheidsritueel ook afstandelijker 

(Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.5 De achttiende eeuw, het onaanvaardbare sterven 

In deze tijd ontwikkelde de gezondheidszorg zich sterk. Je zag dan ook een verschuiving in de 

plaats waar mensen overlijden. Van het tot dan toe gebruikelijke thuis sterven, stierven steeds 

meer mensen in het ziekenhuis. De dood werd steeds minder geaccepteerd, de artsen konden 

immers steeds effectiever de dood tegenhouden. Dit had tot gevolg dat de naasten steeds meer 

het initiatief en de regie van het sterven uit handen van de stervende namen. Ze hadden de 

neiging de stervende te ontzien en hem niet de ernst van de situatie, de waarheid, te vertellen. 

De leugen aan het sterfbed werd vrij algemeen Het motief was de behoefte om de stervende te 

ontzien, maar de diepere oorzaak was dat de naasten de dood niet meer accepteerden en ook 

niet meer aankonden. 

In de ziekenhuizen werd de stervende bijgestaan door een confessor, een katholieke 

zielzorger. De zorg was dat de stervende niet zou overlijden zonder te biechten en de 

sacramenten der stervenden te hebben ontvangen. ’s Nachts plaatsten ze een brandende kaars 

(een kostbare voorziening) naast de stervende, zie figuur 4. Deze diende als troost, het 

verminderde de angst in de donkere nacht. 

Men kreeg in deze periode steeds meer aandacht voor de naasten, met name voor de naasten 

als nabestaanden. Er bestaan verhalen van wegkwijnende nabestaanden. De dramatiek van 

hun verlies werd met rituelen en symbolen onderstreept, denk daarbij aan rouwkleding en 

voorwerpen als zakdoeken en briefpapier met een zwarte rand (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Een katholieke zielzorger 
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2.6 De negentiende eeuw, het gehumaniseerde sterven 

Deze eeuw wordt gekenmerkt door de industriële revolutie, velen gingen werken in de stad. 

Door slechte hygiëne, slechte werk- en woonomstandigheden en daardoor ontstane ziekten en 

epidemieën, werd de dood weer een vertrouwde metgezel. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zien we dat de ondersteuning vanuit het 

buurtschap, tot dan toe prominent aanwezig in de periode rondom het overlijden, steeds meer 

aan betekenis verliest. Velen waren immers vertrokken naar de stad. De ondersteuning van de 

stervenden werd steeds anoniemer, de naasten hadden geen hulp meer van de bekende 

omgeving, maar steeds meer van anonieme professionals werkzaam voor de kerk, in 

ziekenhuizen en voor uitvaartondernemingen (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.7 De twintigste en eenentwintigste eeuw,  het onzichtbare sterven  

Twee wereldoorlogen vonden plaats in de twintigste eeuw, met vele miljoenen slachtoffers. 

Verder wordt deze eeuw gekenmerkt door de snelle veranderingen, waarbij mensen worden 

geconfronteerd met een technologische samenleving. Hoe men naar de periode rondom het 

overlijden keek, is tot na de Tweede Wereldoorlog vergelijkbaar met de beleving van de 

negentiende eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de wereld ingrijpend, door de 

globalisering maakte men kennis met andere culturen en volgden ontwikkelingen, 

veranderingen en vernieuwingen elkaar snel op. Daardoor veranderde ook de visie op het 

sterven (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.7.1 De jaren zestig 

Was het sterven en de dood vroeger doodgewoon, in de jaren zestig werd de dood ongewenst, 

bedreigend en verboden. De dood was dood. Alles wat aan de dood deed denken werd 

geweerd, verdrongen of ontkend, men wilde immers na de dramatische oorlogsjaren alleen 

maar vooruit. De medische wetenschap ontwikkelde zich in steeds sneller tempo en was 

daarbij vooral gericht op genezen. De stervende had een negatieve symboolwaarde, het 

herinnerde anderen aan hun eigen sterfelijkheid.  

In deze jaren stierf men vaak zonder de naasten erbij. De naasten waren niet altijd juist 

geïnformeerd over de situatie van de stervende en misten daardoor de kans om waardig 

afscheid te nemen. In de gezondheidszorg was men immers sterk gericht op genezen en niet 

op de zorg voor hen die niet konden genezen, de stervenden. Veel naasten en nabestaanden  

hadden moeite met de situatie waaronder hun dierbaren stierven, er ontstond een beweging, 

gericht op bewustwording van deze situatie (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.7.2. De jaren zeventig 

In de jaren zeventig verschenen vele rouwbiografieën waarin nabestaanden hun ervaringen 

met de gezondheidszorg en de in hun ogen slechte terminale zorg weergaven. Deze 

getuigenissen, ook over de gemiste kans om de stervende te kunnen ondersteunen, heeft in 

belangrijke mate bijgedragen aan het ontstaan van palliatieve zorg. 

Het thuis sterven, omringt door de naasten, werd in de jaren zeventig minder eenvoudig. 

Gezinnen werden kleiner, er woonden geen twee generaties meer onder één dak. Doordat 

gezinsleden ook steeds mobieler werden en vrouwen vaker buitenshuis gingen werken, 

gebeurde het dat de stervende thuis steeds verder alleen kwam te staan. Door deze 
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ontwikkeling veranderde de plaats waar men stierf: niet meer thuis in het gezin, maar elders, 

zoals in een ziekenhuis of verpleeghuis, omringd door verpleegkundigen en hulpverleners.  

De stervende die eeuwenlang hoorde bij de levenden, werd nu al ruim voor het sterven 

geïsoleerd van de samenleving en werd bij het sterven steeds minder omringd door zijn 

naasten (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.7.3 De jaren tachtig 

Een wereldwijde epidemie, AIDS, leidde ertoe dat de visie op sterven en het ondersteunen 

van de stervende ingrijpend veranderde. Aan AIDS stierven veel jonge mensen, de dood 

kwam dichterbij en was niet meer alleen iets van oude mensen. De naasten, met name de 

moeders, vroegen aandacht voor goede ondersteuning en palliatieve zorg voor hun zonen. 

Doordat het vooral goed geschoolde, creatieve jonge mensen betrof, kreeg de zorg, de 

begeleiding maar ook het sterven en de uitvaart weer persoonlijke kenmerken. In de periode 

rondom het overlijden werd nabijheid door- en vriendschap van de naasten heel belangrijk en 

er ontstond aandacht voor individuele rituelen voor het afscheid en de uitvaart (Steemers-van 

Winkoop 2003). 

 

2.7.4 De jaren negentig tot heden 

In onze huidige, steeds meer geseculariseerde cultuur, verdwijnt de eeuwigheid uit het 

perspectief. Hierdoor verandert de visie op leven, sterven en de dood. Het hier en nu is 

belangrijk. Daarbij leven we gemiddeld langer, nog nooit konden we de dood zo lang 

tegenhouden. Er sterven in ons land jaarlijks meer mensen dan ooit tevoren, maar toch 

worden we steeds minder geconfronteerd met sterven en dood. Het sterven lijkt verborgen, en 

de dood wordt niet meer geaccepteerd. 

In het dagelijks leven staat het sterven en de dood veraf, ogenschijnlijk op een veilige afstand. 

De realiteit komt hard aan, geconfronteerd worden met een stervende brengt veel teweeg voor 

de naasten. De stervende is een ongewenst boodschapper van de dood, en confronteert de 

naasten met hun eigen sterfelijkheid. Naasten worstelen met hun verzet tegen de dood, maar 

verlangen er ook naar om de stervende nabij te zijn (Steemers-van Winkoop 2003). 

 

2.8 De periode rondom het overlijden in historisch perspectief en de waakdoos    

We weten nu wat de hedendaagse visie is op het leven, sterven en de dood en hoe deze visie 

gegroeid is vanuit historisch perspectief. Het boek van Steemers-van Winkoop (2003) 

beschrijft dat: 

 Het initiatief tot een goede beleving van- en voorbereiding op het sterven dat tot ver 

na de Middeleeuwen lag bij de stervenden zelf en daarna overging naar diens naasten, 

komt steeds vaker in handen van de arts of verpleegkundige.  

 Bestond er eeuwenlang een vrij grote en stabiele uniformiteit in hoe men omging met 

het sterven en de dood, vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd deze 

uniformiteit doorbroken, er kwam er plaats voor uniciteit.  

 Heeft de kerk altijd een zeer sterke invloed gehad op de mens en daardoor op de visie 

op leven, sterven en dood, het aardse leven was ondergeschikt aan de eeuwigheid, 

sinds vorige eeuw is de samenleving sterk geseculariseerd en richt men zich op het 

hier en nu. 
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 Was de dood in vroeger eeuwen duidelijk aanwezig in ieders leven, de dood was 

doodgewoon, nu kan door de medische en technische ontwikkelingen de dood steeds 

beter tegengehouden worden en is de maatschappij gericht op het leven, de dood is 

dood. 

Deze visie zegt iets over de cultuur waarin de naasten staan, dit geldt ook voor de periode 

rondom het overlijden van de patiënt. Omdat we gewend zijn in snelle tijd te leven is het 

moeilijk om naar trage tijd, die past bij het waken, over te gaan. Ook geeft het aan waarom 

het zo moeilijk is om over de dood te praten, de maatschappij heeft daar een sterke invloed 

op. 

De meerwaarde van de waakdoos is dat die de naasten kan helpen om beter te gedijen in deze 

trage tijd, de inhoud van de waakdoos is immers gericht op het welzijn van de naasten, het 

ondersteunen van hun emoties en het geven van informatie. Doordat het materiaal uit de 

waakdoos de naasten ondersteunt in hun behoeften komt er meer ruimte voor de beleving van 

de naasten, waarbij de dood niet wordt verzwegen. Hierdoor krijgt de naaste meer ruimte in 

tijd en in beleving voor het naderend afscheid en de confrontatie met de dood.  

Hoofdstuk 3 Het hospice, beschrijft de bijzondere plaats waar de naasten verblijven in de 

periode rondom het overlijden. 
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3 Het hospice 

 

 

 

Jij doet er toe, omdat jij jij bent 

 

Je doet er toe tot de laatste minuut van je leven, 

 

en wij zullen al het mogelijke voor je doen 

 

Niet alleen om je te helpen rustig te sterven, 

maar om je te helpen leven tot je sterft. 

 

Cicely Saunders 

 

 

 

 

 

 

Toen Ann verzwakte en hulp nodig had, besloot ze om naar het hospice te verhuizen. Ze had 

er al eens eerder van gehoord, een huis voor mensen die gaan sterven. Eerst is ze samen met 

Peter en Margriet langsgegaan om te kijken en was gelijk onder de indruk van het hospice. 

Ze werd vriendelijk ontvangen en rondgeleid. Een mooi eigen appartement, waar ze ook haar 

eigen spulletjes mee naar toe kon nemen, dat sprak haar aan. En, er hing eigenlijk helemaal 

geen nare sfeer, eerder een gezellige huiselijke sfeer! “Dit is een huis waar veel gebeurd”, 

vertelde de verpleegkundige, “maar het gaat hier niet alleen om het overlijden, juist het 

leven staat centraal.” 

 

 

 

3.1 Ontstaan hospice  

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam er in de westerse wereld een beweging op gang 

die het omgaan met de stervenden kritisch analyseerde. Men vond dat er niet goed met het 

sterven en de dood werd omgegaan, en sprak over niet adequate pijn- en 

symptoombestrijding, therapeutische hardnekkigheid, het doodstaboe, het mensonwaardig 

overlijden en over het overwegend in ziekenhuizen overlijden. Deze beweging, ook wel de 

death awareness movement genoemd, werd in gang gezet door mensen met verschillende 

achtergronden en professies (Verbinnen, 2011). 

Dame Cicely Saunders, opgeleid als verpleegkundige, maatschappelijk werker en later als 

arts, staat bekend als de grondlegster van de hospice beweging en als pionier in de  palliatieve 

zorg. Tijdens haar werk kwam zij in contact met ongeneeslijk zieken en werd ze geraakt door 

het gebrek aan gepaste zorg voor hen. Zij maakte zich sterk om een betere begeleiding van 
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deze patiënten tot stand te brengen. Ook deed zij wetenschappelijk onderzoek naar een betere 

pijncontrole. Daarnaast werd het haar duidelijk dat er vele aspecten waren in het leven van de 

patiënt, waaraan vaak te weinig aandacht werd besteed: de angst om alleen te sterven, de 

geestelijke pijn veroorzaakt door de lichamelijke aftakeling, het besef binnenkort afscheid te 

moeten nemen van alles wat  hen dierbaar is. Ze merkte op dat er te weinig aandacht en 

eerbied voor het gevoelsleven van de patiënt was, maar dat ook de familie te weinig hulp 

kreeg in die moeilijke situaties. In het St Josephs Hospice, opgericht in 1967, verzamelde 

Cicely Saunders de bouwstenen voor haar levenswerk. Ze noemt het hospice care (Boulay, du 

1989).  

In België richtte Zuster Leontine als eerste (1990) in het Brusselse Sint-Janziekenhuis een 

palliatieve eenheid op. Nederland volgde in 1991 met de oprichting van het Johannes Hospice 

in Vleuten. Een palliatieve eenheid is te vergelijken met een hospice, het is een speciale 

afdeling binnen een algemeen ziekenhuis, gericht op patiënten in de laatste levensfase 

(www.pnat.be).    

 

3.2 Huiselijke sfeer in het hospice 

Een hospice komt tegemoet aan de wens van de patiënt om in een rustige, veilige en 

ondersteunende omgeving te kunnen overlijden. In het hospice gaat het echter niet alleen om 

het overlijden, maar staat juist het leven centraal. Er is respect voor de autonomie van de 

patiënt, hier gast genoemd, en zijn wensen zijn leidend bij de invulling van de tijd die hij in 

het hospice verblijft. De gast geeft aan wat hij wenst of nodig heeft, wie hij om zich heen wil 

hebben, hoe hij de dag doorbrengt en op welke wijze hij afscheid wil nemen. 

Hospices liggen meestal in een mooie, natuurlijke omgeving, maar soms ook midden in een 

stad of woonwijk en hebben vaak plaats voor 6 tot 8 gasten. De gast heeft een eigen 

appartement, met eigen badkamer en soms ook een klein keukentje, privacy is daarbij 

belangrijk. De inrichting straalt rust en huiselijkheid uit, de gast kan zijn appartement verder 

inrichten met foto’s, schilderijen en andere eigen vertrouwde decoratieve spulletjes en kleine 

meubelstukken. Familie en vrienden kunnen op ieder moment van de dag, met toestemming 

van de gast, langs komen. Zij kunnen, vaak tegen een kleine vergoeding, blijven eten en 

slapen. In een hospice is meestal een gezamenlijke huiskamer aanwezig waar gasten, naasten, 

vrijwilligers en verpleegkundigen elkaar kunnen ontmoeten. Vaak is er ook een stilteruimte in 

het gebouw, een ruimte waar men zich terug kan trekken als er behoefte is aan rust en 

bezinning. 

Huiselijke sfeer wordt niet alleen bepaald door omgevingsfactoren, maar vooral ook door de 

attitude van de medewerkers (www.hospicedemarkies.nl). 

 

3.3 Zorg in het hospice 

In het hospice wordt palliatieve zorg gegeven die staat voor welzijn en comfort. 

De term palliatief is afgeleid van het Latijnse woord Pallium wat mantel betekend. In de 

palliatieve zorg wil men zorg geven die als een mantel de zieke omgeeft. De zorg is gericht op 

palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Ze is van toepassing als genezing niet 

meer mogelijk is en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die 

niet meer beter worden. 

 

http://www.hospicedemarkies.nl/
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Bij palliatieve zorg is het volgende van belang: 

 Het behandelen van pijn en andere symptomen  

 Het voorkomen en begeleiden van psychologische en sociale problemen  

 Aandacht voor zingeving en spiritualiteit  

 Het ondersteunen van de patiënt om zo actief mogelijk te kunnen leven  

 Het ondersteunen bij het afronden van het bestaan en bij het nemen van afscheid  

 Het helpen van naasten in het omgaan met de zieke en bij de rouwverwerking na het 

overlijden.  

Bij het ontdekken van een ziekte zal de patiënt meestal eerst meer curatief (genezend) 

behandeld worden. Is genezing echter niet meer mogelijk, dan is er sprake van palliatieve 

behandeling. De behandelingen (bijvoorbeeld medicatie, therapieën of bestralingen) zijn dan 

niet meer gericht op genezen, maar op het verzachten of verlichten van symptomen.  

Internationaal is de visie op palliatieve zorg in de loop van de tijd veranderd. Palliatieve zorg 

is niet alleen zorg in de stervensfase, het is proactieve zorg, die vroegtijdig wordt ingezet. In 

figuur 5: Van traditioneel naar nieuw zorgmodel: Cure naar Care, een schematische 

voorstelling van palliatieve zorg, gebaseerd op een onderzoek van Lynn & Adamson (2003). 

Palliatieve zorg staat dus niet gelijk aan terminale zorg, wat patiënten soms denken.  

Palliatieve zorg is de totale zorg voor de patiënt die niet meer te genezen is en zijn naasten. 

Dit geheel van palliatieve zorg is weergegeven in figuur 6: Het spectrum van de palliatieve 

zorg  (Graeff, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Van traditioneel naar nieuw zorgmodel: Cure naar Care 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Het spectrum van de palliatieve zorg 

 

De zorg wordt in een hospice verleend door een palliatief team wat bestaat uit speciaal 

opgeleide verpleegkundigen en artsen. Zij hebben zich gespecialiseerd in de palliatieve zorg. 

Zij worden ondersteund door vrijwilligers, die ook trainingen hebben gevolgd. In dit team 

zitten ook andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, geestelijk verzorger, 

muziektherapeut, fysiotherapeut of ergotherapeut. 

Om de zorg te waarborgen waar de gast behoefte aan heeft wordt met hem gesproken over 

gewenste ondersteuning bij vier levensdomeinen, te weten woon- en leefomstandigheden, 

participatie, mentaal welbevinden en autonomie en lichamelijk welbevinden en gezondheid. 

Deze behoeften en de gewenste ondersteuning daarbij worden verwerkt in een zorgplan.  

 

3.4 Het hospice en de waakdoos 

Marinus van den Berg, geestelijk verzorger in hospice Cadenza in Rotterdam en schrijver van 

boeken over verlieservaringen en rouwverwerking heeft een gedicht geschreven genaamd  

zeven wensen, waarin hij uit wil drukken wat de patiënt en zijn naasten in een hospice mogen 

ervaren: een sfeer waarin zij zich ondersteund mogen voelen. De waakdoos is een hulpmiddel 

om de naasten in de specifieke periode rondom het overlijden deze ondersteuning te laten 

ervaren. 
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In 4 De rol van de verpleegkundige, wordt er gekeken naar de rol die de verpleegkundige 

heeft bij deze ondersteuning van de naasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeven wensen 

 

Dat hier in huis mag zijn: de geest van liefde en vriendschap; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest van geduld en hoop; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest van warmte en aandacht; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest van tedere zorg; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest die heelt en beschermt; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest die gemeenschap sticht; 

Dat hier in huis mag zijn: de geest waarbij ieder zichzelf kan zijn. 

 

Marinus van den Berg 
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4 De rol van de verpleegkundige 

 

 

 

Vanmorgen heeft Inge, ze is verpleegkundige en werkt in een hospice, telefonisch contact 

gehad met de familie van mw. Westerweel. Bij de overdracht werd Inge door haar collega 

van de nachtdienst ingelicht over de toestand van mw. Westerweel. Volgens haar gaat mw. 

ineens sterk achteruit. Samen liepen ze even haar kamer binnen. Inge zag het, mw. 

Westerweel vertoont duidelijk tekenen die op een naderend overlijden wijzen. Gisteren had 

ze nog met Peter en zijn vrouw gesproken over het feit dat hun moeder erg zwak geworden is, 

en dat het duidelijk werd dat ze niet lang meer zou leven. Inge heeft in dat gesprek ook 

aangekaart of en wanneer Peter en Margriet gebeld willen worden, als de stervensfase zich 

aandient. Zij gaven aan het belangrijk te vinden om hun moeder bij te staan en dat ze ten 

allen tijde ingelicht willen worden. Inge kreeg vanmorgen Margriet, de vrouw van Peter aan 

de telefoon. Ze legde haar de situatie uit. Margriet aarzelde geen moment,”we komen er 

aan.” 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de rol van de verpleegkundige. Heeft zij een rol in het 

ondersteunen van de naasten en wat is die rol dan? Wat zegt de beroepsgroep van 

verpleegkundigen daar zelf over? Daarbij kijken we specifiek naar de competenties en 

beroepshouding van een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg en haar rol binnen 

een palliatief team. 

 

4.1 Palliatieve zorg  

Volgens Mieke Grypdonck (docent en hoogleraar verpleegwetenschappen) wordt er door de 

palliatieve zorgsector als eerste sector binnen de gezondheidszorg specifiek geschreven over 

de taak van de verpleegkundige in het begeleiden van de naasten. Deze taak valt te lezen in de 

definitie over palliatieve zorg gepubliceerd door de World Health Organisation (WHO) in 

2002. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt als volgt, hier in de woorden 

van Carlo Leget: 

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun 

naasten die te maken hebben met problemen die gerelateerd zijn aan een levensbedreigende 

aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige 

signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van 

lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. 

Palliatieve zorg: 

 Geeft verlichting van pijn en andere pijnlijke symptomen 

 Bevestigt het leven en beschouwt sterven als een normaal proces 

 Beoogt de dood niet te versnellen of te vertragen 

 Integreert de psychologische en spirituele aspecten van patiëntenzorg  

 Biedt een systeem van ondersteuning om de patiënt te helpen zo actief mogelijk te 

leven tot aan de dood 
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 Biedt een systeem van ondersteuning aan de naasten om te leren omgaan met de ziekte 

van de patiënt en met de eigen rouw 

 Werkt vanuit een teambenadering om tegemoet te komen aan de behoeften van 

patiënten en hun naasten, inclusief rouwbegeleiding als dat aangewezen is 

 Verbetert de kwaliteit van leven en kan ook een positieve invloed hebben op het 

ziekteverloop 

 Kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die 

levensverlengend zijn, als chemotherapie en radiotherapie, en omvat ook de 

onderzoeken die nodig zijn om pijnlijke klinische complicaties beter te begrijpen en 

behandelen” 

(Leget, 2008) 

 

4.2 Competenties van de verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Aan de hand van de definitie van palliatieve zorg heeft de projectgroep Beroeps- en 

Opleidingsprofielen van de federatie PZV (Palliatieve Zorg Vlaanderen) een 

competentieprofiel verpleegkundige in de palliatieve zorg uitgebracht (zie bijlage 1) In dit 

profiel staan zeven rollen van de verpleegkundige beschreven. In rol 2 – de verpleegkundige 

in relatie met patiënt en familie (zie figuur 7), staat deze taak, het begeleiden van de naasten 

van de patiënt, duidelijk omschreven. Aan de hand van dit competentieprofiel is ook een 

opleidingsprofiel uitgebracht voor de verpleegkundige in de palliatieve zorg: 

competentieprofiel opleiding BanaBa verpleegkundige in de palliatieve zorg (zie bijlage 2) 

Ook hierin staat beschreven wat er van de verpleegkundige verwacht mag worden in het 

begeleiden en ondersteunen van de naasten. 

 

Figuur 7. Rol 2 – de verpleegkundige in relatie met patiënt en familie 

 

De NVVPZ (2004) (Nederlandse Vereniging voor Verpleegkundige werkzaam in de 

Palliatieve Zorg) heeft de taakgebieden, kerntaken en competenties voor de verpleegkundige 

palliatieve zorg beschreven.  

Men beschrijft de competenties van de verpleegkundige, onderverdeeld in zorgvrager-, 

professie- en organisatiegebonden taken (zie figuur 8). In de zorgvrager gebonden taken 

beschrijft men een verzameling van taken die verbonden zijn aan het primaire proces, de 
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directe zorgverlening. Deze taken, kerntaken genoemd, zijn onderverdeeld in kerntaak A t/m 

H. Kerntaak F: Begeleiden benoemt dat de begeleidende rol van de verpleegkundige begint 

met het aangaan en onderhouden van een relatie met de patiënt en de naasten. De 

verpleegkundige gaat hierbij in eerste instantie uit van een ondersteunende benadering, ze 

heeft hierbij als competentie dat ze de patiënt en de naasten informeert, adviseert en 

instrueert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Zorgvrager- professie- en organisatiegebonden taken 

 

4.3 Beroepshouding van de verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Van de verpleegkundige in de palliatieve zorg mag verwacht worden dat zij een 

beroepshouding aanneemt die specifiek past bij de doelgroep patiënten en hun naasten die zij 

in haar werk ontmoet.  

 

4.3.1 Beroepshouding en beroepsspecifieke attitudes 

De grondslag voor de beroepshouding in de palliatieve zorg is dat men de patiënt en zijn 

naasten als een gelijkwaardige medemens, als partner beschouwt en zijn waardigheid en eigen 

verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt. 

Elementen van een goede beroepshouding zijn: 

 respect hebben 

 gelijkwaardigheid 

 empatisch zijn 

 openheid 

 echtheid 

 betrokkenheid 

 kunnen handelen 
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In deze beroepshouding zijn beroepsspecifieke attitudes verweven: 

 assertiviteit 

 beslissingsvermogen         

 empathie 

 emotionele stabiliteit  

 flexibiliteit 

 geduld  

 initiatief name  

 integriteit 

 inzet en doorzettingsvermogen   

 kritische instelling     

 leervermogen en leergierigheid      

 luisterbereidheid     

 nauwkeurigheid     

 verantwoordelijkheid     

 zelfstandigheid 

 zelfvertrouwen 

(Baillon, & Vermandere 2010)  

De verpleegkundige is er niet alleen voor de patiënt, maar moet daarbij ook goed voor 

zichzelf zorgen. In een interview in Pallium geeft Claartje Dirksmeier (werkzaam bij NIS, 

Nederlands instituut voor trainingen stervensbegeleiding) aan, dat er in de periode rondom het 

overlijden wordt gewerkt op het scherpst van de snede. Daarbij moet de verpleegkundige heel 

zorgvuldig zijn, maar dit moet niet leiden tot krampachtigheid. De verpleegkundige moet zich 

kunnen ontspannen en aandacht hebben voor zelfreflectie (Spieker, 2008).   

 

4.3.2 Grondhouding van de communicatie in de palliatieve zorg 

Volgens docent psychosociale wetenschappen Erik Verliefde (2010), zijn er in de 

grondhouding van de communicatie in de palliatieve zorg drie basisconcepten te 

onderscheiden: ‘er zijn’, luisteren en informatie geven.  

 

4.3.2.1‘Er zijn’ 

Bij deze grondhouding wil de verpleegkundige er zijn voor de naasten, zowel letterlijk als 

figuurlijk. Ze stelt zich open voor de behoeften van de naasten, waarbij ze hen de volle 

aandacht geeft. De naasten mogen het proces sturen, in hun tempo. De verpleegkundige 

probeert hierin opmerkzaam en afwachtend te zijn, een goed observatievermogen is hierbij 

van belang. Zij benadert de naasten respectvol en aanvaardt de naaste zoals hij is. De naaste 

mag er zijn! De verpleegkundige is onbevooroordeeld en laat beoordelingen achterwege 

(Verliefde, 2010). 

 

4.3.2.2 Luisteren 

Actief en empathisch luisteren. Actief, omdat de verpleegkundige de naasten aanmoedigt om 

verder te spreken, om door te gaan. Daarbij gebruikt zij communicatietechnieken en checkt ze 

of ze begrijpt wat de naaste zegt. Empathie is het zich inleven in anderen, zonder het contact 
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met de eigen gevoelens te verliezen. Bij empathisch luisteren wil de verpleegkundige echt 

horen wat er gezegd wordt. Ze let er op hoe dingen gezegd worden en let daarbij op zowel 

non-verbale als verbale signalen (Verliefde, 2010). 

 

4.3.2.3 Informatie geven 

In de periode dat de patiënt palliatieve zorg ontvangt, en ook in de periode rondom het 

overlijden, ervaren de naasten veel ingrijpende gebeurtenissen. Om grip op de zaak te krijgen 

en te behouden is het nodig om informatie te krijgen. Informatie over bijvoorbeeld de 

toestand van de patiënt, medicatie, de symptomen van het naderend overlijden, hoe de naasten 

in de stervensfase met de patiënt om kunnen gaan. Maar ook praktische informatie, 

bijvoorbeeld over de mogelijkheid om te blijven slapen, of om mee te eten. De 

verpleegkundige zal hierbij rekening moeten houden met de draagkracht en draaglast van de 

naasten. Ook zal ze de informatie vaak moeten herhalen, de inhoud van de informatie dringt 

niet altijd in één keer tot de naaste door (Verliefde, 2010). 

 

4.4 De verpleegkundige in het team palliatieve zorg 

Hoe de ondersteuning van de naasten door de verpleegkundige neergezet kan worden heeft 

niet alleen met de eigen competenties en beroepshouding van de verpleegkundige te maken, 

maar ook met de visie op zorg van het palliatief team waarin zij werkzaam is. Figuur 9 laat 

zien dat het team er is voor zowel de patiënt als de familieleden (= naasten - Grypdonck 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Verhoudingen patiënt, familieleden en palliatief team 

 

De visie op palliatieve zorg vindt zijn oorsprong in de definitie van de WHO over palliatieve 

zorg. Kijken we naar de praktijk op de werkvloer, dan kunnen we gebruik maken van 

zorgmodellen. Mieke Grypdonck (2011) beschrijft een zorgmodel dat bruikbaar is in het 

hospice. Haar onderbouwing bij dit zorgmodel is dat bij palliatieve zorg men zorgt voor het 

leven. Niet de dood staat centraal, maar men leeft wel met de dood voor ogen. De strategie 

om het leven met de dood voor ogen mogelijk te maken is door ruimte te scheppen om te 

leven en deze ruimte in te vullen met positieve ervaringen. De basistaak van de 

verpleegkundige in het hospice is om een veilige omgeving te scheppen voor de patiënt en de 

naasten om te komen tot het scheppen van ruimte. 
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Volgens Grypdonck zijn de volgende elementen nodig  om een veilige omgeving te scheppen:  

 Beschikbaarheid  

De verpleegkundige is er voor de naasten. 

 Niet aflatende aanwezigheid 

Zowel feitelijk als symbolisch zijn de verpleegkundigen altijd aanwezig voor de   

            naasten.  

 Onmiddellijkheid  

            Men kan gelijk (in redelijkheid) inspelen op de behoeften van de naasten. 

 Aanwezigheid van kennis en deskundigheid 

            De naasten mag verwachten dat deze zowel professioneel als specifiek is. 

 Informatie 

            Het krijgen van informatie geeft de naasten een gevoel dat ze een zekere controle over   

            de situatie hebben. 

 Afspraken maken 

            Dit verschaft de naasten duidelijkheid en houvast. 

Dit zorgmodel vertegenwoordigd een teamvisie waarin de persoonlijke competenties en 

beroepshouding van de verpleegkundige tot uiting kunnen komen. 

Kijken we naar de verpleegkundige in het palliatief team, dan zal de verpleegkundige in de 

palliatieve zorg extra aandacht moeten hebben voor de vorm van de integrale aanpak. 

“Integrale, gesitueerde aanpak van de problematiek is iets anders dan multidisciplinaire 

aanpak,” stelt Mieke Grypdonck. “Het leven en niet het probleem aanpakken, de taken niet 

onnodig verdelen maar juist samenhouden. Zo wordt zorg een organisch geheel in plaats van 

afspraken tussen hulpverleners en fragmentatie van zorg.” Zoals beschreven in de definitie 

van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er vier dimensies in de palliatieve zorg te 

benoemen: lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele zorg. De rol van de verpleegkundige 

is dat ze aan alle vier dimensies aandacht schenkt, dit niet alleen in de zorg naar de patiënt, 

maar ook in haar ondersteuning van de naasten. De naaste heeft ook op alle vier gebieden 

steun nodig. Deze vier dimensies kunnen niet apart van elkaar gezien worden, ze zijn met 

elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De integrale benadering wordt verder uitgewerkt in 

7.2  Integrale benadering van de vier dimensies van zorg. 

 

4.5 De rol van de verpleegkundige en de waakdoos 

We hebben nu gezien wat de rol is van de verpleegkundige in de palliatieve zorg en haar rol 

in het ondersteunen van de naasten. Beschreven zijn de competenties en de beroepshouding 

die daarbij horen, en de taken van de verpleegkundige in het team waarin zij werkt.  

De verpleegkundige kan naast haar competenties en beroepshouding natuurlijk richtlijnen 

checklisten of middelen gebruiken die haar in haar rol en taak in het ondersteunen van de 

naasten kunnen helpen. Het gebruik van de waakdoos is daar een voorbeeld van. Let wel, 

verpleegkundigen zijn vaak mensen die graag een hulpmiddel in handen hebben, ze werken 

graag oplossingsgericht en het zijn doeners. Daarom is het van belang dat ze eerst de 

behoeften van de naasten  peilen, en dat ze niet zomaar klakkeloos de waakdoos inzetten. De 

waakdoos moet een subtiele functie krijgen die een bijdrage geeft in de ondersteuning van de 

naasten. De waakdoos is een hulpmiddel en het gebruik hiervan geen doel op zich. 
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Om meer te weten te komen over wat er bij de naasten allemaal speelt, moet de 

verpleegkundige zich meer verdiepen in de naasten. 5 De naasten van de patiënt gaat nader in 

op wie de naasten nu eigenlijk zijn, en in 6 De behoeften van de naasten worden de behoeften 

van de naasten beschreven. 
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5 De naasten van de patiënt 

 

 

Peter komt overhaast binnenlopen in het hospice. Gelukkig heeft hij wat telefoontjes kunnen 

plegen en zo wat zaken kunnen regelen. Over zijn werk hoeft hij zich vandaag geen zorgen te 

maken, de buurvrouw haalt de kinderen van school en zijn vriend weet dat hij vanavond niet 

komt sporten. Margriet is er al, ze zit naast het bed van Ann. Peter kijkt naar zijn moeder, ze 

slaapt. Vluchtig groet hij Margriet en geeft haar een kus. Dan ziet hij ineens dat er tranen 

rollen over de wangen van Margriet, hij schrikt ervan.  

 

 

 

Wie zijn nu eigenlijk de naasten van de patiënt? We lazen al eerder dat de naaste iemand is 

die een nauwe relatie heeft met de patiënt en deze ook vaak ondersteunt. In dit hoofdstuk gaan 

we na of de patiënt de naasten belangrijk vind en hoe naasten omgaan met de laatste 

levensfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Top 10 van zaken die men belangrijk vindt in laatste levensfase 

 

5.1 Het belang van de naasten 

De meeste naasten willen graag aanwezig zijn tijdens het stervensproces, om zo de patiënt 

ondersteuning te bieden. Het helpt hen in hun latere rouwverwerking. Maar, welk belang 

hecht de patiënt zelf van de aanwezigheid van de naasten? Het onderzoeksbureau Motivaction 

heeft onderzocht  hoe mensen omgaan met hun laatste levensfase. In dit onderzoek  werd o.a. 
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de volgende vraag gesteld: Wat vindt u belangrijk in de laatste levensfase? De ondervraagde 

geeft in 61 % aan (het meest genoemde item) de naasten erg belangrijk te vinden in zijn of 

haar laatste levensfase (zie figuur 10).  Nog een vraag die gesteld werd: Hoe zou u de zorg 

voor uzelf in de laatste levensfase zo mogelijk geregeld willen hebben? Daarop antwoordde de 

ondervraagde: de zorg geheel overlaten aan mijn naasten 20%, de zorg geheel overlaten aan 

instanties 5%, de zorg overlaten aan instanties en een deel aan mijn naasten 65%. Uit deze 

antwoorden zien we dat de patiënt door instanties, laten we het in deze eindproef vertalen naar 

de verpleegkundige in het hospice, en door de naasten verzorgd wil worden. De 

verpleegkundige en de naasten worden zo bondgenoten in de zorg. 

Berkel, F. van & Metaal S. (2008). 

 

5.2 Coping- of sterfstijlen van de naasten 

Berkel en Metaal (2008) hebben in hun onderzoek gekeken naar de verschillen in de manier 

waarop burgers aankijken en omgaan met de laatste levensfase. Zij hebben ontdekt dat de 

verschillen betrekking hebben op een viertal dimensies: de mate waarin sprake is van taboe, 

sociaal sterven, praten en denken over de dood en regie in de laatste levensfase. Uit het 

onderzoek komen vijf verschillende segmenten naar voren met ieder een eigen kijk op de 

laatste levensfase. Deze segmenten zijn gebaseerd op de manier waarop men omgaat met de 

vier dimensies. De segmenten worden met de volgende termen aangeduid: proactieven, 

onbevangenen, socialen, vertrouwenden en rationelen. In figuur 11 worden deze segmenten 

aangegeven. Deze segmenten worden ook wel coping- of sterfstijlen genoemd.  

 

Figuur 11. Segmentatie Sterven op je Eigen Manier 
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De verticale as in dit figuur zegt iets over of men bezig is met en praat over de dood. Dit 

wordt weergegeven in houding en gedrag onbesproken (teken: --)tot houding en gedrag 

besproken: (teken: ++). 

De horizontale as geeft aan welke waarden men voorstaat (waardenoriëntatie) en laat zien of 

iemand traditioneel is (gericht op behouden), modern (gericht op bezitten en verwennen) of 

postmodern (gericht op ontplooien en beleven). 

 

Ieder mens gaat anders om met de dood, ieder mens heeft een eigen coping- of sterfstijl. Dit 

geldt dus voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste en de verpleegkundige. Hieronder 

staat per segment beschreven wat deze stijl inhoudt, eerst een algemene beschrijving, daarna 

de stijl van de patiënt en dan die van de naaste. Het is goed om te beseffen dat niemand 

volledig en precies tot één segment behoord, maar dat er ook stukjes uit andere segmenten bij 

zijn coping- of sterfstijl passen. 

 

5.2.1 Proactieven  

Leven met de dood (18 % van de ondervraagden) 

Mensen uit deze groep kenmerken zich door een kritische houding als het gaat om de zorg in 

hun laatste levensfase. Voor hen is de dood geen taboe, er wordt over nagedacht en gesproken 

om zo de regie ook in deze fase in de hand te houden. 

Als patiënt wil de proactieve alles weten, is mondig, goed geïnformeerd, veeleisend, vindt 

zelfredzaamheid belangrijk en is afkerig van zinloos handelen. 

De proactieven als naaste zal vooruit willen kijken, veel opzoeken op het internet, veel vragen 

hebben voor de verpleegkundige en de arts. Hij wil graag precies weten hoe alles zit, 

onzekerheden en onduidelijkheden zijn voor hem een crime (Berkel & Metaal, 2008; Linssen 

2010). 

 

5.2.2 Onbevangenen 

Leven zonder de dood (22%). 

Voor deze gemiddeld jonge trendsetters is de dood niet direct een onderwerp. Zij houden van 

genieten en leven hun leven op een eigenzinnige wijze. 

Als patiënt zijn ze vaak dwars, zoeken grenzen, zijn onrustig en sterk gericht op 

vriendschappen. Ze zijn ongevoelig voor autoriteit en houden afstand van de zorgverleners. 

De onbevangenen als naaste wil niet te veel horen over de dood. “We richten ons op het 

leven” is zijn devies. Hij richt zich eerder op de tijd die de patiënt nog te leven heeft, dan op 

de tijd daarna. Deze naaste maakt soms grove grappen, die niet altijd gewaardeerd zullen 

worden door de omgeving. Hij vindt het moeilijk om te zien dat de patiënt aftakelt (Berkel & 

Metaal, 2008; Linssen 2010). 

 

5.2.3 Socialen 

Bang voor de dood (33%). 

Binnen deze groep is men dubbel als het gaat over de dood: aan de ene kant ontkennend, aan 

de andere kant is er een hang naar iets groots. Socialen maken minder eigen keuzes, zij sluiten 

zich graag aan bij wat gebruikelijk is in hun groep. Zij vinden het vooral belangrijk om te 



35 

 

sterven tussen vrienden en familie. Daarbij verwachten zij dat zaken te zijner tijd voor hen 

geregeld worden. 

Als patiënt houdt de sociale erg vast aan het leven, hij heeft behoefte aan troost, hulp en 

verlichting. Ze hebben de neiging om iets uit te stellen tot het echt niet meer kan 

(bijvoorbeeld inname van pijnmedicatie), en zijn daarbij therapieontrouw. Ze nemen weinig 

initiatief en zijn mogelijk eenzaam (omdat ze terughoudend zijn in het uiten van hun 

gevoelens, denken dat dit “gek” is). 

De socialen als naaste is vaak zorgelijk, hij kan de emoties moeilijk aan, en zoekt steun in zijn 

omgeving. Over de dood praten met de patiënt of de zorgverleners doet hij liever niet: “laten 

we het gezellig houden, we moeten positief blijven”. Als hij zich zorgen maakt over de 

patiënt is hij geneigd om hier over te praten met de verpleegkundige of arts, buiten het 

gehoorsveld van de patiënt (Berkel & Metaal, 2008; Linssen 2010). 

 

5.2.4 Vertrouwenden 

Leven na de dood (12%). 

Voor mensen in deze groep is de dood al een heel deel van het leven. Ze hebben al een 

bepaald beeld van de laatste levensfase, een beeld dat meestal aansluit bij een geloof of 

spirituele stroming. 

Als patiënt is de vertrouwende gevoelig voor autoriteit, hij is niet veeleisend, tevreden met het 

standaardaanbod en volgzaam. Hij gedijt bij rust-reinheid-regelmaat. 

De vertrouwenden als naaste zijn rustige bakens voor de patiënt. Ze zijn er, ze staan naast de 

patiënt, maar vragen zelf niet veel aandacht (Berkel & Metaal, 2008; Linssen 2010). 

 

5.2.5 Rationelen 

Controle over de dood (15%). 

De laatste levensfase is een groot taboe voor deze groep mensen. Ziekte en dood passen niet 

in hun beeld van een maakbaar leven. Ze hebben moeite met het tonen van hun 

kwetsbaarheid. 

Als patiënt is de rationele gevoelig voor autoriteit, leunt op diens professionele kennis en is op 

zoek naar zekerheden (second opinion). 

De rationelen als naaste zal de verpleegkundige en arts vooral kritisch aanspreken over de 

inhoudelijke zaken rond de ziekte van de patiënt. Ze willen weten of er in medisch-technisch 

opzicht goed voor de patiënt wordt gezorgd. Ze praten niet graag over gevoel (Berkel & 

Metaal, 2008; Linssen 2010). 

 

5.3 De naasten van de patiënt en de waakdoos 

De patiënt vindt de naasten belangrijk in de laatste levensfase, hij hoopt op ondersteuning van 

de naasten en wenst door hen verzorgd te worden. 

De patiënt, de naasten en de verpleegkundigen hebben ieder hun eigen coping- of sterfstijl. 

Deze stijl zegt iets over hoe men aankijkt tegen en omgaat met de laatste levensfase.  

De rol van de  verpleegkundige is om de naasten te steunen, waarbij zij rekening houd met de 

behoeften die vanuit de coping- of sterfstijl voortkomen. Het is dus van belang dat er voor 

deze verschillende behoeften verschillende artikelen in de waakdoos komen. Een rationele 
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naaste zal eerder naar een folder over palliatieve sedatie grijpen dan een onbevangen naaste, 

deze laatste pakt waarschijnlijk eerder naar een tijdschrift. 

Bij het introduceren van de waakdoos bij de naasten zal de verpleegkundige ook aangeven dat 

er vele artikelen in de waakdoos zitten, maar dat de naaste zelf moet kijken welk artikel hem 

aanspreekt en wat hem ondersteuning biedt. De verpleegkundige zou hierin advies kunnen 

geven. 

In het volgende hoofdstuk 6 De behoeften van de naasten wordt er gekeken naar wat er in 

wetenschappelijke onderzoeken geschreven wordt over de behoeften van de naasten in de 

periode rondom het overlijden van de patiënt. 
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6 De behoeften van de naasten 

 

 

 

Laat mij leven in de ruimte 

maak voor mij geen pasklaar plan. 

Leen mij even oor en schouder 

waar ik tegen leunen kan. 

 

Lies Sluijs (geestelijk verzorger Medisch centrum Alkmaar) 

 

 

 

 

 

Peter weet even niet goed wat hij aan moet met de tranen van Margriet, waarom zou ze nou 

huilen? Hij is nu toch bij haar, en hij heeft toch al gezegd dat hij hier vandaag kan blijven. 

Inge, de verpleegkundige komt binnen, ze gaat bij het bed staan, achter de stoel van 

Margriet. Ze legt haar hand op Margriet’s schouder, deze glimlacht even naar Inge, door 

haar tranen heen. Peter ziet dat Inge zijn moeder goed observeert. Hij zit eigenlijk vol 

vragen en besluit ze maar gelijk te stellen: “wat is er nu eigenlijk verandert aan de toestand 

van mijn moeder, hoe komt het dat ze zo bleek ziet, moet de dokter er niet bijgeroepen 

worden, haar handen zijn zo koud, moet ze niet een dekentje?” 

 

 

 

De naasten hebben allen een eigen coping- of sterfstijl, een manier waarop men aankijkt tegen 

de laatste levensfase In dit hoofdstuk wordt beschreven welke behoeften er van de naasten in 

deze specifieke periode tot uiting komen. De behoeften zijn in te delen in vier verschillende 

domeinen:  

 De behoefte van de naasten aan informatie 

 De behoefte van de naasten aan praktische steun 

 De behoefte van de naasten aan emotionele steun 

 De behoefte van de naasten aan steun rondom  rol en identiteit 

Deze domeinen zijn gevat in het IPER model: Informatie, Praktisch, Emotioneel en 

Rol/identiteit (Visser, 2004) zie figuur 12 het IPER-model. 

 

6.1 De behoefte aan informatie 

Tijdens het waken worden de naasten geconfronteerd met allerlei zaken waarover zij 

informatie behoeven. Het ontvangen van informatie geeft een grotere kans op tevredenheid 

van de naasten over de zorg in het hospice (Rhodes, Mitchell, Miller, Connor & Teno, 2007).  

Waldrop stelt  (Waldrop, Kramer, Skretny, Mitch & Finn, 2005) dat het informatie krijgen en 

het communiceren hierover geeft dat de naasten een beter inzicht in de situatie van de patiënt 



38 

 

krijgen, wat er voor zorgt dat de naasten beter kunnen bevatten dat de eindfase is 

aangebroken. Dit besef biedt hen groeimogelijkheden omdat ze meer grip krijgen op de 

situatie en zo begrip krijgen van het onvermijdelijke van het naderend afscheid.  

Het krijgen van informatie waardoor de naasten goed voorgelicht zijn over de situatie en 

conditie van de patiënt, geeft dat de naasten beter voorbereid zijn op diens overlijden. De 

naasten zullen daardoor een hogere algemene tevredenheid ervaren over de zorg van het 

hospice, wat geeft dat zij minder kans hebben op complicaties in het rouwproces, zoals 

depressie en angst (Rhodes et al., 2007). 

De naasten zien de zorgverleners als bron van informatie. Dit komt niet alleen in het 

onderzoek van Waldrop et al. (2005) naar voren, maar komt ook tot uiting in het IPER-model 

van Visser (2004) zie figuur 12. 

Het vertrouwen van de patiënt en de naasten in de professionals neemt toe als zij goede 

voorlichting krijgen over beschikbare interventies, waarbij ook goed de voor- en nadelen van 

een interventie wordt toegelicht (Steinhauser, Christakes, Clipp, McNeily, McIntyre & 

Tulsky, 2000). 

 

Figuur 12. Het IPER-model 

 

 

Rhodes et al. (2007) beschrijft dat de naasten aangeven dat ze vooral behoefte hebben aan 

informatie over: 

 Wat ze kunnen verwachten bij het overlijden van de patiënt 

 De medicatie die de patiënt krijgt voor de pijn 
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 Wat er gedaan wordt aan de kortademigheid van de patiënt 

 De gezondheidstoestand van de patiënt  

Visser (2004) beschrijft dat de naasten informatie behoeven over: 

 De ziekte, het ziekteproces, de prognose en de behandeling 

 Communicatie en omgaan met de situatie 

 Formele zorg (beschikbaarheid en toegang) 

 Financiën 

 

6.2 De behoefte aan praktische steun 

Praktische steun uit zich in het vormgeven van de zorg voor de patiënt (in de breedste zin van 

het woord) en de ondersteuning op allerlei praktisch gebied van de naasten zelf. De naasten 

kunnen deze steun ontvangen vanuit diverse bronnen zoals ook te zien is in figuur 12 het 

IPER-model. 

 

6.2.1 Goede zorg voor de patiënt 

Een basisbehoefte van de naasten is dat de zorg voor de patiënt goed geregeld is. Volgens 

Visser (2004) geeft het de naasten veel voldoening als ze de patiënt tot zijn overlijden toe zelf 

(mede) kunnen verzorgen. Zorg van de naaste betekent ook veel om tot een goede manier van 

afscheid nemen te komen. In de laatste levensfase wordt de behoefte aan zorg van de patiënt 

steeds meer, dit geeft de naasten psychologische stress en zorgstress, waardoor er een 

bedreiging ontstaat voor het goed functioneren van hen op fysiek, psychisch en sociaal 

gebied. Er kunnen gevoelens van angst aanwezig zijn, waarbij men bang is voor de dood en 

de toekomst, wat zelfs tot depressieve symptomen kan leiden. Ook zijn er soms 

communicatieproblemen met andere naasten. De naaste wordt door zijn zorgtaak beperkt in 

zijn sociale en recreatieve leven. In deze fase gaan de naasten vaak op zoek naar professionele 

hulpbronnen. Doordat professionele hulpverleners betrokken zijn bij de zorg en (een deel van) 

de zorg overnemen, neemt de druk op de naasten weer wat af, omdat zij zich gesteund voelen 

(Visser, 2004). 

Goede zorg voor de patiënt uit zich in de aanwezigheid van goede zorgverlening voor de 

patiënt  (Rhodes et al., 2007; Visser, 2004; Waldrop et al., 2005) met daarbij een passende 

pijn- en symptoomcontrole (Rhodes et al., 2007; Steinhauser et al., 2000). 

 

6.2.1.1 Zorgverlening 

De naasten hebben behoefte aan een goede zorgverlening voor de patiënt. De patiënt wordt 

indien nodig ondersteund in de lichamelijke zorg, krijgt hulp bij de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen en krijgt medisch technische zorg. De naasten willen van de zorgverlener 

informatie over de vorm en de inhoud van de zorg (Visser, 2004).   

De naasten vinden het belangrijk dat bij het vormgeven van de zorgverlening rekening 

gehouden wordt met de wensen van de patiënt (Waldrop et al., 2005). Als de patiënt niet meer 

aanspreekbaar is, zijn de naasten een belangrijke bron van informatie voor de 

verpleegkundige wat betreft de wensen van de patiënt.   

Bij de ondersteuning vanuit de zorgverlening wordt het volgens Rhodes et al. (2007) door de 

naasten erg belangrijk gevonden als zij: 



40 

 

 Eén verpleegkundige kunnen identificeren die verantwoordelijk is voor de totale zorg 

voor de patiënt. 

 Ervaren dat het team op de hoogte is van de medische toestand van de patiënt en dat 

ze vandaar uit de beste zorg bieden. 

 Vanuit het team op een nauwkeurige wijze worden ingelicht over de  

            gezondheidstoestand van de patiënt.  

 

Goede zorgverlening is meer dan “wassen, prikken en pillen” alleen. Het onderzoek van 

Steinhauser et al. (2000) heeft zich gericht op factoren die belangrijk geacht worden door 

patiënten, naasten, artsen en andere zorgverleners, in de eindfase van het leven. Andere 

zorgverleners zijn: verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en 

hospice vrijwilligers. In figuur 13 wordt een tabel getoond met daarin de factoren, welke bij 

meer dan 70% van alle deelnemers belangrijk gevonden werden. Er zijn factoren die overeen 

komen in belangrijkheid, bijvoorbeeld schoon zijn en een vertegenwoordiger benoemen 

(eerste contactpersoon) deze worden in 98 tot 99% door alle groepen genoemd. Maar er zijn 

ook duidelijke verschillen. Zo noemt de patiënt in 90% van de gevallen afscheid nemen van 

een belangrijk iemand, veel minder dus als de groep andere zorgvrijwilligers die dit in 99% 

aangeven. 
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Table 2. Attributes rated as important by more than 70% of all participants 

 Participants who agreed that attribute is very important 

at end of life, % 

Attributes Patients Bereaved 

family 

members 

Psysicians Other care 

providers 

Be kept clean 99 99 99 99 

Name a decision maker 96 98 98 99 

Have a nurse with whom one 

feels comfortable 

97 98 91 98 

Know what to expect about 

one’s physical condition 

96 93 88 94 

Have someone who will listen 95 98 99 99 

Maintain one’s dignity 95 98 99 99 

Trust one’s psysician 94 97 99 97 

Have Financial affairs in order 94 94 91 90 

Be free of pain 93 95 99 97 

Maintain sence of humor 93 87 79 85 

Say goodbye to important 

people 

90 92 95 99 

Be free of shortness of breath 90 87 93 87 

Be free of anxiety 90 91 90 90 

Have physician with whom one 

can discuss fears 

90 91 94 93 

Have physician who knows one 

as a whole person 

88 92 92 95 

Resolve unfinished business 

with family or friends 

86 85 87 97 

Have physical touch 86 94 90 97 

Know that one’s physician is 

comfortable talking about death 

and dying 

86 85 93 97 

Share time with close friends 85 91 91 96 

Believe family is prepared  for 

one’s death 

85 88 83 90 

 

Feel prepared to die 84 81 79 87 

Precense of family 81 95 95 96 

Treatment preference in writing 81 85 73 90 

Not die alone 75 93 84 88 

Remember personal 

accomplishments 

74 80 78 91 

Receive care from personal 

physician 

73 77 82 82 

Figuur 13.  Tabel 2. Factoren die door meer dan 70% van alle deelnemers belangrijk 

gevonden werden 
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Figuur 14 Tabel 5. Scores 9 van te voren bepaalde items toont de meting van negen 

voorgeselecteerde factoren, waarbij gevraagd werd aan de deelnemers om deze items een 

waardering te geven van één t/m negen naar belangrijkheid. Op één, als meest belangrijke 

factor, staat bij alle groepen het pijnvrij zijn, verder zijn er ook hier verschillen aangetoond. 

Ook volgens Rhodes et al. (2007) vinden de naasten het met name belangrijk als de patiënt de 

juiste pijnbestrijding krijgt. 

 

Table 5. Mean rank scores of 9 preselected attributes 

Attributes Patients Bereaved 

family 

members 

Physicians Other care 

providers 

Freedom from pain 3.07 (1) 2.99 (1) 2.63 (1) 2.38 (1) 

At peace with God 3.16 (2) 3.11 (2) 4.82 (3) 3.71 (3) 

Presence of family 3.93 (3) 3.30 (3) 3.06 (2) 2.90 (2) 

Mentally aware 4.58 (4) 5.41 (5) 6.12 (7) 5.91 (7) 

Treatment choices 

followed 

5.51 (5) 5.27 (4) 5.15 (5) 5.14 (5) 

Finances in order 5.60 (6) 6.12 (7) 6.35 (8) 7.41 (9) 

Feel life was meaningful 5.88 (7) 6.63 (6) 5.02 (4) 4.58 (4) 

Resolve conflicts 6.23 (8) 6.33 (8) 5.31 (6) 5.38 (6) 

Die at home 7.03 (9) 6.89 (9) 6.87 (9) 7.14 (8) 

Figuur 14. Tabel 5. Scores 9 van te voren bepaalde items 

 

Uit het gehele onderzoek  van Steinhauser et al. (2000) kwam naar voren dat alle groepen 

deelnemers de volgende factoren als belangrijk aanduiden: 

 Pijn- en symptoommanagement 

 Voorbereid zijn op het einde van het leven 

 Een gevoel hebben van vervulling van het leven, met daarbij de kans om terug te 

kijken op het leven en het oplossen van onafgemaakte zaken 

 Een sterke relatie tussen de patiënt en professionals waarin de nadruk ligt op het besef 

dat de patiënt meer is dan zijn ziekte alleen 

De onderzoekers vonden ook factoren die uitdagingen geven vanwege verschillen in beleving 

en intentie: 

 De aspecten van de zorg die niet intuïtief belangrijk zijn voor de zorgprofessionals, 

maar wel essentieel van belang zijn voor patiënten en hun families. Bijvoorbeeld het 

geestelijk bewustzijn.  

 Het viel op dat de andere zorgverleners factoren noemen die goed zijn voor de patiënt 

en de naasten, maar dat hun drijfveer daarin is dat ze in staat zijn om anderen te 

helpen. Zij gaan hier uit van hun eigen gevoel en niet zozeer van de individuele wens 

van de patiënt en naasten. 

 Volgens de onderzoekers is de misschien wel meest interessante bevinding van hun 

studie dat er factoren zijn waarin een brede variatie van reacties is binnen en tussen 

alle groepen. De onderzoekers wijzen erop dat de kwaliteit van een goed levenseinde 

zeer individueel beleefd wordt en afhankelijk is van individuele normen en waarden, 

kennis en voorkeuren voor zorg. Het geheel is een dynamisch proces, wat steeds 
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geëvalueerd dient te worden. Zie ook in figuur 15 de brede verschillen tussen de 

deelnemers in wat ze belangrijk vinden ten aanzien van het einde van het leven. 

 

 

Table 4. Attributes with broad variation among participants regarding importance at end of 

life 

A= Agree 

D= Disagree 

N= Neither 

Patients, % Bereaved 

family 

members % 

Physicians, 

% 

Other care 

providers, 

% 

Attributes A D N A D N A D N A D N 

Use all available treatments no 

matter what the chances of 

recovery 

48 31 22 38 44 18 7 81 12 5 83 12 

Not be connected to machines 64 16 20 63 17 20 50 9 41 61 10 30 

Know the timing of one’s death 39 22 39 49 16 35 26 29 46 35 18 47 

Control the time and place of 

one’s death 

40 24 35 38 22 40 36 25 39 44 25 30 

Discuss personal fears 61 11 28 80 4 16 88 1 11 94 1 5 

Die at home 35 12 53 30 16 54 44 5 51 46 2 52 

Be with one’s pets 37 18 45 47 10 44 42 8 50 73 2 24 

Meet with a clergy member 69 7 24 83 1 17 60 4 36 70 1 30 

Have a chance to talk about the 

meaning of death 

58 9 33 72 3 26 66 5 29 86 1 12 

Discuss spiritual beliefs with 

one’s physician 

50 13 37 54 7 39 49 10 41 51 7 42 

Figuur 15. Tabel 4. Factoren met een brede variatie onder de deelnemers betreffende zaken 

ten aanzien van het einde van het leven 

 

De naasten hebben dus uiteenlopende behoeften wat betreft de goede zorg aan de patiënt, 

daarom is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan over deze behoeften. 

 

6.2.1.2 Pijn- en symptoomcontrole 

In de fase rondom het overlijden komen vele symptomen tot uiting, zoals ook te zien zijn in 

figuur 16 prevalentie van symptomen bij patiënten met kanker in de palliatieve en de 

terminale fase (Graeff, 2010). Palliatieve zorg is gericht op pijn- en symptoomcontrole, 

waarbij gekeken wordt naar welzijn op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. 

De prevalentie van symptomen in de laatste één tot twee weken voor het overlijden laat zien 

dat met name vermoeidheid, gewichtsverlies, zwakte, sufheid, verwardheid en neurologische 

klachten in deze fase flink toenemen.  

Rhodes et al. (2007) spreekt over de behoefte van de naasten naar het behalen van een 

gewenst fysiek comfort. Bij het onderzoek van Steinhauser et al. (2000) springt een goede 

pijn- en symptoomcontrole eruit als factor die alle groepen deelnemers als belangrijk 

benoemen. Een deskundige begeleiding van de naasten door het geven van informatie en 

emotionele ondersteuning aangaande pijn- en symptoombestrijding, zijn behoeften van de 

naasten volgens Waldrop et al. (2005). 
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Symptoom Prevalentie  Prevalentie in de laatste 

 1-2 weken  

Vermoeidheid 74 % 88 % 

Pijn 71 % 45 % 

Gebrek aan energie 69 %  

Zwakte 60 % 74 % 

Gebrek aan eetlust 53 % 56 % 

Gespannenheid 48 %  

Gewichtsverlies 46 % 86 % 

Droge mond 40 % 34 % 

Somberheid 39 % 19 % 

Obstipatie 37 % 29 % 

Zich zorgen maken 36 %  

Slaapproblemen 36 % 14 % 

Kortademigheid 35 % 39 % 

Misselijkheid 31 % 17 % 

Angst 30 % 30 % 

Prikkelbaarheid 30 % 7 % 

Opgeblazen gevoel 29 %  

Hoesten 28 % 14 % 

Cognitieve symptomen 28 %  

Snelle verzadiging 23 %  

Smaakveranderingen 22 %  

Pijn in de mond 20 %  

Braken 20 % 13 % 

Sufheid 20 % 38 % 

Oedeem 19 % 8 % 

Mictieklachten 18 % 6 % 

Duizeligheid 17 % 7 % 

Dysfagie 17 % 16 % 

Verwardheid 16 % 24 % 

Bloedingen 15 % 12 % 

Neurologische klachten 15 % 32 % 

Heesheid 14 %  

Dyspepsie 12 % 2 % 

Huidsymptomen 11 % 16 % 

Diarree 11 % 6 % 

Jeuk 10 %  

Hik 7 %  

Figuur 16. Prevalentie van symptomen bij patiënten met kanker in de palliatieve en de 

terminale fase 

 

6.2.2 Praktische ondersteuning van de naasten 

De naasten zijn gebaat bij ondersteuning op het gebied van vervoer, huishouden, 

kinderopvang, financiële en huishoudelijke zaken (Visser, 2004). Ook ervaren zij in de 
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periode rondom het overlijden van de patiënt stress op het gebied van relaties, werk en 

financiën en ervaren soms een tekort aan sociale steun (Waldrop et al., 2005). 

 

6.3 De behoefte aan emotionele steun 

Als de naasten geconfronteerd worden met de ernst van het ziek zijn van de patiënt en ze 

beseffen dat het afscheid naderbij komt, dan geeft het dat zij allerlei emoties doorleven.  

Visser (2004) schrijft dat de naasten emotionele steun behoeven bij: 

 Het omgaan met gevoelens (schuld, angst, onzekerheid, anticiperende rouw) 

 Het omgaan met stress en belasting 

De naasten ervaren in deze periode meer stress doordat de intensiteit van zorg en de 

emotionele uitdagingen in deze fase duidelijk naar voren komen (Waldrop et al., 2005).  

Het onderzoek spreekt over primaire en secundaire stressfactoren. Primaire stressfactoren zijn 

stressoren die direct gerelateerd zijn aan het verstrekken van zorg aan de patiënt. Secundaire 

stressfactoren verstoren op andere gebieden het leven van de naasten en zijn verschillend en 

uniek per naaste. 

Er zijn drie primaire stressfactoren specifiek voor de eindfase:  

 De zorgbehoefte van de patiënt  

Hoe deze te managen, lichamelijke zorg zoals wassen en aankleden, transfers, maaltijden, 

medicatie enz. 

 Het functioneren van de patiënt 

Hoe dit disfunctioneren op te vangen, denk bijvoorbeeld aan nachtelijke onrust of 

incontinentie. 

 Beslissingen rond het levenseinde 

Hoe de wensen van de patiënt vorm te geven. 

Bij secundaire stressfactoren worden familie rolconflicten, werk conflicten, financiële druk, 

tekort aan sociale steun, overbelasting, problemen met religieuze en geloofspraktijken en 

problemen met het omgaan met emoties (felle intensiteit van woede en droefheid met daarbij 

onvoorspelbaarheid en ongerustheid) genoemd.  

De zorgverleners zullen aandacht moeten hebben voor de beleving van deze stressfactoren 

waarbij de naaste voldoende ondersteuning ontvangt (Waldrop et al., 2005). 

Rhodes et al. (2007) heeft onderzocht dat de naasten de zorg van het hospice positiever 

beoordelen al zij: 

 Voldoende contact hebben met het team over religieuze en spirituele overtuigingen. 

 Voldoende emotionele ondersteuning ontvangen voor het overlijden van de   

patiënt.  

 Voldoende emotionele ondersteuning ontvangen na het overlijden van de  

             patiënt.  

 

6.4 De behoefte aan steun rondom rol en identiteit 

Tijdens de ziekte van de patiënt verandert er vaak veel in de relatie tussen de naasten en de 

patiënt. Voor beide partijen verandert er iets in hun rol naar elkaar toe, en zullen zij hierin een 

nieuwe identiteit moeten zoeken. Volgens Visser (2004) hebben de naasten behoefte om in 

deze rol en identiteit gesteund te worden. Zij benoemd hierin specifiek de volgende punten: 
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 Identificatie met hun rol als zorgverlener en zorgontvanger. Behoefte aan het bepalen 

van hun eigen behoeften, los van die van de patiënt. 

 Waardering en erkenning van hun rol en kennis door zorgprofessionals. 

 Bevestiging van zorgprofessionals dat hun behoeften legitiem zijn en dat hun bijdrage 

aan de zorg aanzienlijk en belangrijk is. 

Ook Waldrop et al. (2005) schrijft over de rolverandering die plaats vindt en probeerde 

specifiek te begrijpen hoe de naasten de overgang maken van het naaste zijn van een zieke, 

naar het naaste zijn van een stervende, een situatie die wezenlijk anders is. 

Onderzoek wees uit dat naasten drie essentiële stadia ervaren in hun zorg om de patiënt: 

 De zorgtaak die de naaste op zich neemt  

            Dit is vaak een sluipend proces, omdat na het ziek worden van de patiënt diens  

            behoefte aan zorg in de loop van de tijd toeneemt.  

 De rolverandering die plaats vind  

Bijvoorbeeld van partner/kind/buurvouw naar zorgverlener. 

Beide bovenstaande stadia zijn te zien in figuur 17 rolbepaling-rolverandering met de 

omschrijving role acquisition. 

 Het ervaren van het veranderen van de positie (rol) van de patiënt.  

Door het terugtrekken van de patiënt uit deze rol door het naderend overlijden (role 

enactment figuur 17). 

De onderzoeksresultaten lieten zien dat de overgang naar de eindfase voor de naasten 

gekenmerkt wordt door vier elementen, welke ook terug te zien zijn in figuur 17: 

 Begrip van het aanvangen van de eindfase 

Het herkennen en erkennen dat het overlijden van de patiënt dichtbij is. Begrip 

hiervoor wordt voor de naasten bevorderd als zij: 

-informatie ontvangen en verwerken over de diagnose, prognose en de progressie van 

de ziekte. 

-de zieke zelf observeren en de veranderingen op fysiek gebied en in gedrag en 

cognitie van de patiënt waarnemen. 

-de verandering in de persoonlijkheid en de rol van de patiënt waarnemen. 

 Zorgbehoefte van de patiënt  

De naasten zien dat de patiënt steeds meer zorg nodig heeft. 

 Functioneren van de patiënt 

De naasten zullen ervaren dat de patiënt anders gaat functioneren, zowel op het 

lichamelijk, als psychosociaal gebied. 

 Beslissingen rond het levenseinde 

De naasten zien dat er allerlei veranderingen zijn en dat daarbij eventuele medische 

en/of verpleegkundige interventies plaatsvinden. Symptomen kunnen veranderen of 

verergeren, de patiënt zal niet meer eten en weinig tot niets drinken, de patiënt kan in 

gedrag- en cognitie veranderen, er kunnen tekenen zijn van naderend overlijden. 

Omdat de patiënt soms niet meer in staat is om zelf te beslissen over interventies, zal 

dit met de naasten overlegd worden. 

Communicatie tussen de naasten en de zorgverleners over de patiënt geeft de naasten inzicht 

in de toestand van de patiënt. Wat hen helpt is dat de zorgverleners het verleden en de 
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herinneringen vervlechten met het heden, de huidige verliezen en de visualisatie van de 

toekomst zonder de patiënt. Het zorgt ervoor dat de naasten beter kunnen bevatten dat de 

eindfase is aangebroken, het helpt hen hun rolverandering ten opzichte van de patiënt in te 

zien. 

In het onderzoek gaven de naasten aan het als positief ervaren te hebben, als ze zich bewust 

werden van het aanbreken van de eindfase. Deze confrontatie gaf hen een nieuw perspectief 

en daarbij kracht om een diepere betekenis te geven aan deze periode. 

Een betere kans tot het goed begrijpen van het aanbreken van de eindfase hangt af van drie 

factoren: 

 De naasten ontvangen en integreren informatie van zorgverleners, vrienden en vanuit 

schriftelijke bronnen. 

 De naasten zien de fysieke veranderingen bij de patiënt. 

 De naasten zien de verandering in de persoonlijkheid en de rol van de patiënt 

Als  de naasten zich goed ondersteund voelen bij deze drie factoren, geeft het dat de eindfase 

door hen als een betekenisvolle en zinvolle tijd ervaren kan worden (Waldrop et al.,2005). 

Figuur 17. Rolbepaling-rolverandering 

 

Over de vier onderzoeken die in dit hoofdstuk zijn gebruikt (Visser, 2004, Waldrop et al., 

2005, Steinhauser et al., 2000 en Rhodes et al., 2007) is in bijlage 3 te lezen wat de 

onderzoeksvraag en onderzoeksmethode is geweest. 

 

6.5 De behoeften van de naasten en de waakdoos 

De behoeften van de naasten zijn weergegeven in het IPER-model (Visser, 2004). Het 

onderzoek van Rhodes et al. (2007) laat zien dat als de naasten in deze behoeften gesteund 

worden en tevreden zijn over deze steun, de kans op complicaties in het rouwproces, zoals 

depressie en angst kunnen verminderen. Rhodes et al., (2007) wijst op het belang van een 

regelmatige en accurate communicatie over de gezondheidstoestand van de patiënt, waarbij 

het team goed op de hoogte is van diens medische toestand. Dit alles met aandacht voor 

emotionele ondersteuning van de naasten.  

De studiebevindingen van Waldrop et al. (2005) geven aan dat professionals in de palliatieve 

zorg belangrijke kansen hebben om informatie en ondersteuning te geven aan de naasten 

tijdens de laatste levensfase. Deskundigheid door opleiding en ervaring zal hen daarbij 
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helpen. Het is van belang dat de zorgverleners zich bewust zijn van primaire en secundaire 

stressoren, dat zij werken met best practice strategieën, en zij de naasten ondersteunen in hun 

behoeften aan informatie, emotionele steun en hen aanmoedigen. 

 

Het doel van de waakdoos is dat het een functie heeft in de ondersteuning die de 

verpleegkundige geeft aan de naasten in de periode dat zij waken. Kijkend naar de 

onderzoeken die gedaan zijn naar de behoeften van de naasten, zal de inhoud van de 

waakdoos hierop gericht moeten zijn. Informatie die eerder gegeven is door de 

verpleegkundige kan nog eens nagelezen worden in een folder over bijvoorbeeld morfine of 

over de stervensfase. Goede zorgverlening aan de patiënt kan ook gegeven worden door de 

naasten met bijvoorbeeld een voet- of handmassage, met olie die daarvoor in de waakdoos zit. 

Ondersteuning op emotioneel gebied kan mogelijk gevonden worden in het lezen van een 

boek, wat gaat over afscheid nemen.  

Een goede sfeer tijdens het waken, mogelijk bereikt doordat de naasten zich goed gehoord, 

ingelicht en voorbereid voelen, heeft een positieve weerslag op de patiënt. Deze heeft 

daardoor mogelijk minder last van symptomen. Sfeer en rust kunnen ook gecreëerd worden 

met behulp van geurkaarsen en muziek, of door het gebruik van het fleecedekentje, artikelen 

die allemaal in de waakdoos zitten. 
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7 De behoeften van de naasten en de ondersteuning van de verpleegkundige. 

 

 

Aan het eind van haar dienst heeft Iris aan Peter en Margriet gevraagd of ze even mee willen 

komen naar de stilteruimte. In alle rust gaan ze met elkaar in gesprek. Inge vraagt hoe het 

met hen gaat en luistert naar wat Peter en Margriet te vertellen hebben. Inge geeft hen 

informatie over de gezondheidstoestand van Ann, ze legt uit wat ze aan Ann ziet, en wat dit 

zegt over de stervensfase waarin Ann nu verkeerd. Peter wil het naadje van de kous weten, 

en vraagt op dringende toon aan Inge wat zij en de dokter nu gaan doen voor zijn moeder en 

vraagt zich af hoe ze haar nog wat op kunnen knappen. Margriet zucht ervan: “laat haar 

toch met rust Peter, haar lichaam is op! Je weet het toch, mam is niet bang om te sterven, dat 

heeft ze laatst nog gezegd.” 

 

 

De theorie over de rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten in de 

periode rondom het overlijden van een patiënt in het hospice is nu beschreven, wat volgt is 

hoe de verpleegkundige in de praktijk vorm kan geven aan deze ondersteuning. Welke 

competenties en interventies ze hiertoe aan kan wenden wordt in dit hoofdstuk nader 

uitgewerkt. 

 

7.1 Communicatie tussen de verpleegkundige en de naasten 

Communicatie is het sleutelwoord in de ondersteuning van de naasten door de 

verpleegkundige. De grondhoudingen van de communicatie in de palliatieve zorg: ‘er zijn”, 

luisteren en informatie geven, al eerder beschreven in 4.3.2 Grondhouding van de 

communicatie in de palliatieve zorg (Verliefde, 2010), zijn letterlijk de basis hierin. Maar 

waar communiceren de verpleegkundige en de naasten dan eigenlijk over, hoe kan deze 

communicatie het beste verlopen en welke problemen komen ze hierin mogelijk tegen? Drie 

onderwerpen worden hierover in het kader van de eindproef verder uitgewerkt: 

 Communicatie over de behoeften van de naasten 

 Communicatie met betrekking tot informatievoorziening 

 Communicatie in moeilijke situaties in de omgang met de naasten  

 

7.1.1 Communicatie over de behoeften van de naasten 

Om een goede ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk om te weten wat er speelt bij 

de naasten, waaruit de behoeften voortkomen. Om hier achter te komen is communicatie van 

essentieel belang, we kunnen namelijk wel denken dat we weten wat de behoeften zijn, maar 

is dat ook werkelijk zo? Het onderzoek van Steinhauser et al. (2000), geeft aan dat naasten en  

verpleegkundigen soms hele andere ideeën kunnen hebben over de kwaliteit van een goed 

levenseinde, zie figuur 15. Dit zegt ook iets over de visie op behoeften. Verpleegkundigen 

zijn misschien op andere vlakken gericht dan de naasten, zij hebben immers ieder hun eigen 

referentiekader. Daarom is het van belang dat de verpleegkundige en de naasten in gesprek 

gaan met elkaar over de behoeften van de naasten. Goede communicatietechnieken zijn 

hierbij van belang. Docent psychosociale wetenschappen Erik Verliefde (2010) geeft hiervoor 
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enkele handvatten. Hij zegt dat in de communicatie met de naasten de beleving centraal moet 

staan. Hoe beleven de naasten de periode rondom het overlijden, welke gedachten en 

gevoelens hebben zij hierbij? Als werkinstrument kan een eenvoudig schema als “GGGG” 

worden gebruikt:  

Gebeurtenissen  -  Gevoelens  -  Gedachten  -  Gedrag.  

 Wat is de gebeurtenis? Wat zijn de gevoelens van de naasten? Wat zijn de gedachten 

van de naasten? Wat is het gedrag, als reactie op de gebeurtenis, van de naasten? 

Door met dit schema in gedachten een gesprek aan te gaan, kan de verpleegkundige door 

daarbij ook de juiste grondhouding aan te nemen, “er zijn”, luisteren en informatie geven, 

inzicht krijgen in de behoeften van de naasten. Mogelijke gesprekstechnieken daarbij zijn: 

 Concretiseren 

Met doorvragen duidelijkheid krijgen in wat er aan de hand is. 

 Samenvatten 

Beknopt weergeven van een deel van het gesprek, op inhoud van het gesprek, gevoel 

bij het gesprek en non-verbale uitingen tijdens het gesprek. 

 Parafraseren 

In eigen woorden vertellen wat de naaste heeft gezegd. 

 Vragen stellen 

Open, gesloten of exploratieve (doorvragen op onderwerpen die de persoon heeft 

aangeraakt) vragen stellen. 

 Gesprek afronden 

In korte zinnen het gesprek samenvatten en afspreken hoe nu verder te gaan. 

(Verliefde, 2010) 

 

7.1.2 Communicatie met betrekking tot informatievoorziening 

Zoals in 6 De behoeften van de naasten naar voren kwam, wil de naaste graag geïnformeerd 

worden. Waarover hij informatie wenst is heel verschillend: info over de ziektetoestand van 

de patiënt, info over medicatie, info over mogelijkheid om te blijven slapen, info over omgaan 

met de situatie, info over omgaan met de patiënt, enzovoorts.  

De schrijfster van deze eindproef heeft een gesprek gehad over dit onderwerp met Marinus 

van den Berg en volgens hem is het belangrijk dat de informatie belevingsgericht is. Dit 

betekent dat het gericht moet zijn op wat binnen de beleving van de naaste past, en dat de 

informatie ook op zijn niveau gegeven dient te worden. Als de verpleegkundige al gaat 

spreken met de naasten over de kleding die de patiënt aan krijgt na het overlijden, en de 

naaste heeft nog helemaal niet helder voor zichzelf dat de stervensfase aangebroken is, dan is 

deze informatie niet gericht op de beleving van de naaste. Ook zal de verpleegkundige 

“dezelfde taal”  als de naasten moeten spreken. Dit kan betekenen dat men bij de ene naaste 

zeer eenvoudige uitleg geeft en dat men met een andere naaste juist diepgaande gesprekken 

voert. Het kan ook betekenen dat de verpleegkundige tijdens een gesprek voor een formele of 

juist informele toonzetting kiest. Verder benadrukt van den Berg dat de verpleegkundige bij 

de begeleiding van de naasten herhaalde informatie moet geven. Zij vertelt informatie 

meerdere keren, checkt of de informatie begrepen is, herhaalt gesprekken en ondersteunt de 

informatie die gegeven wordt met materialen zoals bijvoorbeeld een folder. Ze probeert 
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daarbij drempelverlagend te werken door aan te geven aan de naasten dat ze altijd vragen 

mogen stellenen dat ze vragen eventueel op kunnen schrijven. De verpleegkundige zal in een 

later gesprek ook terugkomen op de eerdere info die ze heeft gegeven: is deze info begrepen, 

wat is de impact van de info, zijn er nieuwe vragen ontstaan, enzovoorts.  

 

 
Figuur 18. Tien tips bij omgaan met naasten 

 

7.1.3 Communicatie in moeilijke situaties in de omgang met de naasten 

Communicatie in de palliatieve zorg luistert nauw, de naasten ervaren veel stress (Waldrop et. 

al. 2005) die in de periode rondom het overlijden versterkt aanwezig is. Mogelijk leidt deze 

stress tot nervositeit of zelfs ontevredenheid bij de naasten, wat absoluut invloed heeft op hun 

beleving van de periode rondom het overlijden. De titel onmacht en daadkracht, van het boek 

van Linssen (2010), geeft krachtig weer wat er speelt bij de naaste: onmacht, omdat ze de 

patiënt uiteindelijk niet kunnen redden, en daadkracht, omdat de naaste vanuit die onmacht, 

toch vaak daadkrachtig wordt, ze willen iets kunnen doen en betekenen voor de patiënt. Bijna 

iedere patiënt heeft wel een naaste die zich opwerpt als belangenbehartiger, kritisch en 

beschermend meekijken is vaak een belangrijke taak van deze naaste. De naaste komt op voor 

de patiënt, hij kent de patiënt immers het beste. De naaste trekt vaak eerder aan de bel dan de 

patiënt zelf en vanuit zijn onmacht en een stuk afhankelijkheid van de zorgverleners wil de 
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naaste alleen maar de beste zorg voor de patiënt en is hier kritisch in: “ Is de zorg die mijn 

vader krijgt wel de beste zorg?” Iedere verpleegkundige kent er wel één, de “lastige 

schoondochter” die veeleisend haar zegje komt doen. De verpleegkundige moet alert zijn op 

de juiste communicatie met de naasten in de periode rondom het overlijden, en als er signalen 

van onvrede zijn tijdig “rond de tafel” gaan met de naasten. Linssen geeft tien tips aan 

verpleegkundigen bij het omgaan met naasten, zie figuur 18. Deze tips staan verder 

uitgewerkt in bijlage 4 Tien tips van Cilia Linssen bij omgaan met naasten. 

 

7.2 Integrale benadering van de vier dimensies van zorg 

De verpleegkundige zal in haar ondersteuning rekening moeten houden met de vier dimensies 

van de palliatieve zorg, zoals beschreven in de definitie van de WHO: lichamelijk (fysiek), 

psychisch, sociaal en spiritueel.  

In de richtlijn spirituele zorg (samengesteld door het Integraal Kankercentrum Nederland) 

staat in een voorbeeld beschreven wat deze vier dimensies voor betekenis hebben:  

Voorbeeld: vier lagen van betekenis 

Een vrouw van zestig ligt in het ziekenhuis en zegt: 'Ik lig ‘s nachts veel aan mijn man te 

denken'. Wat betekent deze uitspraak? Welke lagen van betekenis kunnen in deze enkele zin 

verborgen liggen? Hoe moeten we de vraag interpreteren? Vanuit de viervoudige focus van 

palliatieve zorg kan de vraag op verschillende manieren verstaan worden:  

 Fysiek (hier gaat het om een feitelijke en objectief verifieerbare stand van zaken): 

‘mevrouw ligt 's nachts wakker'. Een focus op het fysieke vlak roept vragen op als: Is 

er sprake van slapeloosheid? Moet hier iets aan gedaan worden?  

 Psychisch (hier gaat het om gedachten, beelden, gevoelens en emoties die in de 

uitspraak verborgen liggen): ‘mevrouw denkt aan haar man'. Vragen vanuit een focus 

op het psychische/emotionele zijn bijvoorbeeld: Maakt mevrouw zich zorgen? Mist ze 

haar man? Is er sprake van verdriet of verlangen? Hoe heftig is dat? Welke zorg is 

eventueel nodig? 

 Sociaal (hier gaat het om de sociale omgeving waar iemand mee verbonden is en 

daarover vertellend iets meedeelt over haar identiteit): ‘mevrouw is echtgenote 

(geweest)'. Vragen die vanuit de focus op deze laag opkomen zijn: Wat voor band is er 

tussen beiden? Hoe verloopt de communicatie? Is haar man zorgbehoeftig? Is 

mevrouw misschien weduwe?  

 Spiritueel (hier gaat het om wat mensen ten diepste beweegt, inspireert en zin geeft 

aan hun leven; veelal verbonden met de gewone dingen van het leven). Aandacht voor 

deze laag roept vragen op als: Wat betekent het voor haar om aan haar man te 

denken? Hoe ervaart ze de herinnering aan haar man? Maakt het haar weemoedig of 

ervaart ze er (ook) kracht door? Wat doet de stilte van de nacht haar? 

(Graeff, 2011) 

Deze vier dimensies beïnvloeden elkaar, is er iets ‘aan de hand’ op het gebied van de ene 

dimensie, dan heeft dat ook invloed op de andere dimensies. 

Cicely Saunders heeft dit al beschreven en noemde het Total pain, een pijn met een 

lichamelijk, geestelijke, sociale of spirituele oorzaak, welke de andere dimensies beïnvloed, 

zodat er totale pijn ervaren wordt. Deze Total pain gebiedt een integrale benadering, integraal 
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betekent allesomvattend, zowel naar de dimensies toe, als in continuïteit van zorg en 

multidisciplinair zorg. 

De vier dimensies zijn in verschillende modellen weergegeven. Figuur 19 het LUCAS-

handelingsmodel, waarin docent existentiële wetenschappen Katrien Cornette (2010) uitdrukt 

dat spiritualiteit staat voor “het diepte-realisme van ons leven en werken, en daardoor het 

dragend grondvlak is dat alles steunt en zin geeft.” De driehoek van fysisch (lichamelijk), 

psychisch en sociaal steunt op deze spirituele dimensie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19. Het LUCAS-handelingsmodel 

 

 

In figuur 20 een visuele weergave van de relatie tussen de vier dimensies. De spirituele 

dimensie staat afgebeeld als meest intieme en verborgen dimensie: minder goed meetbaar dan 

de overige drie, maar wel voortdurend in een relatie van wederzijdse beïnvloeding (Graeff, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20. De relatie tussen de vier dimensies van zorg 
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Per dimensie wordt beschreven welke mogelijke aspecten de verpleegkundigen en naasten 

tegen kunnen komen in de periode rondom het overlijden. 

 

7.2.1 Lichamelijke dimensie 

De aspecten behorende bij de lichamelijke dimensie hebben in dit hoofdstuk betrekking tot de 

patiënt. Er zijn veel lichamelijke symptomen te zien bij de patiënt in de stervensfase, 

symptomen waarover de naasten vragen zullen hebben, begeleiding bij behoeven en 

informatie over willen ontvangen. 

 

7.2.1.1 Het stervensproces 

Het zien en begrijpen van het aanvangen van het stervensproces helpt de naasten om te 

beseffen dat het afscheid nemen van de patiënt nabij is (Waldrop et al., 2005), de naaste is er 

zo beter op voorbereid. 

Belangrijke signalen van het naderend overlijden: 

 Niet of nauwelijks meer eten of drinken 

 Ernstige vermoeidheid en verzwakking leidend tot volledige bedrust 

 Verminderde urineproductie  

 Snelle zwakke pols 

 Koud aanvoelende, soms cyanotische extremiteiten, lijkvlekken 

            spitse neus 

 Verminderd bewustzijn, vaak tot uiteindelijk volledig verlies van bewustzijn 

            toenemende desoriëntatie, soms gepaard gaand met hallucinaties en terminale onrust 

 Hoorbare reutelende ademhaling 

 Afwijkende ademhaling zoals Cheyne-Stokes of Kussmaul 

(Graeff, 2010). 

 

7.2.1.2 Pijn- en symptoomcontrole 

Deskundige pijn- en symptoomcontrole wordt door de naasten aangemerkt als één van de 

belangrijkste factoren aan het einde van het leven (Steinhauser et al., 2000). 

In de stervensfase zullen alle interventies gericht zijn op het comfort van de patiënt. In het 

zorgpad stervensfase, welke in 7.3.2 Zorgpad stervensfase nader wordt toegelicht, worden 14 

doelen beschreven waarvan elke vier uur beoordeeld wordt door de verpleegkundige of ze zijn 

behaald. Als een doel als ‘niet bereikt’ wordt beoordeeld, dan zal de verpleegkundige actie 

moeten ondernemen. Het gaat hierbij om aspecten als pijn, misselijkheid en braken, 

rusteloosheid, bemoeilijkte ademhaling door slijmvorming, mondzorg, kortademigheid, 

mictieproblemen, medicatietoediening en een veilige omgeving. 

 

7.2.1.3 Beslissingen rond het levenseinde 

In bijna 50% van alle sterfgevallen worden er (medische) beslissingen genomen rondom het 

levenseinde, te onderscheiden in de volgende zes onderwerpen (Distelmans, 2005): 

 Het stoppen van medisch zinloos geworden behandeling 

 Het niet opstarten van een medisch zinloze behandeling 

 Palliatieve sedatie 
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 Hulp bij zelfdoding 

 Levensbeëindigend handelen zonder verzoek 

 Euthanasie  

De beslissingen die zich met name in de stervensfase manifesteren zijn beslissingen rondom 

medicatiewijzigingen, vocht en voeding en palliatieve sedatie. Deze beslissingen waarbij, 

indien mogelijk de patiënt, diens naasten en het multidisciplinaire team betrokken zijn, dienen 

zorgvuldig afgewogen te worden, waarbij het ethisch aspect een belangrijke rol speelt.  

De naasten vinden het erg belangrijk om de wens van de patiënt tot uiting te laten komen in 

de beslissingen rondom het levenseinde (Steinhauser et al., 2000). 

Wat vaak als moeilijk ervaren wordt door de naasten is dat de patiënt veel minder voeding en 

vocht tot zich neemt, waarbij de naasten nog wel eens aan willen dringen op (kunstmatige) 

toediening hiervan, vocht en voeding staat immers synoniem voor het leven. Een bekende 

uitspraak hierin, om de naasten duidelijk te maken wat de relatie is tussen de inname van 

voeding en vocht en het overlijden van de patiënt, is deze: een mens sterft niet omdat hij stopt 

met eten en drinken, maar stopt met eten en drinken omdat hij gaat sterven. 

Ook palliatieve sedatie vergt een goede uitleg en begeleiding. In de volksmond wordt sedatie 

toch nog regelmatig genoemd als passieve euthanasie, terwijl het normaal medisch handelen 

is met als doel het bewustzijn van de patiënt te verlagen bij de aanwezigheid van een 

refractair symptoom. Het begin van een sedatie is een belangrijk en definitief moment, waar 

de verpleegkundige samen met de naasten bij stil moet staan, de patiënt zal immers niet meer 

aanspreekbaar zijn (Bruntink, 2008). 

 

7.2.2 Psychische dimensie 

 

7.2.2.1 Emoties 

De naasten hebben behoefte aan emotionele ondersteuning, zowel voor als na het overlijden 

van de  patiënt (Rhodes et al., 2007). Het is belangrijk naar de emoties van de naasten te 

kijken en naar hun gevoelens te vragen. Het behoort tot de competenties van de 

verpleegkundige om deze emoties te herkennen en erkennen en de betekenis ervan te weten.  

Emotionele ondersteuning vertrekt vanuit de beleving van de naasten. Welke emoties beleven 

de naasten en wat betekend dit voor hen? Emoties die vaak gezien worden bij naasten in de 

periode rondom het overlijden zijn (Verliefde, 2010; Visser, 2004): 

 angst 

 woede 

 verdriet 

 gelatenheid 

 onmacht 

 verwarring 

 schuldgevoel 

 eenzaamheid 

 rouw 

 hoop 
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Problemen met het omgaan met emoties, felle intensiteit van woede en droefheid met daarbij 

onvoorspelbaarheid en ongerustheid, zijn secundaire stressfactoren die duidelijk naar voren 

komen in de periode rondom het overlijden (Waldrop et al., 2005). Volgens Moes en Jansen 

(2009) zijn er  twee bewegingen te benoemen in het omgaan met emoties, ze worden door de 

naasten beheerst of getoond. Bij het beheersen worden de emoties onder controle gehouden of 

weggedrukt, de expressie ervan onderdrukt of de emoties worden verborgen gehouden voor 

anderen. Dit kan tijdelijk en plaatselijk erg zinvol en gezond zijn, het maakt het leven 

dragelijk, het is een beschermingsmechanisme. Bij het tonen van emoties worden deze 

gevoeld en geuit. Ook dit is een gezonde uiting, maar kan als nadeel hebben dat de naasten 

overspoeld worden door emoties, waarbij ze niet meer in de hand te houden zijn (Moes & 

Jansen, 2009).  

De emoties die de naasten ervaren kunnen heel tegenstrijdig zijn. Er kan een verlangen 

bestaan dat de patiënt uit zijn lijden verlost wordt, de dood wordt dan ervaren als een 

bevrijding, maar tegelijkertijd wil men de patiënt niet kwijt. Een ander voorbeeld van 

dualisme is dat men de patiënt bij wil staan, maar daarbij tegelijkertijd de angst voor de 

confrontatie met de eigen sterfelijkheid ervaart. Vechten en vluchten ligt hier dicht bij elkaar. 

 

7.2.2.2 Draagkracht en draaglast 

Het doormaken van de periode rondom het sterven zal de balans tussen draagkracht en 

draaglast waarschijnlijk verstoren, er worden immers veel specifieke primaire en secundaire 

stressfactoren ervaren door de naasten (Waldrop et al., 2005). Om enig inzicht te krijgen in de 

draagkracht van de naasten zijn er de volgende vragen die een verpleegkundige bij zichzelf 

kan stellen (Verliefde, 2010): 

 Hoe beleven de naasten de actuele ziektetoestand van de patiënt? 

 Hoe beleven zij het omgaan met de patiënt? Wat wordt er besproken, wat wordt er niet 

besproken? Zijn er nog familieproblemen? 

 In hoeverre is er sprake van anticiperende rouw?  

 Durven de naasten stil te staan bij het naderend afscheid? 

 Hebben de naasten steun aan elkaar? 

 Welke verlieservaringen hebben de naasten in het verleden en hoe zijn ze hiermee 

omgegaan? 

 

7.2.2.3 Sterven kost tijd  

Misschien wel de meest gestelde vraag van de naasten aan de verpleegkundige is: “hoe lang 

denkt u dat het nog gaat duren?”  Het is vaak goed als de naasten zich ervan bewust zijn dat 

sterven tijd kost.  Een mens wordt niet zomaar ineens geboren en ook het sterven is een 

proces wat zijn tijd nodig heeft. In de 21
ste

 eeuw waarin we, zoals beschreven in 2 De periode 

rondom het overlijden in historisch perspectief, leven in een snelle tijd, is het moeilijk voor de 

naasten om zich los te maken uit het vaak gehaast bestaan en tijd te nemen voor het waken. 

Toch is het bewust tijd nemen een middel om rust en ruimte te creëren, om zo deze periode zo 

sereen mogelijk te kunnen beleven. De verpleegkundige kan de naasten hierin ondersteunen 

door dit te benoemen en hen ook te helpen deze tijd praktisch in te vullen, waarbij ze peilt 

waar de behoeften liggen van de naasten: 
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 Wanneer willen de naasten waken? Willen ze de hele dag aanwezig zijn of een 

gedeelte van de dag?  

 Kan het helpen om met zijn tweeën te waken, kan men elkaar aflossen?  

 Is het goed om af en toe even weg te gaan van de kamer waar de patiënt ligt?  

 Geeft het rust en een gevoel van veiligheid als de verpleegkundige af en toe bij de 

naasten gaat zitten?  

 Willen de naasten helpen bij de zorg voor de patiënt, helpen bij het wassen of 

mondzorg geven?  

 Willen de naasten gebruik maken van de waakdoos?  

Waken vergt veel energie, het is ook goed als de naasten tijd nemen om te rusten. Er kunnen 

afspraken gemaakt worden wie er wanneer gaat waken, of de naasten blijven logeren of juist 

thuis gaan slapen, waarbij ze de zekerheid hebben dat ze gebeld worden zodra het 

noodzakelijk is om naar het hospice te komen. Essentieel is dat afspraken en wensen duidelijk 

genoteerd worden (Tanghe, 2010). 

 

7.2.3 Sociale dimensie 

In de periode rondom het overlijden worden  familieconflicten, rolconflicten, werkconflicten 

en financiële problemen als secundaire stressfactoren genoemd (Waldrop et al., 2005). Maar 

het kan ook zijn dat men juist door de intense beleving van deze periode, welke men samen 

doormaakt, als naasten nader tot elkaar komt (Waldrop et al., 2005). 

 

7.2.3.1 Familiesysteem 

De naasten die waken zijn in vele gevallen familieleden van de patiënt. Ieder van hen maakt 

deel uit van een familie met zijn eigen geschiedenis, normen en waarden, waarbij elk persoon 

een eigen rol heeft binnen het geheel, ook wel familiesysteem genoemd. Een verandering 

binnen het familiesysteem heeft gevolgen voor de familie als geheel en voor ieder familielid 

apart, en heeft invloed op het evenwicht binnen het systeem, zie figuur 21.  In sommige 

gevallen ontstaan er door het verstoorde evenwicht conflicten binnen een familie. De 

verpleegkundige zal bewust moeten zijn van het familiesysteem en zo objectief mogelijk 

observeren wat er speelt. Zij communiceert met respect voor ieder familielid waarbij ieders 

inzet en zorg benoemd kan worden. De verpleegkundige kan indien gewenst een 

familiegesprek organiseren en deze begeleiden. (Waegeneer, 2010;  Nieuwerburgh van,  

2010)  

 

7.2.3.2 Sociale voorzieningen  

De naasten zullen niet altijd begrip ontvangen vanuit hun omgeving als zij, doordat ze aan het 

waken zijn, bepaalde afspraken of verwachtingen niet na kunnen komen. Werkgevers die toch 

verwachten dat men komt werken, een belangrijke afspraak die moeilijk verzet kan worden. 

Opvang voor kinderen die lastig te regelen valt, huisdieren die toch ook verzorgd moeten 

worden. Ook zijn er mogelijk kosten die gemaakt worden, denk aan reis- en verblijfskosten, 

inkomstenderving of kosten voor kinderopvang. Eigenlijk zouden deze zaken geen 

belemmering mogen vormen om te kunnen waken, maar zijn dat soms toch wel. In Nederland 
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bestaat er zorgverlof en pleit Marinus van den Berg voor het bij wetgeving vastleggen van 

waakverlof. In België bestaat palliatief verlof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21. Verandering in het familiesysteem  

 

7.2.4 Spirituele dimensie 

Het onderzoek van Rhodes et al. (2007) wijst uit dat de naasten behoeften hebben aan 

voldoende contact met de verpleegkundige over religieuze- en spirituele overtuigingen, en 

Waldrop et al. (2005) beschrijft dat problemen met religieuze en geloofspraktijken behoren 

tot de secundaire stressfactoren welke zich manifesteren bij de naasten in de eindfase. 

 

7.2.4.1 Ruimte voor persoonlijk afscheid 

Het waken zal de naasten confronteren met zingevingsvragen, de vraag naar de diepere 

dimensie van het leven. Tegelijkertijd is men zich zeer bewust van de tijd die men nu nog 

doorbrengt met de patiënt. Hoe willen de naasten inhoud geven aan deze tijd, waar liggen de 

behoeften van de naasten en de patiënt? Wil men nog dingen delen met elkaar, iets uitspreken 

of afsluiten? Sfeer is heel belangrijk in de periode rondom het overlijden, het is belangrijk dat 

de naasten en de patiënt zich zo comfortabel mogelijk voelen. Rust en veiligheid is daarin 

belangrijk en geeft ruimte voor persoonlijk afscheid. De naasten zullen door ondersteuning en 

door tijd te krijgen om alles te verwerken, de patiënt los gaan laten. De verpleegkundige kan 

door haar nabijheid en het luisteren naar de naasten helpen om tot dit afscheid te komen.  

 

7.2.4.2 Levensbeschouwelijke rituelen 

In de  periode rondom het overlijden zijn rituelen voortkomend uit levensbeschouwelijke 

opvattingen vaak van veel waarde voor de naasten. Een ritueel is een gebruik of ceremonie 

met afgesproken herkenbare handelingen die volgens een bepaald patroon verlopen en waarin 

symbolen een belangrijke functie hebben.  

Alhoewel in 2 De periode rondom het overlijden in historisch perspectief  beschreven staat 

dat de invloed van religie op het leven, sterven en de dood steeds meer afneemt, is het voor 
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diegene die een religie aanhangen vaak erg belangrijk dat er aandacht is voor de rituelen die 

passen bij deze religie in de periode rondom het overlijden (Waldrop et al., 2005). 

De verpleegkundige zal in de praktijk het meest religieuze naasten en patiënten tegenkomen 

die behoren tot het Christendom of de Islam. Voorbeelden van rituelen bij het Christendom 

zijn het gebruik van de rozenkrans, de ziekenzalving (zie figuur 22), de ziekenzegening, de 

biecht, de communie en het uitspreken van een gebed. Bij moslims is het uitspreken van de 

geloofsbelijdenis aan het sterfbed een belangrijk ritueel, de stervende wordt op de rechterzijde 

gelegd, met het gezicht naar Mekka. De aanwezigheid van familie om de patiënt te 

ondersteunen is een religieuze plicht. Na het overlijden zal de verpleegkundige de overledene 

zo min mogelijk aanraken en alleen de primaire zorg bieden. De handen worden naast het 

lichaam gelegd. De laatste zorg, bij moslims de rituele wassing, mag alleen door  moslims 

gegeven worden (werkgroep voor liturgie Heeswijk, 2008). 

 

 
Figuur 22. Attributen bij de ziekenzalving 

 

7.3 Interventies in de periode rondom het overlijden 

Vanuit haar verpleegkundige professie kan de verpleegkundige verschillende hulpmiddelen 

(protocollen, richtlijnen, checklisten) inzetten om de naasten te begeleiden in de periode 

rondom het overlijden van de patiënt. Van haar mag verwacht worden dat ze hierin een 

proactieve houding aanneemt. 

Specifiek bruikbaar in deze periode zijn: 

 Richtlijn zorg in de stervensfase 

 Zorgpad stervensfase 

 Planningslijst zorg voor naasten rondom het overlijden 

 De waakdoos 

 Zorg en rituelen na het overlijden 
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7.3.1 Richtlijn zorg in de stervensfase 

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft richtlijnen palliatieve zorg samengesteld, welke 

online terug te vinden zijn op www.pallialine.nl. De richtlijnen zijn  uitgegeven in boekvorm 

Palliatieve zorgrichtlijnen voor de praktijk (Graeff, 2010). De richtlijn zorg in de stervensfase 

biedt de verpleegkundige houvast en geeft haar evidence based informatie, dit aan de hand 

van een stappenplan: 

1. Bespreek met de patiënt (indien mogelijk), de naasten en de betrokken zorgverleners, 

inclusief vrijwilligers, dat de stervensfase is aangebroken. 

2. Start het Zorgpad Stervensfase als dat gebruikelijk is op de plaats waar de patiënt 

overlijdt. 

3. Bespreek met de patiënt (indien mogelijk) en de naasten: 

 hun reacties en emoties naar aanleiding van het aanbreken van de stervensfase 

 welke klachten en problemen er verwacht kunnen worden en hoe daarmee 

omgegaan wordt.  

 het (in de meeste gevallen) achterwege laten van toediening van voeding en 

vocht 

 het beleid ten aanzien van de medicatie 

 hoe ze contact op kunnen nemen met de betrokken zorgverleners 

 beslissingen rond het levenseinde, mede aan de hand van eerdere gesprekken 

daarover 

 zaken die nog moeten worden geregeld c.q. besproken (bezoek, afscheid, 

wettelijke en/of financiële regelingen, rituelen, lichamelijke zorg direct na 

overlijden, crematie of begrafenis)  

 waken 

 draagkracht/draaglast 

 mogelijkheden wat betreft zorg (bijv. nachtzorg) en hulpmiddelen  

4. Geef desgewenst ruimte en gelegenheid voor persoonlijk afscheid en rituelen. Vraag 

hierbij zo nodig ondersteuning van een geestelijk verzorger. 

5. Regel zo nodig praktische en emotionele ondersteuning voor patiënt en naasten door 

professionele zorgverleners en/of vrijwilligers. 

6. Begeleid de naasten bij het waken 

7. Zorg voor goede rapportage, overdracht en coördinatie van zorg. 

8. Beperk de medicatie tot het strikt noodzakelijke en pas zo nodig de toedieningsweg 

aan. Zorg in de huissituatie dat patiënten en/of naasten de beschikking hebben over 

medicatie voor acute (verergering van) klachten. 

9. Beperk medische en verpleegkundige (be)handelingen tot het strikt noodzakelijke. 

10. Zorg voor goede mondverzorging 

11. Behandel zo nodig symptomen (zie digitale versie).  

12. Informeer en begeleid de naasten rondom en direct na het overlijden; bespreek 

daarbij hun wensen ten aanzien van de lichamelijke verzorging en hun rol daarbij, en 

ten aanzien van rituelen en praktische zaken (zoals de rol van de 

begrafenisondernemer). 

13. Nazorg    (Graeff, 2010) 
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7.3.2 Zorgpad stervensfase 

Om een goede kwaliteit van zorg te bieden in de stervensfase is het zorgpad stervensfase 

ontwikkeld. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt 

en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het zorgpad 

stervensfase is een zorgdossier, een checklist en evaluatie-instrument in één. 

Het zorgpad stervensfase bestaat uit drie delen: 

 Beoordeling van de patiënt aan het begin van de stervensfase  

 Beoordeling van patiëntgebonden problemen: registratie van symptoomlast en 

interventies  

 Overlijden en zorg na overlijden  

Waldrop et al. (2005) heeft aangetoond dat de naasten behoefte hebben aan een duidelijke 

markering van het ingaan van de stervensfase. Naast de informatie die de verpleegkundige 

geeft en de veranderingen die de naasten zien bij de patiënt, geeft het opstarten van het 

zorgpad stervensfase ook duidelijk aan dat het overlijden nadert. De verpleegkundige gaat in 

gesprek met de naasten om het zorgpad stervensfase uit te leggen en gedeeltelijk samen met 

hen in te vullen, er staan namelijk diverse items in die betrekking hebben op de naasten zelf. 

Er zijn meerdere versies van het zorgpad stervensfase verkrijgbaar, in het hospice wordt 

gebruik gemaakt van de verpleeghuisversie (www.zorgpadstervensfase.nl). 

 

7.3.3 Planningslijst zorg voor naasten rondom het overlijden 

Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden  gebruikt een planningslijst (na) zorg voor naasten. 

Deze lijst bestaat uit drie fases: zorg voor naasten in de palliatieve fase, zorg voor naasten 

rond het overlijden en nazorg voor nabestaanden. In deze lijst staan de aandachtspunten op 

een rij voor de (na) zorg voor naasten. De lijst, die als een checklist gebruikt kan worden, 

biedt  continuïteit en kwaliteit van zorg (zie bijlage 5). 

 

7.3.4 De waakdoos 

De verpleegkundige is er, in de periode rondom het overlijden, om de naasten te 

ondersteunen, en zal zich daarbij aanpassen aan de behoeften en coping- of sterfstijl van de 

naasten. Als hulpmiddel kan ze hierbij de waakdoos gebruiken. 

 

7.3.5 Zorg en rituelen na het overlijden 

Het is vaak goed om de naasten, na het overlijden van de patiënt, een poosje alleen te laten 

met de overledene om hen zo de ruimte te geven om hun emoties samen te beleven. Daarna 

gaat de verpleegkundige met de naasten in gesprek hoe de verdere zorg vorm te geven. De 

arts zal uitgenodigd moeten worden om de dood vast te stellen en hier papieren over in te 

vullen, de begrafenisondernemer zal ingelicht dienen te worden. De familie zal andere naasten 

in willen lichten over het overlijden van de patiënt. Weer zijn er veel, soms tegenstrijdige 

emoties, verdriet om het overlijden tot opluchting dat het lijden voorbij is. De naasten hechten 

belang aan goede emotionele begeleiding voor, maar ook zeker na het overlijden (Rhodes et 

al., 2007). 
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Voor de rouwverwerking is het belangrijk dat de naasten zien en erkennen dat de patiënt 

daadwerkelijk overleden is (Moes & Jansen, 2009).  Belangrijke hulpmiddelen in dit proces 

zijn: 

 Het zien en/ of aanraken van de overledene 

 Het geven van of helpen bij de laatste zorg 

 Het maken van foto’s van de overledene 

 Het actief deelnemen aan afscheidsrituelen met aandacht voor het vertrek van de 

overledene uit het hospice. Een ritueel wat in een hospice nogal eens gebruikt wordt is 

het stilstaan met de naasten, de verpleegkundigen en vrijwilligers bij deze gebeurtenis 

door bij de overledene een gedicht voor te lezen, een kaars aan te steken en een quilt 

over de baar te draperen. De aanwezigen maken een soort haag, waar tussendoor  de 

baar met de overledene naar de lijkwagen wordt overgebracht.  

 Het neerzetten van een kaartje met daarop de naam en overlijdensdatum van de 

overledene, hierbij wordt een kaars aangestoken 

 De mogelijkheid om in een boek, wat in het hospice op een gedenktafel ligt, door de 

naasten nog iets op te schrijven voor of over de overledene 

 De mogelijkheid om met de uitvaartondernemer zaken te bespreken die relevant zijn, 

dit in het appartement van de overledene of in de stilteruimte. 

 

 

7.4 De behoeften van de naasten en de ondersteuning van de verpleegkundige en de 

waakdoos 

In de waakdoos zitten allemaal artikelen om de beleving van de periode rondom het 

overlijden voor de naasten te vergemakkelijken. Met behulp van de voorwerpen wordt het 

voor de naasten misschien eenvoudiger om een gesprek te voeren, om samen met de patiënt 

een puzzeltje te doen of een gedicht voor te lezen. De waakdoos geeft de verpleegkundige de 

mogelijkheid om tijdens zorg momenten of momenten van pijn en verdriet net iets extra’s te 

geven. 
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8 De waakdoos 

 

 

 

De zin van waken 

 

Waken is thuiskomen, 

thuiskomen van werk, 

van zakendoen, van reizen,  

terugkeren soms 

van vakantie. 

 

Waken is thuiskomen  

bij wie je na staat,  

je maatje is: man of vrouw,  

onvergetelijk voor het leven:  

je vader, je moeder,  

je opa of oma,  

broer of zus,  

oom of tante,  

neef of nicht,  

vriend of vriendin,  

buur of collega. 

 

Waken is thuiskomen  

bij jezelf,  

ruimte in jezelf scheppen,  

rust en tijd nemen  

om bij jezelf te zijn; 

stilstaan bij je herinneringen,  

je angsten, je pijn,  

je verdriet, je verlangen. 

 

 

 

 

Waken is de tijd nemen  

die kostbaar is geworden:  

om samen te herinneren,  

om samen terug te kijken,  

om samen te praten  

over wat goed en van waarde was,  

over wat nog dwars kan zitten,  

om te herstellen  

wat nog hersteld kan worden. 

 

Waken is de tijd nemen  

om er te zijn,  

zonder woorden soms,  

enkel een lief gebaar;  

tijd om tot vrede te komen,  

tijd om te wachten,  

totdat aanbreekt:  

de Ochtend zonder avond 

 

Marinus van den Berg 
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Het is inmiddels nacht geworden, Inge is naar huis en ook haar collega van de avonddienst 

Karina is vertrokken. Peter en Margriet zijn heel de dag bij Ann gebleven, haar medicatie is 

vandaag nog wat aangepast, ze is rustig en niet meer aanspreekbaar. Het gesprek met Inge 

van vanmiddag heeft hen goed gedaan, ze weten nu dat het overlijden van Ann nabij is, en 

hebben veel kunnen bespreken met Inge. Samen hebben ze besloten om vannacht bij Ann te 

blijven, Karina heeft aangegeven dat daar een mogelijkheid voor is, er staat zelfs een 

logeerbank voor hen gereed. Peter en Margriet hebben van haar ook een waakdoos gekregen 

waarin ze nu aan het kijken zijn. Peter heeft gelijk een folder gezien over de stervensfase en 

Margriet bladert wat door een boekje. Bianca, de nachtzuster loopt regelmatig even bij hen 

binnen om te kijken hoe het met Ann en met hen gaat. Ze gaat even bij hen zitten en Margriet 

laat weten dat ze een mooi gedichtje heeft gelezen. Bianca wil het graag lezen en zo komen 

ze in gesprek. 

 

 

In dit hoofdstuk wordt het samenstellen, inzetten en gebruik van de waakdoos verder 

uitgewerkt. Daarna volgt de beschrijving van een mogelijke inhoud van de waakdoos. 

 

8.1 Het samenstellen van de waakdoos 

In deze eindproef wordt een suggestie gegeven over de inhoud van de waakdoos, maar 

eigenlijk geniet het de voorkeur om de inhoud van de waakdoos met het eigen verpleegkundig 

team te bepalen. Het werken met de waakdoos is een interventie welke niet zomaar ingezet 

kan worden, maar met empathie en inlevingsvermogen gebracht dient te worden. Daarom is 

het van belang dat de inhoud van de doos past bij de mensen die in het team werken en het 

zou aan moeten sluiten bij de visie en missie van het team. Als een team besluit met een 

waakdoos te gaan werken, dan kan het zelf gaan brainstormen over wat men in de waakdoos 

wenst te zien, daarbij rekening houdend met alle naasten, zowel man als vrouw. Ook zal een 

waakdoos die men zelf ontworpen heeft, beter gebruikt gaan worden, omdat men er over na 

heeft gedacht en er een eigen inbreng in heeft. Daarbij is de inhoud van de waakdoos niet 

statisch, maar kan aangepast en veranderd worden.  

Het kan zijn dat de inhoud van de doos aangepast wordt aan de behoeften van de naasten, 

artikelen worden uit de waakdoos gehaald of er juist ingedaan. Of er wordt een enkel artikel 

uit de doos aangeboden. Artikelen van religieuze aard, zoals bijvoorbeeld de Bijbel, de Koran 

of een rozenkrans kunnen ook aan de waakdoos toegevoegd worden, aangepast aan de 

behoeften van de naasten. Maar meestal is er binnen een hospice een stilteruimte aanwezig, 

waar deze artikelen al hun plaats hebben gevonden. 

 

8.2 Het inzetten en gebruik van de waakdoos 

Een duidelijke implementatie van het gebruik van de waakdoos binnen het palliatief team is 

belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. De waakdoos kan worden ingezet als de 

verpleegkundige denkt dat deze interventie een meerwaarde heeft voor de ondersteuning van 

de naasten en wordt dan neergezet op het appartement van de patiënt. De verpleegkundige kan 

hierbij werken volgens het verpleegkundige proces (Held  & Hoop de, 2004): gegevens 

verzamelen, diagnose stellen, doel formuleren, interventie uitvoeren, evalueren en 
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rapporteren. Door een goede communicatie kent de verpleegkundige de behoeften van de 

naasten en weet of de waakdoos een hulpmiddel kan zijn bij het ondersteunen van deze 

behoefte. De verpleegkundige zal uitleggen aan de naasten wat de waakdoos inhoudt en hen 

vragen of ze deze waakdoos als interventie in mag zetten. Daarna zal er een goede uitleg 

moeten zijn over de inhoud en het gebruik van de waakdoos. Deze uitleg is zowel mondeling 

als schriftelijk, dit laatste middels een handleiding welke in de waakdoos zit (zie bijlage 6). 

Als de naasten de waakdoos gebruiken, kan de verpleegkundige navragen of het gebruik 

duidelijk is. Ook kan zij een gesprek aangaan over het effect van het gebruik van de waakdoos 

en meet zo het effect van de ingezette interventie. De waakdoos kan ook bewerkstelligen dat 

de naasten zelf artikelen van thuis meenemen, die belangrijk voor hen zijn en hen kunnen 

helpen. De inzet en het gebruikseffect van de waakdoos zal gerapporteerd worden in het 

patiëntendossier of in het zorgpad stervensfase. 

 

8.3 De inhoud van de waakdoos 

De inhoud van de waakdoos wordt hier gepresenteerd aan de hand van de vijf zintuigen: 

horen, zien, voelen, ruiken en proeven.  

 

8.3.1 Horen 

 

 

Figuur 23. Horen 

 

8.3.1.1 Cd’s en discman  

In een onderzoek van muziektherapeut Krout (2003), wordt het effect en de impact van het 

gebruik van muziek tijdens het waken beschreven. Naast de effecten voor de patiënt, 

beschrijft Krout wat deze interventie, de inzet van muziek, betekent voor de naasten. De 

naasten kunnen passief (luisteren) of actief betrokken zijn bij het inzetten van muziek. Actief, 
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doordat ze zelf muziek uitzoeken, welke passend is bij hun situatie. Muziek die bij hen past, 

hun stijl is, muziek die herinnert aan vroeger en dus een betekenis heeft, muziek die iets 

uitdraagt over het geloof, of een gebed inhoudt. Maar ook actief omdat de naasten mee 

kunnen zingen met een lied, en actief omdat muziek vaak stimuleert tot fysiek contact, men 

zoekt oogcontact, houdt elkaars hand vast. Dit actief bezig zijn zorgt ervoor dat het gevoel 

van machteloosheid en onmacht van de naasten afneemt. Het gebruik van muziek geeft de 

naasten troost, het geeft een aangename sfeer en helpt daardoor om te ontspannen. Het 

vermindert angsten en geeft ruimte om emoties te voelen en te doorleven, waardoor muziek 

emotionele steun biedt. Doordat de naasten door het luisteren herinneringen kunnen ophalen 

aan gebeurtenissen, helpt het hen terug naar het verleden toe, maar ook naar de toekomst toe. 

Het geeft anticiperende rouw, wat helpt om afscheid te nemen wat later een normaal 

rouwproces ten goede kan komen. 

In de waakdoos zitten twee cd’s: 

 To be / er zijn  Uitgegeven door de VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg). 

Deze cd bevat liederen in het teken van de laatste levensfase. 

 Afscheid 2  Een dubbel-cd met 37 songs van diverse artiesten, van Marco Borsato tot 

Acda en de Munnik, van George Michael tot Elvis Presley. Muziek met afscheid als 

thema. 

Nog een geschikte optie voor in de waakdoos is een cd met natuurgeluiden, welke erg 

neutraal en rustgevend is. Andere muziek is bewust niet toegevoegd, omdat muziekkeuze 

zoals hierboven reeds beschreven is, zeer individueel is. 

Door een discman in de waakdoos te doen, bestaat de mogelijkheid om individueel naar de 

muziek te luisteren. 

 

8.3.1.2 Boeken 

Naasten kunnen voorlezen, voor elkaar of voor de patiënt. Voorlezen geeft een gevoel van 

veiligheid en kan een prettige sfeer geven (www.voorleesplein.nl). Het kan geven dat de 

naasten hierdoor hun gevoelens beter kunnen uitten en zich getroost voelen, het helpt om iets 

te doen bij een gevoel van onmacht. Voorlezen kan uit de boeken die in de waakdoos zitten, 

of uit een boek wat belangrijk is voor de naasten zelf, zoals bijvoorbeeld een lievelingsboek 

of een religieus boek zoals een Bijbels dagboekje, de Bijbel of de Koran. 
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8.3.2 Zien 

 

 

Figuur 24. Zien 

 

8.3.2.1 Boeken 

In de waakdoos komen verschillende boeken. Boeken die gaan over afscheid nemen en over 

de emoties die daarmee gepaard gaan. Deze boeken zijn divers en bevatten gedichten, 

verhalen, mooie foto’s of kunstwerken. Deze verschillende uitingsvormen kunnen herkenning 

oproepen bij de naasten en woorden of beelden geven aan hun eigen emoties. 

 De kunst van het afscheid nemen  Claire vanden Abbeele  

Beelden van innerlijkheid. Een kunstzinnig verslag van een afscheidsproces 

weergegeven in woord en beeld. 

 Voor bij het einde  Marinus van den Berg  

Een bundel gedichten en meditaties over waken en afscheid nemen. 

 Kijken naar het einde  Hans Bomhof en Marga Berkhout  

Het vergankelijke leven in foto’s en gedichten. 

 Voorbij  Hans Hagen  

Gedichten en schilderijen over dood, afscheid en herinneringen, door leerlingen uit het  

basis- en voortgezet onderwijs. 

 Gebedenboekje  Toon Hermans 

 Ik heb je lief   Toon Hermans 

Versjes over de liefde. 

 De dood verbeeld  M. Slager 

Persoonlijke kunstuitingen over ervaringen met de laatste levensfase. 
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 Wisselvallig weer  Trusou 

            Gedichten over vervreemding die kan ontstaan binnen een relatie, door bijvoorbeeld  

            een ziekte. 

 

8.3.2.2 Zichtmap met folders 

In deze map zitten folders waarin de naasten de betreffende informatie die ze reeds van de 

verpleegkundige hebben ontvangen nog eens na kunnen lezen. 

 De stervensfase 

 Kanker… als de dood nabij is 

 Fabels en feiten over morfine 

 Voeding en vocht in de laatste levensfase 

 Palliatieve sedatie 

 Delier, acuut optredende verwardheid 

 Muziekagogie 

             

8.3.2.3 Schrijf- en tekenmateriaal  

In de waakdoos zit een etui met schrijfgerei, een opschrijfboekje, een schetsboekje en 

mandalatekeningen. 

Schrijven en tekenen kunnen manieren zijn om gevoelens of gedachten te uitten, emoties 

kunnen weergegeven worden in tekst of tekening. Naasten kunnen behoefte hebben aan het 

opschrijven van praktische dingen, zoals zaken die geregeld moeten worden, tot het misschien 

alvast opschrijven van woorden voor op een rouwkaart. Het bijhouden op papier van wat er 

allemaal gebeurt in de dagen van het waken kan een houvast zijn. Deze notities kunnen later 

een waardevolle herinnering zijn voor de naasten aan de patiënt en de gebeurtenissen in de 

periode rondom het overlijden. 

Mandala betekent: cirkel, kern, middelpunt. Het mandala tekenen of inkleuren (figuur 25) 

geeft dat de naasten zich beter kunnen ontspannen en stress kwijtraken, waardoor ze zich ook 

beter kunnen concentreren (Dirix, 2009). 

 
Figuur 25. Mandala 
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8.3.2.4 Tijdschriften, puzzelboekje, een stok kaarten 

Waken kan ook gewoon lang duren, en wat afleiding kan soms helpen om de tijd door te 

komen. Even ontspannen met een tijdschrift,een puzzelboekje of een kaartje leggen. Of lezen 

in het boek: Kort & goed, de beste kortste verhalen uit de wereldliteratuur. 

 

8.3.2.5 Gedichten  

In een hospice wordt vaak een afscheidsritueel gehouden als de overleden patiënt opgehaald 

wordt door de begrafenisondernemer, zoals in 7.3.5 zorg en rituelen na het overlijden is 

beschreven. In dit mapje zitten gedichten die passen bij deze situatie. De naasten kunnen 

tijdens het waken een gedicht uitzoeken wat hen aanspreekt of geïnspireerd raken om er zelf 

één te schrijven. 

 

8.3.2.6 Fototoestel 

Soms zijn er momenten tijdens het waken die erg dierbaar zijn en soms is het fijn om deze 

momenten vast te leggen voor later: een kleinkind dat even bij opa op bed zit, alle dierbaren 

die bij elkaar zijn. Ook kan er behoeften zijn om (een deel) van het afscheidsritueel vast te 

leggen, dit helpt immers bij de latere rouwverwerking zoals beschreven in 7.3.5 zorg en 

rituelen na het overlijden (Moes & Jansen, 2009). 

 

8.3.2.7 Gastenboekje 

De naasten worden uitgenodigd om in dit gastenboekje eventueel enkele woorden of 

gedachten op te schrijven. Misschien een woord van steun of een mooi gedicht, voor de 

andere naasten die de waakdoos gaan gebruiken. 
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8.3.3 Voelen 

 

 

Figuur 26. Voelen 

 

 

8.3.3.1 Massageolie, handcrème  

Voor veel naasten is lichamelijk contact met de stervende erg belangrijk, maar soms is het 

ook lastig en ‘eng’ om hier vorm aan te geven. Klassieke massage kan een uitingsvorm zijn, 

welke weldadig is voor de patiënt en de naasten en daarbij zijn eenvoudige 

massagetechnieken gemakkelijk aan te leren door de naasten. Het geven van een massage is 

niet alleen van grote waarde als uiting van lichamelijk contact, maar ook wanneer de  patiënt 

niet meer in staat is tot verbale communicatie of wanneer ‘alles al gezegd is'. Het helpt de 

naasten om ook daadwerkelijk de patiënt te steunen door iets te doen, waardoor gevoelens van 

machteloosheid kunnen afnemen. De richtlijn massage is terug te vinden op www.pallialine.nl 

(Graeff, 2010). 

Volgens J. Sergeant (2010), docent complementaire therapieën in de palliatieve zorg, zijn er 

twee geuren van etherische oliën die gebruikt worden bij massage, specifiek bruikbaar in de 

stervensfase, te weten roos en sandelhout. Zij schrijft het volgende: 

 Rozensynergie en roos (rosa damascena): liefde! Ieder kan hierbij aanwezig zijn met 

zijn eigen verdriet, teleurstelling, woede, pijn en angst. 

 Sandelhout (santalum album): balsem voor het hart. Geeft een diepe rust en 

ontspanning door aanvaarding van het onvermijdelijke. 
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Het is wel van belang dat de verpleegkundige kennis heeft van het materiaal en de technieken, 

zodat zij de naasten kundig kan instrueren. De tube handcrème nodigt uit tot een hand- of 

voetmassage en het gebruik is laagdrempelig. 

 

8.3.3.2 Stenen 

Het is bekend dat het gebruik van bepaalde stenen, bijvoorbeeld edelstenen of kwartsstenen,  

van spirituele waarde kan zijn. Ze geven de gebruiker bepaalde krachten en inzichten. 

Bruikbaar in de stervensfase zijn: 

 Rozenkwarts: een kwartssteen welke bij uitstek de steen van het hart en de liefde 

wordt genoemd. Het opent het hart om liefde te ontvangen en te geven. Het werkt 

kalmerend bij verdriet en trauma’s. Het bevordert empathie, openheid en 

behulpzaamheid. Rozenkwarts stimuleert creativiteit en fantasie, het bevordert 

eigenliefde en zelfacceptatie. 

 Seleniet: een edelsteen welke ook wel woestijnroos genoemd wordt. Deze steen werkt 

beschermend, inzicht gevend en helpt bij spirituele bezigheden. Het werkt aardend en 

beschermt en reinigt de aura. Het geeft een heldere geest en inzichten in levenslessen. 

Seleniet bevordert rust, balans en vrede voor de gebruiker en diens omgeving. 

(De Vijf Wijzen, 2012) 

 

8.3.3.3 Zakdoekjes 

Zakdoekjes staan symbool voor troost. De naaste mag gerust verdrietig zijn, de tranen mogen 

stromen, een zakdoekje is binnen handbereik. 

 

8.3.3.4 Stressbal 

Zoals beschreven is in het onderzoek van Waldrop et al. (2005), ervaren de naasten veel 

stressfactoren, welke zich mogelijk uitten in lichamelijke onrust en zenuwachtig gedrag. Een 

stressbal kan deze lichamelijke onrust kanaliseren, iets in handen hebben, even hard knijpen, 

de stress kan eruit! Ook al neemt deze stressbal de oorzaak van de stress niet weg, het heeft 

wel een stressreducerende werking (www.gezondheidsplein.nl). 

 

8.3.3.5 Fleecedeken 

Een fleecedekentje is lekker warm en behaaglijk, het helpt de naasten om even rust te nemen. 

De kleur van de fleecedeken is bewust uitgekozen: groen. Kleuren blijken bij mensen 

fysiologische effecten te veroorzaken. Van de kleur groen is bewezen dat het een lage arousal 

oproept. Onder arousal wordt de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel 

verstaan, een groene kleur geeft dus rust. Daarbij worden kleuren ook geassocieerd met 

emoties en hebben kleuren een psychologisch effect op de gemoedstoestand. Groen leidt tot 

meer zelfonthulling, minder stress en een betere communicatie (Benschop-Gast, Dijkstra & 

Pieterse 2007).  

 

8.3.3.6 Kersenpitkussen 

Een heerlijk warm kussentje om even bij te ontspannen. 
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8.3.4 Ruiken 

 

 

Figuur 27. Ruiken 

 

8.3.4.1 Etherische oliën 

Sergeant (2010) beschrijft dat geur inwerkt op onze gevoelens. Geurmoleculen worden via de 

geur-zintuigcellen in de neusholte doorgegeven naar het limbisch systeem in de hersenen. De 

geurgewaarwording wordt in het limbisch systeem gekoppeld aan gevoelens en 

herinneringen. Een geur kan dus in één flits bepaalde herinneringen en gevoelens oproepen. 

Er worden in de hersenen neurotransmitters vrijgegeven die de start zijn van een hele 

verandering van de hersenchemie: 

 Encephalines en endorphines: werken pijnstillend, geven welbehagen en euforie 

 Serotonine: kalmeert en ontspant 

 Noradrenaline: is opwekkend en maakt helder 

Geurmoleculen kunnen gebracht worden door het gebruik van geurkaarsen of middels 

aromatherapie via een streamer. Het gebruik van geuren schept een sfeer, geeft rust en 

ontspanning en kan het stervensproces ondersteunen. Het is altijd van belang om na te gaan 

welke geuren de naasten als aangenaam ervaren. Daarbij moet ook gekeken worden wat het 

doel is van het gebruik van geuren. Moet het bijvoorbeeld opwekkend zijn, of juist 

ontspannend?  

Voorbeelden van geuren: 

 Zoete sinaas (citrus sinensis): sfeerolie, ontspant om goed te kunnen slapen en 

kalmeert angsten 

 Bergamot (citrus bergamia): werkt opmonterend, angstverdrijvend en ontspannend.  
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 Lavendel: ontspant de geest bij piekeren, zorgen en spanningen. Bevordert het slapen 

en vermindert prikkelbaarheid. 

 Linaloëhout: vermindert nervositeit en stress 

 Petitgrain van sinaas (citrus aurantium amara): is rustgevend, helpt bij slaapproblemen 

en is ontspannend. Het heeft een invloed op de gevoelens bij verdriet en teleurstelling. 

Hoe geuren aangewend kunnen worden via massage is inmiddels beschreven in 8.3.3.1 

Massageolie, handcréme. 

 

8.3.4.2 Geurkaarsen  

Deze kaarsen geven sfeer en geur en het gebruik ervan is sfeervol en biedt rust en 

ontspanning. Er zijn verschillende geuren aanwezig en twee waxinelichtjeshouders om de 

kaarsen in te laten branden. De naasten kunnen zelf een geur uitkiezen welke ze lekker 

vinden. 

 

8.3.5 Proeven 

 

 

Figuur 28. Proeven 

 

Natuurlijk is een kopje koffie of thee en een kop soep met een broodje erbij één van de 

basisvoorzieningen die men aan de naasten aanbied tijdens het waken. 

 

8.3.5.1 Pepermunt 

Een rol pepermunt in de waakdoos geeft de naasten de mogelijkheid tot het nemen van een 

verfrissend snoepje, maar zal misschien ook herinneringen aan vroeger oproepen. 
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Besluit 

 

De probleemstelling bij deze eindproef was: wat zijn de behoeften van de naasten in de 

periode rondom het overlijden van de patiënt in een hospice en hoe kan de verpleegkundige 

de naasten hierin ondersteunen? 

Aan de hand van de titel van de eindproef werd onderzocht en beschreven wat de 

wetenschappelijke literatuur over deze probleemstelling zegt en vanuit die bevindingen is de 

waakdoos ontwikkeld.  

De titel van de eindproef: de rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van de naasten 

in de periode rondom het overlijden van een patiënt in het hospice. De subtitel: het gebruik 

van een waakdoos ten gunste van deze ondersteuning. 

 

De verpleegkundige heeft een rol in het ondersteunen van de naasten, vanuit de beroepsgroep 

beschreven in het competentie- en beroepsprofiel verpleegkundigen in de palliatieve zorg. De 

verpleegkundige gebruikt hierbij haar persoonlijke competenties geïntegreerd in haar 

beroepshouding en beroepsspecifieke attitudes. De verpleegkundige benadert de naasten 

respectvol, is ondersteunend en informeert hen. De verpleegkundige verricht dit werk vanuit 

een palliatief team, welke multidisciplinair is en integrale palliatieve zorg biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29. Ieder is uniek 

 

Iedere verpleegkundige, iedere naaste en iedere patiëntensituatie is uniek (zie figuur 29), 

waarbij ieder een eigen coping- of sterfstijl heeft, die een eigen unieke benadering vraagt. 
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Coping- of sterfstijlen: 

 Proactieven  leven met de dood 

 Onbevangenen leven zonder de dood 

 Socialen  bang voor de dood 

 Vertrouwenden leven na de dood 

 Rationelen  controle over de dood  

 

De behoeften van de naasten in de periode rondom het overlijden van de patiënt zijn net zo 

uniek en individueel. De behoeften zijn onder te verdelen in vier domeinen: 

 De behoefte aan informatie 

 De behoefte aan praktische steun 

 De behoefte aan emotionele steun 

 De behoefte aan steun rondom  rol en identiteit 

 

Waken is voor de naasten een tijd van bewustwording en bezinning. Waken is leven in een 

trage tijd, de naasten moeten zich losmaken uit hun vaak gehaast bestaan. Het overlijden van 

de patiënt is nabij en zittend aan het bed komen er vaak allerlei herinneringen en emoties 

boven, de naasten worden geconfronteerd met het afscheid nemen en de naderende dood. 

De verpleegkundige en de naasten gaan in deze periode samen op weg, waarbij de 

verpleegkundige de naasten ondersteund in zijn behoeften. Hierbij kunnen zij gebruik maken 

van de waakdoos, waarin attributen zitten, gericht op de behoeften van de naasten. Het 

gebruik van de waakdoos nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan, zowel de naasten met 

de patiënt en de naasten onderling, als de naasten met de verpleegkundige. 

Door het gebruik van de waakdoos komt er meer ruimte voor de beleving van de naasten, 

waarbij de dood niet wordt verzwegen. Hierdoor krijgt de naaste meer ruimte in tijd en in 

beleving voor het naderend afscheid en de confrontatie met de dood.  

Dit alles kan geven dat de naasten met een goed gevoel terug kunnen kijken naar de periode 

rondom het overlijden, wat de rouwverwerking ten goed komt. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Competentieprofiel verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Bron: Federatie palliatieve zorg Vlaanderen 

 

Competentieprofiel verpleegkundige in de palliatieve zorg  
Uitgewerkt door de projectgroep Beroeps- & Opleidingsprofielen van de Federatie PZV   

 
Competentieniveau A of basiscompetenties  
Deze competenties worden verworven binnen de basisopleiding verpleegkunde en binnen de basisopleiding palliatieve zorg georganiseerd door de netwerken, 

al dan niet in samenwerking met een Hogeschool. De basis opleiding binnen de netwerken is complementair aan de competenties verworven aan de 
Hogeschool.   

 

Competentieniveau B of gevorderd niveau / competentieniveau C of specialistisch niveau 
Deze competenties worden verworven door een complementaire samenwerking tussen de betrokkenen: 

 Hogeschool: Basisopleiding verpleegkunde, Postgraduaatopleiding palliatieve zorg, Banaba palliatieve zorg 
 Netwerken palliatieve zorg 
 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
 Universitaire opleiding 

 

 
Competentieprofiel verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Compe-

tentie 

 

 Rol 1 – De verpleegkundige in relatie met de patiënt    

P1 De verpleegkundige begrijpt de verschillende dimensies van pijn 
 A-B 

 

P2 De verpleegkundige begrijpt het concept 'totale pijn' 
 A-B-C 

 

P3 De verpleegkundige identificeert veel voorkomende symptomen 
 A-B-C 

 

P4 De verpleegkundige heeft het inzicht en de vaardigheid om om  te gaan met het specifiek geneesmiddelenbeleid. 
 A-B 

 

P5 De verpleegkundige gebruikt ondersteunend materiaal bij pijnbeleid 
 A 

 

P6 De verpleegkundige begeleidt de palliatieve patiënt en zijn familie bij het bestrijden van symptomen. 
 A-B 

 

P7 De verpleegkundige begeleidt de patiënt en zijn familie op deskundige wijze en anticipeert op problemen. 
 A-B 
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P8 De verpleegkundige stemt zijn zorg af op de levensovertuiging van de patiënt. 
 A-B 

 

P9 De verpleegkundige verleent de afgestemde zorg tot na de dood. 
 A 

 

P10 De verpleegkundige evalueert de impact van de aangeboden zorg. 
 A 

 

P11 De verpleegkundige heeft kennis van fysiologie en haar verschillende systemen. 
 A 

 

P12 De verpleegkundige herkent en anticipeert op moeilijke symptomen. 
 B 

 

P13 De verpleegkundige kent zorgbehoeften van specifieke doelgroepen, (bv. kinderen, ouderen, …). 
 B 

 

P14 De verpleegkundige neemt leiding en zorgt dat er volgens evidence based richtlijnen wordt gewerkt. 
 B-C 

 

P15 De verpleegkundige werkt vanuit evidence based richtlijnen. 
 A-B 

 

P16 De verpleegkundige beoordeelt kritisch de patiëntenzorg 
 A-B-C 

 

P17 De verpleegkundige voorziet in bijscholing. 
 B-C 

 

P18 De verpleegkundige zet een meetsysteem op. 
 C 

 

 Rol 2 – De verpleegkundige in relatie met patiënt en familie   
 

Pf1 De verpleegkundige identificeert de impact van een ernstige zieke. 
 A-B-C 

 

Pf2 De verpleegkundige onderkent normale processen rond verdriet en verlies. 
 A-B 

 

Pf3 De verpleegkundige volgt aanvullende opleidingen zowel in verbale als non- verbale communicatie. 
 B 

 

Pf4 De verpleegkundige begeleidt de familie. 
 A 

 

Pf5 De verpleegkundige zorgt voor een rouwzorgaanbod voor nabestaanden. 
 B 

 

Pf6 De verpleegkundige fungeert als rolmodel voor collega's in de zorg. 
 B-C 

 

Pf7 De verpleegkundige voert een proactief beleid in samenspraak met het interdisciplinair team. 
 B-C 

 

 Rol 3 – De Verpleegkundige en het functioneren binnen het interdisciplinair team   
 

It1 De verpleegkundige weet waar collega disciplines in het team voor staan. 
 A 

 

It2 De verpleegkundige heeft  inzicht in groepsdynamiek en haar leiderschapsrol in dit geheel. 
 B-C 

 

It3 De verpleegkundige anticipeert zonodig proactief op veranderingen in het team. 
 B 
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It4 De verpleegkundige ondersteunt zonodig veranderingen binnen de familiale context. 
 B-C 

 

It5 De verpleegkundige verstrekt advies over teamwork, supervisie, conflicthantering en onderhandeling. 
 C 

 

It6 De verpleegkundige ondersteunt zonodig de leden van het team 
 B-C 

 

 Rol 4 – De verpleegkundige en omgang met ethische kwesties   
 

Ek1 De verpleegkundige kent zorgethiek en denkt na over zorgethische vraagstukken. 
 A-B-C 

 

Ek2 De verpleegkundige is zich bewust van eigen waarden en normen en hoe dit het professionele handelen beïnvloeden. 
 A-B-C 

 

Ek3 De verpleegkundige respecteert de visie van de patiënt en familie. 
 A-B 

 

Ek4 De verpleegkundige kent eigen grenzen en is zich bewust van eigen sterkten en zwakten door kritische zelfreflectie. 
 A-B-C 

 

Ek5 De verpleegkundige identificeert en reageert adequaat op het copingmechanisme 
 A 

 

Ek6 De verpleegkundige bezit vaardigheden om aan te voelen waar de patiënt heen wil. 
 A-B-C 

 

Ek7 De verpleegkundige fungeert als opleider en gesprekspartner. 
 B-C 

 

Ek8 De verpleegkundige durft kijken naar zijn eigen eindigheid en heeft een visie op leven en dood 
 A-B-C 

 

 Rol 5 – De verpleegkundige en de wijze waarop zij/hij de dood binnen de 

samenleving plaatst   

 

Gz1 De verpleegkundige is op de hoogte van taboes over de dood. 
 A 

 

Gz2 De verpleegkundige is op de hoogte van de informatie over de epidemiologie van ongeneeslijke ziekten. 
 B 

 

Gz3 De verpleegkundige kent de structuur en functie van nationale en internationale organisaties. 
 A-B 

 

Gz4 De verpleegkundige demonstreert haar kennis van juridische aspecten. 
 A-B-C 

 

Gz5 De verpleegkundige kent het economische aspect met betrekking tot palliatieve zorg. 
 C 

 

Gz6 De verpleegkundige gebruikt kwaliteitsindicatoren gebaseerd op onderzoek. 
 C 

 

 Rol 6 – De verpleegkundige en de competenties met betrekking tot opleiding   
 

Op1 De verpleegkundige is zich ervan bewust dat opleiding een professionele positieve bijdrage levert . 
 A 

 

Op2 De verpleegkundige heeft voortdurend aandacht aan opleiding. 
 A 
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Op3 De verpleegkundige bezit verschillende onderwijsmethoden en -stijlen. 
 C 

 

Op4 De verpleegkundige moedigt evidenced based leren aan. 
 B-C 

 

Op5 De verpleegkundige bezit een goede kennis van volwassenenonderwijs. 
 C 

 

 Rol 7 - De training van de verpleegkundige in onderzoek binnen de palliatieve zorg   
 

Tr1 De verpleegkundige heeft interesse voor onderzoek en leest in haar vakgebied. 
 A-B-C 

 

Tr2 De verpleegkundige schat de waarde van evidence based handelen. 
 A-B 

 

Tr3 De verpleegkundige is actief betrokken of initiatiefnemer bij onderzoeksinitiatieven. 
 C 
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Bijlage 2. Competentieprofiel opleiding BanaBa verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Versie competentieprofiel: februari 2012  

Bron: Brussel: BanaBa palliatieve zorgen HUB, EHB, Forum palliatieve zorg 

   

Competenties: 

 

1. De student onderzoekt kritisch de eigen visie op eindigheid, leven en dood en is zich 

bewust van de wijze waarop binnen de samenleving tegen de dood en het sterven wordt 

aangekeken. 

1.1 Reflecteert over de eigen levensbeschouwing en de visie op leven en dood 

1.2 Is zich bewust van hoe de eigen levensbeschouwing het professionele handelen kan 

beïnvloeden  

1.3 Is zich bewust van eigen houding ten opzichte van eindigheid 

1.4 Kent de eigen grenzen en wordt bewust van eigen sterkten en zwaktes 

1.5 Kent de taboes die in de samenleving bestaan over de dood 

 

2. De student stemt vanuit zorgethiek de zorg af op de levensovertuiging van de patiënt en 

familie en fungeert daarin als rolmodel voor familie en collega’s. 

2.1. Ontwikkelt de vaardigheid om in het verhaal van de patiënt de levensbeschouwelijke 

component te beluisteren en weer te geven 

2.2. Kan met behulp van modellen de levensbeschouwing van een persoon (patiënt, 

familie, collega’s) in kaart brengen om een holistisch beeld te bekomen 

2.3. Kan de spirituele bronnen van waaruit een persoon (patiënt, familie, collega) leeft, in 

kaart brengen 

2.4. Onderkent het belang van een niet-oordelende houding 

2.5. Kan respectvol omgaan met verschillende vormen van spiritualiteit en religie 

2.6. Kan een aangepast zorgplan aanbieden vanuit een totaalbenadering en de typische 

kenmerken eigen aan cliëntengroepen 

2.7. Hanteert de methodiek van het verpleegproces 

2.8. Besteedt de nodige aandacht aan zelfzorg, mantelzorg en de zorg voor de zorgenden 

 

3. De student werkt vanuit evidence based richtlijnen met patiënten, families, collega’s en 

evalueert de impact van de zorg door klinische beoordeling, onderzoek en zelfreflectie. 

3.1 Heeft interesse voor onderzoek en leest artikels uit het eigen vakgebied 

3.2 Vertrekt vanuit een probleemstelling om op basis van wetenschappelijke literatuur een 

gefundeerde oplossing te formuleren die in de praktijk haalbaar is 

3.3 Moedigt evidence based handelen aan door het palliatief wetenschappelijk onderzoek 

te gebruiken en klinische paden te hanteren 

3.4 Geeft een gefundeerde visie weer met betrekking tot palliatieve zorg en dit gebaseerd 

op een medisch-verpleegkundig referentiekader 

3.5 Maakt een palliatief zorgplan op, evalueert het en stuurt bij indien nodig 

3.6 Evalueert de impact van de aangeboden zorg bij de patiënt door klinische beoordeling, 

onderzoek en reflectie 
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4. De student heeft kennis van fysiologie en haar verschillende systemen, van de 

epidemiologie van ongeneeslijke ziekten en van toegepaste farmacologie. 

4.1. Kent de epidemiologie van ongeneeslijke ziekten om zo de relatie tussen palliatieve 

zorg en het gezondheidszorgsysteem te begrijpen 

4.2. Identificeert veel voorkomende symptomen bij palliatieve patiënten 

4.3. Herkent urgente situaties in de palliatieve zorg en anticipeert op moeilijke situaties 

 

5. De student begrijpt de verschillende dimensies van pijn en bezit de vaardigheden om de 

noden en behoeften van de patiënt vast te stellen. 

5.1. Kent de modellen met betrekking tot totale pijn en past ze toe 

5.2. Herkent indicatoren die verwijzen naar spirituele pijn 

5.3. Bezit de nodige vaardigheden voor het beluisteren van spirituele en andere pijn 

 

6. De student begeleidt op deskundige wijze en met een aangepast geneesmiddelenbeleid de 

palliatieve patiënt bij symptoombestrijding. 

6.1. Identificeert veel voorkomende symptomen als pijn, symptomen m.b.t. 

maagdarmstelsel, dyspnoe, anorexia-cachexie, uitputting, mondproblematiek, 

verwarring en depressie 

6.2. Kent de verwerkingsprincipes van analgetica, gebruikt in de palliatieve setting 

6.3. Heeft het inzicht en de vaardigheid om om te gaan met het specifiek 

geneesmiddelenbeleid voor de behandeling van voorkomende symptomen 

6.4. Begeleidt de palliatieve zorgvrager en zijn familie bij het bestrijden van de 

symptomen 

 

7. De student identificeert de impact van een ernstige ziekte op alle familieleden en reageert 

adequaat op copingmechanismen en andere sociale gevolgen. 

7.1. Herkent de copingmechanismen 

7.2. Ondersteunt en begeleidt de patiënt, zijn familie en zijn omgeving 

 

8. De student begeleidt op deskundige wijze de patiënt en zijn familie naarmate de ziekte 

voortschrijdt en anticipeert op problemen op fysiek, psychosociaal en spiritueel gebied. 

8.1. Kan de mogelijke medische beslissingen rond het levenseinde duidelijk van elkaar 

onderscheiden 

8.2. Weet hoe de patiënt zijn patiëntenrechten kan gebruiken om medisch ethische 

beslissingen rond het levenseinde te beïnvloeden 

8.3. Kent de wettelijke procedures bij euthanasie, voorzien in de Belgische wetgeving 

8.4. Adviseert de patiënt, zijn familie en de omgeving 

 

9. De student reageert deskundig op processen rond verdriet en verlies, evenals inter-

familiare conflicten en biedt passende ondersteuning in deze tijd van onzekerheid en 

verandering. 

9.1. Heeft inzichten in de complexiteit van een communicatieproces waarbij een 

palliatieve patiënt betrokken is 
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9.2. Maakt gepast gebruik van verbale en non-verbale communicatie 

9.3. Neemt een empathische, transparante grondhouding aan die ruimte laat voor het 

verhaal van de familie en zijn gehele context 

9.4. Kijkt inlevend en kritisch naar het gezin als structuur en als samenlevingsverband 

9.5. Ondersteunt zo nodig veranderingen binnen de familiale context 

 

10. De student verleent de afgestemde zorg tot na de dood met aandacht voor emotionele 

begeleiding, verliesverwerking, rouwzorgaanbod en het afhandelen van formaliteiten. 

10.1. Kent de rouwprocessen gangbaar binnen de verschillende culturen 

10.2. Zorgt voor een rouwzorgaanbod voor nabestaanden 

 

11. De student weet waar de andere disciplines in het palliatieve zorgteam voor staan, levert 

een eigen unieke bijdrage en voert in samenspraak met het interdisciplinaire team een 

proactief beleid om familiefocused te werken waarbij ieders rol en functie bepaald wordt. 

11.1. Kent de visie op verpleegkunde en palliatieve zorg en benoemt de rollen en 

          competenties eigen aan de verpleegkundige in de palliatieve zorg 

11.2. Kent ieders rol en functie binnen het team 

11.3. Herkent en anticipeert op moeilijke symptomen en stuurt op interdisciplinaire  

          wijze het zorgteam bij in de zorgverlening 

11.4. Doet voorstellen en bespreken van een basisstrategie m.b.t. pijn- en  

           symptoomcontrole met de arts 

11.5. Voert een proactief beleid in samenspraak met het interdisciplinaire team om  

           familiefocused te kunnen werken 

11.6. Maakt gebruik van instrumenten voor kwaliteitstoetsing teneinde het eigen  

           verpleegkundige functioneren en het functioneren van het palliatieve team te 

           evalueren en bij te sturen 

 

12. De student werkt constructief aan de groepsdynamiek en zijn/haar leiderschapsrol en 

anticipeert zo nodig op veranderingen in het team. 

12.1. Fungeert als rolmodel voor collega’s in de zorg 

12.2. Gaat creatief om met complementaire zorg en neemt initiatief opdat andere  

           zorgverleners vanuit hun domein een geïntegreerde bijdrage verzekeren in het  

           palliatief zorgproces 

12.3. Neemt actief deel aan geplande bijeenkomsten en is in staat om eerlijk eigen  

           ideeën, gevoelens en ervaringen met collega’s te delen 

 

13. De student analyseert de impact van regionale, nationale en internationale organisaties 

rond de ontwikkeling van de palliatieve zorg, evenals de beïnvloedende interne en externe 

factoren. 

13.1. Kent de structuur en zorgmodellen van verschillende diensten voor palliatieve  

           zorg in en buiten de regio 

13.2. Kent de structuur en functie van nationale en internationale organisaties die  

                  betrokken zijn bij de organisatie en ontwikkeling van palliatieve zorg 

13.3. Kent de aandachtspunten van de implementatie van een palliatieve zorgcultuur  
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           in de instelling 

14. De student communiceert op een open manier over zorgethische aspecten evenals 

juridische aspecten met alle partijen inclusief het brede publiek en de media. 

14.1. Fungeert als gesprekspartner om zorgethische aspecten te bespreken met  

           patiënten, familie, collega-zorgverleners, het brede publiek en de media 

14.2. Fungeert als gesprekspartner om juridische aspecten te bespreken met  

           patiënten, familie, collega-zorgverleners, het breder publiek en de media 

 

15. De student voorziet in de nodige bijscholing voor zichzelf, familie of collega’s teneinde 

de zorg voor de patiënt te optimaliseren.  

15.1. Reflecteert op een methodische, gestructureerde wijze over het eigen  

           beroepsmatig functioneren en neemt initiatieven tot bijsturen 

15.2. Is zich er van bewust dat opleiding een professionele bijdrage levert aan  

           patiënten en familie in het ziekteproces 

15.3. Educeert patiënt en familie om de betrokkenheid bij de zorg te vergroten  

 

 

 

Bijlage 3. Onderzoeksvraag en onderzoeksmethode 

Bron: Visser, 2004, Waldrop et al., 2005, Steinhauser et al., 2000 en Rhodes et al., 2007 

 

Visser, (2004). De rol en behoeften van mantelzorgers in de laatste levensfase. 

Onderzoeksvraag: 

De onderzoekster heeft geconstateerd dat er weinig onderzoeken zijn gedaan, specifiek naar 

mantelzorgers in de laatste levensfase. Er wordt weinig exclusieve aandacht besteed aan wat 

de naasten nodig hebben om goede zorg te verlenen en het vol te houden in de laatste 

levensfase. Dit onderzoek richt zich op mantelzorgers in de thuissituatie, maar zegt ook veel 

over de behoeften van de naasten in het algemeen. 

Onderzoeksmethode: 

Visser heeft voor haar onderzoek een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij zij ongeveer 50 

onderzoeken heeft gebruikt. 

 

Waldrop, D., Kramer, B., Skretny J., Milch R. & Finn, W. (2005). Final transitions: family 

caregiving at the end of life. 

De ervaringen van de naasten bij de overgang naar de eindfase van het leven 

Onderzoeksvraag: 

Dit onderzoek is er op gericht om te begrijpen hoe naasten de overgang beleven naar de 

eindfase (stervensfase). Men kijkt naar de unieke ervaringen van de naasten tijdens deze fase.  

De onderzoekers hadden hierbij twee doelstellingen. Als eerste probeerden zij te  begrijpen 

hoe de naasten de overgang maken van het naaste zijn van een zieke, naar het naaste zijn van 

een stervende, een situatie die wezenlijk anders is. De tweede doelstelling is om te kijken naar 

de specifieke stressfactoren voor de naasten, welke deze fase met zich meebrengt. De naasten 

ervaren, naar men aanneemt, meer stress doordat de intensiteit van zorg en de emotionele 

uitdagingen in deze fase duidelijk naar voren komen.  
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Onderzoeksmethode: 

De onderzoekers hebben kwalitatieve diepte-interviews afgenomen met 74 nabestaanden van 

patiënten die minimaal twee weken zorg hebben ontvangen in een hospice. 

 

Steinhauser, K., Christakis, N., Clipp, E., McNeily, M., MwIntyre, L. & Tulsky, J. (2000). 

Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians and other care 

providers. 

Factoren die belangrijk zijn aan het einde van het leven 

Onderzoeksvraag: 

De onderzoekers willen een duidelijk inzicht krijgen in wat patiënten, naasten, artsen en 

andere zorgverleners belangrijk vinden in het integraal verbeteren van de zorg voor de patiënt 

die in de eindfase van zijn leven is. Zij willen breed documenteren welke belangrijke factoren 

er zijn voor stervende patiënten en hun naasten. Daarbij wordt gekeken hoe deze factoren 

gemarkeerd worden in belangrijkheid door artsen en andere zorgverleners. Deze informatie 

zou deze laatste groep informatie en inzicht kunnen geven over hoe zij de patiënt en de 

naasten kunnen begeleiden in de periode rondom het overlijden. 

Onderzoeksmethode: 

Voor deze studie zijn willekeurig deelnemers geselecteerd in de categorieën ernstig zieke 

patiënten, recent getroffen naasten, artsen en andere zorgverleners (verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, en hospice vrijwilligers). In een enquête met 

44 items werd hen gevraagd naar hun ervaringen rondom zorg in de eindfase. Ruim 1800 

enquêtes waren bruikbaar voor het onderzoek en werden verwerkt in tabellen. 

 

Rhodes, R., Mitchell, S., Miller, S., Connor, S. & Teno, J. ( 2007). Bereaved family members 

evaluation of hospice care: what factors influence overall satisfaction with services? 

Welke factoren beïnvloeden de algemene tevredenheid van de naasten 

Onderzoeksvraag: 

Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om de zorg die aan stervenden gegeven wordt met hen zelf 

te evalueren. De patiënt is vaak niet meer in staat om informatie over de zorg die zij krijgen te 

ontvangen en te begrijpen, laat staan dat ze de zorg kunnen evalueren. Daarom vinden de 

onderzoekers de naasten en hun ervaringen over de gegeven zorg een belangrijke bron bij de 

evaluatie van  hospice zorg. De zorg aan de patiënt betekent immers ook veel voor de 

beleving van de naasten. De studie is gericht op het identificeren van zorgprocessen welke 

geassocieerd worden met een grotere tevredenheid over de geleverde zorg in een hospice. 

Oftewel welke zorgprocessen (ondersteuning) geven een grotere tevredenheid over de zorg in 

het hospice. 

Onderzoeksmethode: 

De onderzoekers hebben voor hun onderzoek 116974 ingevulde enquêtes gebruikt welke ze 

eerder verspreid hadden in 819 hospices in de Verenigde Staten. De nabestaanden werden 

ongeveer drie maanden nadat de patiënt was overleden gevraagd om mee te doen aan het 

onderzoek. De belangrijkste onderzoeksvraag: hoe zou u over het algemeen de zorg 

beoordelen welke de patiënt ontving tijdens zijn verblijf in het hospice. De vragen van de 

enquête waren gericht op de beleving van de naasten. 
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Bijlage 4. Tien tips van Cilia Linssen (2010) bij het omgaan met naasten 

Bron: Linssen, 2010 

 

1. Betrek de naasten bij de communicatie 

Vragen die de verpleegkundige zichzelf kan stellen: 

 Hoe kan ik de naasten betrekken bij het proces? 

 Welke rol spelen deze naasten? 

 Ken ik ze? Heb ik ze in beeld? 

2. Bepaal wat het doel is en hoe haalbaar dat is 

Communiceer of het doel wat de verpleegkundigen voor ogen heeft wel overeenkomt met 

de behoeften van de naasten. Vragen: 

 Wat is het maximaal haalbare in deze situatie? 

 Wanneer kan ik tevreden zijn met mezelf? 

3. Benadruk de gezamenlijkheid 

Soms komen de verpleegkundige en naasten in een situatie tegenover elkaar te staan, de 

belangen en rollen beconcurreren elkaar. Vragen: 

 Welk gezamenlijk doel heb je met de naasten? 

 Op welke manier zou je dat kunnen benadrukken? 

4. Benoemen in plaats van oplossen 

Verpleegkundigen observeren de situatie, maar kunnen beter niet op basis van die 

observaties naar oplossingen zoeken, de naasten moeten betrokken blijven. Vragen: 

 Wat zie ik eigenlijk gebeuren (feitelijke observaties, geen interpretaties)? 

 Hoe kan ik dat benoemen tegen de naasten? 

5. Onderzoeken in plaats van interpreteren 

Vaak ondernemen verpleegkundigen actie op basis van interpretaties over de situatie, 

zonder deze bevindingen verder te bespreken met de naasten. Vragen: 

 Welke vragen zou ik kunnen stellen om erachter te komen wat er precies speelt bij de 

naasten? 

6. Geef aan welk gedrag je wel wilt van de ander 

De verpleegkundige kan last hebben van het gedrag van de naasten, dit kan immers 

claimend of kritisch zijn. Vragen: 

 Wat wil je eigenlijk dat de naasten wel doen? Welk gedrag zou je willen? Hoe zou je 

dat zeggen? 

 Hoe zou jij het gesprek met de naasten wel willen? Hoe zou je dat kunnen zeggen? 

7. Zeg iets over jezelf 

Verpleegkundigen mogen ook aangeven aan de naasten als ze ergens geen goed gevoel 

over hebben. Vragen: 

 Wat doet deze situatie met jou? Wat maakt het lastig voor jou? 

 Wat zou je daarover kunnen zeggen tegen de naasten zonder meteen te oordelen?  

8. Zie extreem gedrag als betrokkenheid bij de patiënt 

Soms vertonen naasten gedrag wat niet meer fatsoenlijk is. Als verpleegkundigen dit 

veroordelen, verbreken ze het contact met de naasten. Ze kunnen zich daarom beter 
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richten op de oorzaak van het gedrag wat vaak ligt in de betrokkenheid bij de patiënt. 

Vragen: 

 Welke betrokkenheid zit hieronder? 

 Hoe kan je hier een compliment over geven? 

 Hoe ben je zelf als naaste? Heb je je ook wel eens “misdragen” in de ogen van 

zorgprofessionals? Wat maakte dat je dat deed? 

9. Geef je grenzen aan 

Ook al begrijpt de verpleegkundige de zorgen en emoties van de naasten, zij zal wel haar 

eigen grenzen moeten bewaken. Vragen: 

 Wordt hier voor jou een grens overschreden? Welke? 

 Hoe geef je dat aan? 

 Wat staat vast en wat is bespreekbaar? Hoe kun je dit zeggen tegen de naasten? 

10. Zoek naar de wens achter de kritiek 

De verpleegkundige zal moeten zoeken wat de wens van de naasten is. Vragen: 

 Wat willen de naasten nou eigenlijk? Hoe kun je daar achter komen? 

 Als je niet op de kritiek maar op de onderliggende wens in zou gaan, hoe zou je dat 

dan doen? Wat zou het opleveren? 

 

 

 

Bijlage 5. Planningslijst (na) zorg voor naasten 

Bron: Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 

Deze Planningslijst (versie april 2012) is onderdeel van de Regionale Richtlijn Zorg voor 

Naasten, Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 

www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden 

 

Fase 1    Zorg voor naasten in de palliatieve fase Naam + 

functie 

zorgverlener 

Datum  

Bespreek of bevestig dat de palliatieve fase is aangebroken en 

de patiënt niet langer curatief behandeld wordt. Geef , indien 

gewenst, uitleg over de voor en nadelen van behandeling. 

  

Bespreek en leg vast in dossier m.b.t.  niet- reanimeren/ geen 

ICU beleid.  

  

In thuissituatie;  bespreken wat te doen bij plotselinge 

achteruitgang. 

  

Biedt psychosociale en fysieke ondersteuning aan de naasten.  

Zie hiervoor bijv.  ondersteunende interventies tijdens een 

“slecht nieuws gesprek” en/of ondersteuning in de fasen van 

het rouwproces. 

  

Geef aandacht aan gevoelens van angst en somberheid    

Bespreek: 

- de wensen van naasten  over het verblijf  van de patiënt 

tijdens deze fase; 

  

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=60106&sid=3508&lid=Link3&url=%0ahttp://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden
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- informeer naasten over de mogelijkheden. Vraag evt. een 

transferverpleegkundige in consult voor gesprek met patiënt 

en zijn familie.  

- mogelijkheden voor het doen vervullen van de wensen van 

de patiënt.  

Doe navraag naar religieuze en spirituele behoeften van de 

patiënt en zijn naasten. Geef hierbij zo nodig aan wat de 

mogelijkheden zijn vanuit de organisatie en in de regio. 

  

Check regelmatig bij de naasten of deze nog met vragen 

rondlopen en bespreek samen waar antwoord of 

ondersteuning te vinden is. 

  

Kijk of er een ingang is om met naasten te hebben of zij 

hebben nagedacht over aantal praktische zaken en maak het 

belang hiervan duidelijk. Denk hierbij aan; wensen 

aangaande orgaandonatie, culturele wensen aangaande het 

sterven, regelingen die nog moeten worden getroffen, bezoek 

en afscheid van familie en vrienden, rituelen, invulling van 

begrafenis of crematie. 

  

Blijf alert op signalen van overbelasting en  maak dit 

bespreekbaar. 

Gebruik  meetinstrument mantelzorgbelasting in de 

palliatieve zorg evt. als hulpmiddel. 

  

Bespreek mogelijke ‘hulpbronnen  tegen overbelasting  zoals 

bijvoorbeeld door VPTZ.  

  

Bespreek indien mogelijk ruim voor de stervensfase:  

 eventuele scenario's van overlijden; 

 beslissingen rond het levenseinde; (on)gewenste 

levensverlengende handelingen; 

 wensen en evt. instellingsbeleid ten aanzien van 

eventuele reanimatie, palliatieve sedatie, euthanasie; 

 wensen t.a.v. verzorging na het overlijden. 

  

 

 

 

  

Fase 2  Zorg voor naasten rond het overlijden. Naam 

medewerker 

Datum 

uitvoering 

Bespreek of bevestig dat de stervensfase is aangebroken en 

de laatste dagen tot uren zijn ingegaan. Vraag aan de patiënt 

en de naasten of dit overeenkomt met hun waarneming. 

Patiënten en naasten voelen vaak goed aan dat het einde 

nadert. Bespreek met patiënt en naasten dat er geen 

levensverlengende maatregelen meer plaatsvinden en alles 

zich zal richten op zo veel mogelijk comfort voor de patiënt 

en  als dit aan de orde, start met het Zorgpad Stervensfase. 

  

Bespreek met naasten:    
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 Welke vragen en angsten er voor hen spelen m.b.t. de 

stervensfase. 

 Hoe ze contact op kunnen nemen met de betrokken 

zorgverleners, 

 Beslissingen rond het levenseinde, mede aan de hand 

van eerdere gesprekken daarover, 

 Zaken die nog moeten worden geregeld c.q. 

besproken (bezoek, afscheid, wettelijke en/of 

financiële regelingen, rituelen, lichamelijke zorg 

direct na overlijden, crematie of begrafenis) , 

 Waken, zorgverlof  en evt. aanvullende 

mogelijkheden wat betreft ondersteuning en zorg 

zoals bijv. VPTZ , nachtzorg en hulpmiddelen. 

Bespreek met de naasten hoe en wanneer zij geïnformeerd 

willen worden over het naderend overlijden van de patiënt. 

  

Check regelmatig bij de naasten of deze nog met vragen 

rondlopen en bespreek samen waar antwoord of 

ondersteuning te vinden is. 

  

Observeer  naasten en geef indien gewenst emotionele of 

praktische steun  

  

Geef naasten (schriftelijke) informatie over bijvoorbeeld de 

zin van waken, zorg voor stervenden en in een zorginstelling 

informatie over lang parkeren, overnachten, eten, 

telefoongebruik, sanitair etc.  

  

Geef naasten aan wat zij evt. kunnen doen bij strevende zoals 

bijv. lippen invetten, vocht geven,  hand vasthouden . 

  

Informeer en begeleid de naasten rond en direct na het 

overlijden; bespreek daarbij hun wensen t.a.v. de  laatste zorg 

en hun rol daarbij. Bespreek ook evt. religieuze of culturele 

rituelen en de rol van de begrafenisondernemer. 

  

Bevorder het gevoel van veiligheid door tijd door te brengen 

met naasten, 

  

Geef ruimte en gelegenheid voor persoonlijk afscheid en 

rituelen. Vraag hierbij zo nodig ondersteuning vanuit 

geestelijke verzorging. 

  

 

 

  

Fase 3 Zorg voor nabestaanden 

 

Naam 

medewerker 

Datum 

uitvoering 

Verleen een telefonisch nazorggesprek of verricht een 

huisbezoek na 2 tot 6weken: 

 Informeer naar en beantwoord vragen, 

 Geef zo nodig informatie over het verloop van het 

stervensproces, 

 Behandel alles vertrouwelijk, 
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 Doe navraag naar de ervaringen van naasten, biedt 

een luisterend oor, 

 Rapporteer gemaakte afspraken,  

 Geef zo nodig informatie over lotgenotencontact, 

 Spreek zo nodig een datum voor een vervolgafspraak. 

Geef naasten als  zij dit willen informatie over 

rouwverwerking en de verschillende fasen van een 

rouwproces. 

  

Verwijs nabestaanden, als dit aan de orde is, door naar 

organisaties of professionals voor rouwverwerking.  

  

Verwijs nabestaanden, als dit aan de orde is, naar organisaties 

voor praktische hulp bij bijvoorbeeld erfeniszaken en 

bankzaken e.d. 

  

 

 

 

Bijlage 6. Handleiding waakdoos 

Bron: Marieke Meertens en Ingrid van Geel 

 

Het gebruik van de waakdoos wordt voor de naasten toegelicht in de handleiding, welke het 

beste in de waakdoos zelf bewaard kan worden. In deze bijlage staan teksten vermeld die 

gebruikt zijn in de handleiding. In de handleiding zelf zijn de foto’s van de waakdoos 

gebruikt, ter illustratie en verduidelijking. Het is ook mogelijk om de naasten eerst een folder 

te overhandigen, waarin kort de waakdoos wordt geïntroduceerd. 

Een digitaal bestand van de handleiding met foto’s en de folder zijn op te vragen bij: 

fammeertens@live.nl  

 

Tekst gebruikt in de handleiding: 

Inleiding: 

In de tijd die nu komt wilt u waken, waken bij een persoon die belangrijk voor u is. Waken is 

tijd nemen om samen stil te staan. Een tijd van bewustwording en bezinning, een intense en 

soms ook verwarrende ervaring. Waken is leven in een trage tijd, u moet zich losmaken uit 

een vaak gehaast bestaan en niemand kan u zeggen om hoeveel tijd het zal gaan.  

Het overlijden is nabij en zittend aan het bed komen er vaak allerlei herinneringen en emoties 

boven. Verleden, heden en toekomst liggen hier dichtbij elkaar.  

 

Het team van Hospice de Markies wilt u ondersteunen in deze tijd van waken. Door een 

gesprek, een gebaar, maar ook doordat er een mogelijkheid is om te blijven eten en slapen. 

Wij bieden u ook een doos aan, die we waakdoos noemen. In deze waakdoos vindt u allerlei 

artikelen die u steun kunnen bieden tijdens het waken. In de waakdoos wordt aandacht 

besteed aan de vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Het gebruik van de 

waakdoos kan u helpen om invulling te geven aan de tijd dat u waakt, en biedt u mogelijk 

informatie, ontspanning en (h)erkenning van uw emoties. 

 

mailto:fammeertens@live.nl
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In deze handleiding vindt u kort wat uitleg bij de verschillende artikelen die u in de waakdoos 

zult vinden. Maar mogelijk inspireert de waakdoos u ook om bepaalde spulletjes van thuis 

mee te nemen. Heeft u vragen of wilt u iets anders kwijt over de waakdoos, spreekt u gerust 

één van ons hierover aan. 

 

Wat vindt u in de waakdoos: 

Horen 

Samen of alleen naar muziek luisteren, of zelf muziek maken, dat kan een mooie ervaring 

zijn. Muziek roept vaak allerlei herinneringen en gevoelens op en kan ook heerlijk 

ontspannend zijn. In de waakdoos zitten twee cd’s, maar u kunt ook muziek van thuis 

meenemen. Gebruikt u de discman als u in stilte wilt luisteren.  

Of lees eens voor uit een boek of tijdschrift, dit kan een gevoel van veiligheid geven en kan 

als prettig ervaren worden door beide partijen. 

 

Zien 

In de waakdoos vindt u verschillende boeken. Boeken die gaan over afscheid nemen en over 

de emoties die daarmee gepaard gaan. Deze boeken zijn divers en bevatten gedichten, 

verhalen, mooie foto’s of kunstwerken. Deze verschillende uitingsvormen kunnen mogelijk 

herkenning oproepen bij u en woorden of beelden geven aan uw eigen ervaringen. 

 

U ziet ook een groene zichtmap met daarin folders over verschillende (medische) 

onderwerpen waar u wellicht al over gesproken heeft met de arts of verpleegkundige. In deze 

folders kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. 

  

Misschien voelt u de behoefte om iets te schrijven of te tekenen, het kan een manier zijn om 

gevoelens of gedachten te uiten. U heeft wellicht behoefte aan het opschrijven van praktische 

dingen, zoals zaken die geregeld moeten worden, tot het misschien alvast opschrijven van 

woorden voor op een rouwkaart. Het bijhouden op papier van wat er allemaal gebeurt in de 

dagen van het waken kan een houvast zijn. Deze notities kunnen later een waardevolle 

herinnering zijn voor u, aan degene waar u nu bij waakt en aan de gebeurtenissen in deze 

periode rondom het overlijden. 

Maakt u ook gerust gebruik van de mandalatekeningen die in de groene zichtmap zitten. 

 

In de witte map vind u gedichten die passen bij uw situatie. Gedichten die u, als ze u 

aanspreken, kan gebruiken bij het afscheidsritueel. Heeft u dit al besproken met de 

verpleegkundige? Vraag haar zo nodig om nadere toelichting. 

 

U wordt uitgenodigd om, indien u daar behoefte aan heeft, een woordje neer te schrijven in 

het blauwe boekje met de titel “gastenboekje”. Het gastenboekje wordt gelezen door anderen 

die de waakdoos gebruiken en u wilt hen misschien iets meegeven als een bemoediging of een 

gedicht wat u aanspreekt. 

 

Soms zijn er momenten tijdens het waken die erg dierbaar zijn en soms is het fijn om deze 

momenten vast te leggen voor later: een kleinkind dat even bij opa op bed zit, alle dierbaren 



91 

 

die bij elkaar zijn. Ook kan er behoefte zijn om (een deel) van het afscheidsritueel vast te 

leggen, u kunt hier het fototoestel voor gebruiken. 

 

Waken kan ook gewoon lang duren, en wat afleiding kan soms helpen om de tijd door te 

komen. Even ontspannen met een tijdschrift,een puzzelboekje of een kaartje leggen. Of lezen 

in het boek: Kort & goed, de beste kortste verhalen uit de wereldliteratuur. 

 

Voelen 

Het geven van een massage met olie uit de waakdoos kan zo veel steun geven. Het is niet 

alleen van grote waarde als uiting van lichamelijk contact, maar helpt ook wanneer degene 

waar u bij waakt niet meer in staat is tot verbale communicatie of wanneer ‘alles al gezegd is'.  

Vraagt u de verpleegkundige naar het gebruik van de juiste olie en verdere informatie over het 

masseren. U kunt ook heel eenvoudig de handcrème gebruiken voor een hand- of 

voetmassage. 

 

Het is bekend dat het gebruik van bepaalde stenen, bijvoorbeeld edelstenen of kwartsstenen,  

van spirituele waarde kan zijn. Ze geven de gebruiker bepaalde krachten en inzichten. In de 

waakdoos zitten twee stenen: 

 Rozenkwarts: een kwartssteen welke bij uitstek de steen van het hart en de liefde 

wordt genoemd. Het opent het hart om liefde te ontvangen en te geven. Het werkt 

kalmerend bij verdriet en trauma’s. Het bevordert empathie, openheid en 

behulpzaamheid. Rozenkwarts stimuleert creativiteit en fantasie, het bevordert 

eigenliefde en zelfacceptatie. 

 Seleniet: een edelsteen welke ook wel woestijnroos genoemd wordt. Deze steen werkt 

beschermend, inzicht gevend en helpt bij spirituele bezigheden. Het werkt aardend en 

beschermt en reinigt de aura. Het geeft een heldere geest en inzichten in levenslessen. 

Seleniet bevordert rust, balans en vrede voor de gebruiker en diens omgeving. 

 

Soms is het tijd om even te ontspannen: gebruikt u gerust het fleecedekentje of het 

kersenpitkussentje (de schildpad – even opwarmen in de magnetron). Of knijp de stress er uit 

met de stressbal. 

Zakdoekjes staan symbool voor troost, het is begrijpelijk als u zich verdrietig voelt! 

 

Ruiken 

Geuren werken in op onze gevoelens, een geur kan in één flits bepaalde herinneringen 

oproepen. Het gebruik van geuren schept een sfeer, geeft rust en ontspanning en kan het 

stervensproces ondersteunen. U kunt de sfeervolle geurkaarsen aansteken of een geur 

verspreiden met gebruik van de streamer. Vraagt u voor het laatste de verpleegkundige om de 

flesjes met aromavloeistof en voor advies in de keuze van de juiste geur. 

Het is altijd van belang om na te gaan welke geur u als aangenaam ervaart. Daarbij moet ook 

gekeken worden wat het doel is van het gebruik van de geuren. Moet het bijvoorbeeld 

opwekkend zijn, of juist ontspannend? Zo is bekend dat lavendelgeur ontspannend werkt bij 

piekeren en zorgen. Het bevordert het slapen en vermindert prikkelbaarheid. Bergamot (een 

citrusgeur) werkt juist opmonterend en is angstverminderend en ontspannend. 
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Proeven 

Natuurlijk is een kopje koffie of thee en een kop soep met een broodje erbij één van de 

basisvoorzieningen die wij u aanbieden tijdens het waken. Ook kunt u met ons overleggen als 

u hier een warme maaltijd of broodmaaltijd wilt nuttigen, vraagt u de mogelijkheden hiervoor 

na bij de verpleegkundige. 

 

Het rolletje pepermunt in de waakdoos geeft u de mogelijkheid tot het nemen van een 

verfrissend snoepje, maar zal misschien ook herinneringen aan vroeger oproepen. 
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Figuur 29. Ieder is uniek 

 

Gedichten: 

Pagina 12. Waken is de tijd nemen 

 Schrijver: Marinus van den Berg 

 Bron: Voor de laatste tijd Marinus van de Berg (2003) 

Pagina 13. Ik sta even stil 

 Schrijver: Bertolt Brecht 

 Bron: Voor bij het einde, waken en afscheid nemen  Marinus van den Berg (2004) 

Pagina 20. Jij doet er toe, omdat jij jij bent 

 Schrijver: Cicely Saunders 

Bron: Kijken naar het einde  Hans Bomhof en Marga Berkhout (2011) 

Pagina 24. Zeven wensen 

 Schrijver: Marinus van den Berg 

 Bron: Kijken naar het einde  Hans Bomhof en Marga Berkhout (2011) 

Pagina 37. Laat mij leven in de ruimte 

 Schrijver: Lies Sluijs 

 Bron: folder Afdeling dienst geestelijke verzorging, Lievensberg Ziekenhuis 

Pagina 63. De zin van waken 

 Schrijver: Marinus van de Berg 

 Bron: Voor bij het einde, waken en afscheid nemen Marinus van den Berg (2004) 

 

Inhoud waakdoos 

Boeken: 

 Claire vanden Abbeele  De kunst van het afscheid nemen 

2002 Tielt: Uitgeverij Lannoo ISBN 90-209-5786-4  

 Marinus van den Berg  Voor bij het einde, waken en afscheid nemen   

2004 Kampen: Uitgeverij Kok. ISBN 90-435-0885-3 
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 Hans Bomhof & Marga Berkhout    Kijken naar het einde  

2011 Amsterdam: Buijten & Schippersheijn  ISBN 978-90-5881-590-3 

 Hans Hagen  Voorbij  

2008 Uitgegeven in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 

(IDPZ)  door Agora, ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg. 

 Toon Hermans  Gebedenboekje 

            1986 Baarn: Uitgeverij De Fontein ISBN 90-261-0246-1 

 Toon Hermans  Ik heb je lief 

2010  Baarn: Uitgeverij De Fontein ISBN 978-90-2614-601-5    

 M. Slager  De dood verbeeld 

2004  Bunnik: landelijk steunpunt VPTZ  ISBN 90-804734-6-4 

 Trusou  Wisselvallig weer  

2004 Uitgave in eigen beheer ISBN 90-808549-1-3 

 Diverse auteurs  Kort & goed 

2001 Amsterdam: Uitgeverij Promotheus  ISBN 90-5333-779-2 

Folders: 

 De stervensfase (onderdeel zorgpad stervensfase) 

            Uitgave integraal kankercentrum Nederland (www.iknl.nl) 

 Kanker… als de dood dichtbij is 

Uitgave KWF kankerbestrijding (www.kwfkankerbestrijding.nl) 

 Fabels en feiten over morfine 

Uitgave integraal kankercentrum Oost, Limburg en Zuid 

 Voeding en vocht in de laatste levensfase 

            Uitgave integraal kankercentrum Nederland (www.iknl.nl) 

 Palliatieve sedatie 

            Uitgave integraal kankercentrum Nederland (www.iknl.nl) 

 Delier, acuut optredende verwardheid 

Uitgave integraal kankercentrum Zuid (www.ikz.nl) 

Alle folders zijn te downloaden:   http://www.pnsalland.nl/folders-brochures 

Complementaire zorg: 

 Materialen voor massage- en etherische oliën: www.delevensboom.nl  

 

Bijlagen: 

Bijlage 1. Competentieprofiel verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Bron: Federatie palliatieve zorg Vlaanderen 

Bijlage 2. Competentieprofiel opleiding BanaBa verpleegkundige in de palliatieve zorg 

Bron: Brussel: BanaBa palliatieve zorgen HUB, EHB, Forum palliatieve zorg 

Bijlage 3. Onderzoeksvraag en onderzoeksmethode 

Bron: Visser, 2004, Waldrop et al., 2005, Steinhauser et al., 2000 en Rhodes et al., 

2007 

Bijlage 4. Tien tips van Cilia Linssen (2010) bij het omgaan met naasten 

 Bron: Linssen, 2010 

 

http://www.iknl.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.ikz.nl/
http://www.pnsalland.nl/folders-brochures
http://www.delevensboom.nl/
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Bijlage 5. Planningslijst zorg voor naasten rondom het overlijden 

 Bron: Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 

Bijlage 6. Handleiding waakdoos 

            Bron: Marieke Meertens en Ingrid van Geel 

 


