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Het meest beklijvende gevoel na een ge-
slaagde bijeenkomst, of het nu een feest, 
wedstrijd, begrafenis of festival betreft, is 
misschien wel de verbondenheid met de an-
dere aanwezigen. Maar het hoeven geen 
grote evenementen te zijn, ook in kleine, da-
gelijkse momenten kan je verbondenheid er-
varen: in een babbel aan de kassa of tijdens 
een goede vergadering bijvoorbeeld.
Het gevoel niet verbonden te zijn met de 
mensen om je heen staat gelijk met isole-
ment en eenzaamheid. In een documentaire 
over de Holocaust vertelt een overlevende 
van de kampen: “Plots waren we geen men-
sen meer maar Joden”. Er spreekt een ge-
voel van uitsluiting uit dat in onze huidige 
samenleving voor velen herkenbaar moet 
zijn, denk alleen nog maar aan armen, dak-
lozen, werklozen of geïnterneerden. Ook ba-
by’s overleven niet of nauwelijks als ze geen 
menselijke warmte ervaren. Zou het kunnen 

dat verbondenheid een conditio sine qua 
non is voor (over)leven? Ik voel me verbon-
den, dus ik ben …?

U raadt het al: verbondenheid speelt de 
hoofdrol in dit tijdschrift en op het 12de 
Vlaams Congres Palliatieve Zorg, op 22 sep-
tember 2015 in Hasselt. 
Waar Mieke Grypdonck in haar bijdrage ver-
schillende vormen van verbinden en ver-
bonden zijn in palliatieve zorg onder de loep 
neemt, zoomt Andre Vyt specifiek in op het 
interdisciplinair samenwerken van pallia-
tieve zorgverleners. Howest-medewerkers 
Dorine Coolen en Herlinde Dely pleiten 
voor  een volwaardige samenwerking tus-
sen zorgverleners, vrijwilligers en mantelzor-
gers, o.a. om te voorkomen dat die laatsten 
in een sociaal isolement terechtkomen. Ook 
onze voorzitter Gert Huysmans vraagt in zijn 
voorwoord aandacht voor mantelzorgers 
en vrijwilligers in palliatieve zorg. In woon-
zorgcentrum Sint-Pieter in Lochristi wordt 
op soms verrassende manieren aan zorg-

in-verbinding gewerkt; Hilde Ingels inter-
viewde directeur Ann Cardinael. Psychologe 
An Hooghe sluit de reeks over verbonden-
heid af met een artikel over het belang van 
verbinding in rouwtherapie. 
In de laatste bijdrage focussen Kim  
Beernaert, Sigrid Dierickx, Joni Gilissen en 
Yolanda Penders van de Onderzoeksgroep 
Zorg rond het Levenseinde op de aanbe-
velingen voor de palliatieve zorg die resul-
teerden uit het FLIECE-onderzoeksproject 
(2011-2015) waaraan drie Vlaamse universi-
teiten deelnamen. 
Tot slot brengen we enkele relevante 
nieuwe boeken onder de aandacht waar-
voor we mochten rekenen op recen-
senten Let Dillen, Dirk Hendrickx, Heidi  
Vanheusden, Liesbeth Van Humbeeck en 
Alexander Verstaen.

We wensen u veel leesplezier!

Anne-Marie De Lust

Eindredacteur

Editoriaal

© Gert Huysman
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Voorwoord

Ruben stierf op een zwoele zomerdag in au-

gustus. Hij stierf op de lange zitbank in het 

salon van zijn woonkamer. Niet in een zie-

kenhuisbed, dat wilde hij zo; hij wilde op de 

zitbank blijven liggen waarop hij de laatste 

maanden almaar meer uren had doorgebracht. 

Een grote familie en ruime vriendenkring pas-

seerden in groten getale, “even binnen bij Ru-

ben”, en praatten daarna lang en gedempt na 

aan de tuintafel buiten. In de buurt hing de bar-

becuegeur van lange zomeravonden. 

Het werd te lastig, we brachten Ruben in 

slaap. De laatste nacht moest de pomp wor-

den aangepast. Zijn vier kinderen, tieners, wa-

ren scouts. Ze hadden met luchtmatrassen en 

slaapzakken de woonkamer omgetoverd tot 

een geïmproviseerde slaapplaats en werden 

nauwelijks wakker toen ik me tussen hen door 

een weg zocht naar de bank.

In de zomer kondigt vogelgekwetter de dag 

aan. Het leven van Ruben vergleed in de och-

tendnevel van een dag in augustus.

Mantelzorg

Er zijn veel families als die van Ruben in Vlaan-

deren. Ze zijn in de weer, elke dag, met slaap- 

zakken en luchtmatrassen, met ondersteek, 

met drinkbeker, met kleine maaltijden en lip-

penbalsem. Ze monteren op, ze ondersteunen, 

ze praten over het leven van alledag en over 

het leven dat ze samen hebben gehad en dat 

nu als zand door hun vingers glijdt. Ze zijn in 

de weer, elke dag, met toegewijde inzet, met 

fijngevoelige aandacht en liefdevolle energie. 

In Europa zijn er op elk moment naar schat-

ting 100 miljoen actieve mantelzorgers en hun 

aantal zal ongetwijfeld nog flink toenemen, on-

der meer door de vergrijzing en de mogelijke 

zorgafhankelijkheid van een groeiend aantal 

ouderen. Mantelzorgers zijn de verpersoonlij-

king van een zorgzame samenleving die be-

reid is verantwoordelijkheid op te nemen voor 

wie hulpbehoevend wordt. In de concrete reali-

satie van palliatieve zorg vormen ze niet alleen 

een onmisbare, maar onmiskenbaar de meest 

essentiële schakel in de zorgketen met de pro-

fessionele hulpverlening.

Maar wie zorgt er voor de mantelzorger? De 

mantelzorger wordt wel als zorgverlener er-

kend, maar wordt hij ook herkend als zorgvra-

ger? Weten we wat mantelzorgers drijft, kennen 

we hun noden en bezorgdheden, weten we 

waarmee ze ondersteund kunnen worden en 

wat de valkuilen zijn van intense of langdurige 

mantelzorg? Heel wat mantelzorgers zijn zelf 

oud en kwetsbaar. Mantelzorgers hebben het 

vaak moeilijk met het gebrek aan privacy en de 

transformatie van het huis in een plaats waar 

‘verzorgd’ wordt, de sluipende omvorming van 

de woonkamer tot een ziekenhuiskamer. De 

zorg interfereert vaak gedurende lange tijd 

met het normale beroeps- of sociale leven. De 

financiële impact van mantelzorg wordt maar 

ten dele opgevangen door bestaande tege-

moetkomingen, zoals voor het palliatief verlof. 

Uit een grote review in het tijdschrift Palliative 

Medicine van juni dit jaar blijken mantelzorgers  

nood te hebben aan zowel praktische als emo-

tionele ondersteuning, naast voldoende infor- 

matie over de prognose en het verloop van het 

palliatieve proces. Vooral de emotionele steun 

door professionelen wordt als onvoldoende 

aangevoeld. 

Vermaatschappelijking van de 
zorg

Door onder meer de vergrijzing en de toene-

mende druk op budgetten voor gezondheids-

zorg en welzijn in het algemeen, is een tendens 

naar ‘vermaatschappelijking van de zorg’ on-

afwendbaar. Als een weerkerende mantra spat 

dit in vele beleidsdocumenten van het papier. 

Op zijn smalst is dat een verhaal van kostprijs 

en besparingen. 

In de uitbouw van palliatieve zorg mag de ver-

maatschappelijking van de zorg geen zwak-

tebod zijn, wel integendeel. Ze past naadloos 

in één van de concrete doelen die palliatieve 

zorg zich stelt: zorgen dat het sterven daar kan 

plaatsvinden waar de zieke dat wenst. Meestal 

is dat thuis of in het woonzorgcentrum. Zonder 

goede omkadering van mantelzorgers lukt dat 

niet. Ze zijn onmisbaar om dit doel te realise-

ren en de draagkracht van de mantelzorger is 

meestal bepalend voor het welslagen ervan.

En dus is het belangrijk dat ook de mantelzor-

ger, net zoals de patiënt, een stem in het zorg-

proces krijgt. Om het met een modewoord te 

zeggen: ‘empowerment’. Het is een opdracht 

voor de overheid, die moet investeren in man-

telzorg en onder meer de financiële haalbaar-

heid ervan moet ondersteunen, meer dan nu 

het geval is. Maar het is zeker ook een op-

dracht voor de georganiseerde palliatieve 

zorg. De mantelzorger is een partner die niet 

alleen inhoudelijk en emotioneel ondersteund 

moet worden. Hij moet ook concreet een stem 

hebben in de lijnen die in een zorgproces wor-

den uitgezet.

Vrijwilligers, de stille kracht

Alleen al bij de Netwerken Palliatieve Zorg in 

Vlaanderen zijn er een kleine duizend vrijwil-

ligers actief. Voor de hele palliatieve zorg ligt 

hun aantal vele malen hoger. Ze zijn actief 

aan het ziekbed, ze zorgen voor maaltijden op 

maat op palliatieve eenheden of voor het ont-

lasten van families ’s nachts in de thuiszorg, en 

Mantelzorgers zijn de verpersoonlijking van een zorgzame 

samenleving die bereid is verantwoordelijkheid op te nemen voor 

wie hulpbehoevend wordt. 

En dus is het belangrijk dat ook de 

mantelzorger, net zoals de patiënt, 

een stem in het zorgproces krijgt. 

© Lotte Verheyden
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ze doen dat belangeloos en met veel oprechte 

betrokkenheid. 

Vrijwilligers zijn uitdrukkelijk niet de goedkope 

vervanging van professionelen. Ze voegen een 

dimensie toe, ze maken de zorg rijker en men-

selijk intenser, ze doorvlechten de zorg met 

warmhartige inzet en doorleefd engagement. 

In palliatieve zorg zijn ze een stille en vaak te 

onzichtbare kracht. 

Palliatieve zorg is bij uitstek multidisciplinaire 

zorg, maar niet enkel door professionelen. Zo-

wel mantelzorg als inzet van vrijwilligers zijn 

essentiële stukken van de zorgpuzzel die rond 

de zieke gelegd moet worden. 

25 jaar palliatieve zorg, 
25 jaar Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen

Dit jaar bestaat de Federatie Palliatieve Zorg 

Vlaanderen vzw vijfentwintig jaar, en bij uitbrei-

ding de hele sector, al zijn de eerste initiatieven 

enkele jaren ouder. Na vijfentwintig jaar is pal-

liatieve zorg een huis met vele kamers, solide, 

met een stevige fundering. De opbouw ervan is 

van bij de eerste steenlegging en tot op heden 

voor een groot stuk het werk van bevlogen vrij-

willigers. De Netwerken, de werkgroepen van 

diverse pluimage, de vrijwillige inzet van zove-

len, ook in de structuren, heeft gemaakt dat op 

vijfentwintig jaar palliatieve zorg een niet meer 

gecontesteerd en professioneel onderdeel van 

de gezondheidszorg is geworden.

Een huis van de toekomst

De vermaatschappelijking zit in het DNA van 

palliatieve zorg ingebakken. Er blijft heel wat 

te doen, het huis is niet af. Als palliatieve zorg 

ook een huis voor de toekomst wil bouwen, dan 

zal er blijvend aandacht moeten zijn voor de 

plaats die mantelzorgers en vrijwilligers er ook 

nu al innemen. Dat vraagt een evenwichtige 

dialoog waarbij ze erkend worden in de unieke, 

onvervangbare en essentiële positie die zij in-

nemen.

Ruben stierf te jong, op een dag in augustus. 

Hij stief thuis, sereen, omringd door wie hem 

dierbaar was. Dat was met professionelen al-

leen nooit gelukt.

Dr. Gert Huysmans

Huisarts en equipearts

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Vrijwilligers zijn uitdrukkelijk niet 

de goedkope vervanging van 

professionelen. 

© iStockphoto
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Verbinden en verbondenheid in de palliatieve zorg

Verbinden is een goed gekozen thema voor 

een congres over palliatieve zorg. Palliatieve 

zorg gaat inderdaad over verbinden en ver-

bonden zijn. Dat geldt voor alle zorg, maar de 

palliatieve zorg mag er zich op beroemen dat 

aspect eerder en in sterkere mate dan andere 

terreinen van de gezondheidszorg in het licht 

te hebben gesteld en in praktijk te brengen. 

Zorg verlenen vanuit de 
verbondenheid met de patiënt 
en zijn familieleden

Een goede zorgverlener in de palliatieve zorg 

zal altijd vanuit de verbondenheid met zijn 

patiënt werken. Het is niet anders mogelijk.  

De patiënt in een palliatieve fase laat in alle 

scherpte zijn lijden zien. De palliatieve zorg-

verleners laten dat lijden van de patiënt bij 

zich binnenkomen, en laten zich oproepen om 

daarop een antwoord te geven. Zij zien de an-

der als mens staan (Van Heijst, 2008), zij zien 

hem zoals hij is: iemand die lijdt, pijn lijdt maar 

misschien nog meer lijdt om alles wat niet 

meer kan en niet meer zal zijn; om alles wat 

hij moet achterlaten; om het verdriet dat daar-

door zijn familieleden overkomt; om alles wat 

voorgoed verloren en voorbij zal zijn. Zij zien 

de ander met zijn angst voor wat komen gaat, 

waarop hij geen vat heeft en misschien met 

alle middelen vat probeert te krijgen. Zij zien 

hem met zijn angst voor de toekomst, een toe-

komst waarvan hij geen deel meer zal uitma-

ken, die hij niet meer zal kunnen beïnvloeden, 

die hij uit handen moet geven, tegen alle ge-

voelens van verantwoordelijkheid en zorg in. 

Zij zien hem zoals hij geweest is en graag zou 

blijven. Of zij zien het verdriet om wat nooit ge-

weest is, om verspeelde kansen, om aspiraties 

die ongerealiseerd gebleven zijn en nu voor-

goed opgeborgen moeten worden. De pallia-

tieve zorgverleners verbinden zich ertoe met 

de patiënt en zijn familie de weg te gaan die 

hij te gaan heeft. Zij zullen meegaan, hoe de 

reis ook verloopt. Zij zullen er zijn. Zij zullen de 

patiënt en zijn geliefden niet verlaten. Ook niet 

als de patiënt het lastig heeft, ook niet als hij 

boos of lastig is. Ook niet als hij niet om aan 

te zien is (Cannaerts, Dierckx de Casterlé, & 

Grypdonck, 2000). Ook niet als zijn lijden hen-

zelf pijn doet. 

De patiënt verbinden met 
zichzelf en met wat hem 
overstijgt

De pijn, het onwillige lichaam dat het alsmaar 

meer laat afweten, dat alsmaar minder doet wat 

het verondersteld wordt te doen, fragmenteren 

de persoon. Ze vervreemden hem van zichzelf, 

van wie hij is en wil zijn. Palliatieve zorgverle-

ners willen bijdragen tot heling, niet als herstel 

van hoe het vroeger was - dat is immers voor-

goed voorbij - maar als herstel van heelheid: 

het gevoel een mens te zijn, een mens uit een 

stuk. Palliatieve zorgverleners luisteren naar 

verhalen over het leven die tot dat herstel van 

heelheid bijdragen. Verhalen over wie men ge-

weest is, over wat men bijgedragen en ontvan-

gen heeft, over dankbaarheid en (nood aan) 

vergeving. Ze kunnen, door adequate pijnbe-

strijding, door er te zijn voor de ander, door de 

zekerheid van hun zorgende aanwezigheid, de 

ander bevrijden uit een teruggeplooid zijn op 

zichzelf, en hem weer (wat meer) open maken, 

zodat hij opnieuw oog kan krijgen voor de an-

deren, voor het andere, voor de Andere. 

Het leven en de dood verbinden

Palliatieve zorg is zorg voor het leven. Een 

goede dood maakt daar deel van uit, maar het 

is lang niet meer de eerste bekommernis van 

de palliatieve zorg. Toch is de dood nooit veraf. 

Impliciet of expliciet is hij altijd aanwezig. De 

palliatieve zorgverleners weten leven en dood 

te verbinden. Ze kunnen met de dood aan tafel 

zitten zonder op de vlucht te slaan (Van Lanc-

ker, 2000). Ze hoeven het er niet altijd over te 

hebben, maar het kan er altijd over gaan. Dat 

stelt veel patiënten en familieleden gerust. Hun 

eigen onwennigheid, hun angst voor het onbe-

kende worden in de armen van de palliatieve 

zorgverlener geborgen. Daardoor kunnen pa-

tiënten en familieleden er ook (wat beter) mee 

omgaan. Daardoor kunnen ze ook verder le-

ven, vaak alsof de dood er niet is - achter het 

tochtscherm uit het zicht gezet - maar goed 

beseffend dat hij er wel is (Nierop-van Baalen 

& Grypdonck, 2008). Palliatieve zorgverleners 

kunnen de onuitroeibare hoop als hoop beves-

tigen – “ik hoop met u mee” - en daardoor le-

ven met de dood voor ogen mogelijk maken. 

Patiënten en hun familieleden 
verbinden

Palliatieve zorgverleners proberen de banden 

van de patiënt met zijn familieleden zo goed 

mogelijk te versterken. Ze weten dat samen lij-

den en medelijden mensen dichter bij elkaar 

kunnen brengen, maar ook van elkaar kunnen 

vervreemden. Ze helpen patiënten en hun fa-

milieleden vorm te geven aan hun verbonden-

heid. Soms staat het vreemde van de situatie 

in de weg. De angst de ander te kwetsen is te 

groot om echte communicatie aan te durven. 

Palliatieve zorgverleners helpen dan door te la-

Een goede zorgverlener in de palliatieve zorg zal altijd vanuit de 

verbondenheid met zijn patiënt werken. 

Palliatieve zorgverleners willen 

bijdragen tot heling, niet als 

herstel van hoe het  vroeger was 

- dat is immers voorgoed voorbij - 

maar als herstel van heelheid.

© Paul Vanden Berghe
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ten zien hoe zij het doen. En dat werkt soms. 

Soms ontstaat er vervreemding doordat de pa-

tiënt en zijn familieleden anders met de situa-

tie omgaan, ieder in overeenstemming met zijn 

eigen stijl, of in overeenstemming met wat hij 

denkt aan te kunnen. Dan helpen palliatieve 

zorgverleners hen elkaars reacties te begrij-

pen. Ze ondersteunen hen in het respecteren 

van elkaars wijze van omgaan met de situa-

tie. Soms is de afstand door wat ooit gebeurd 

is erg groot, zo goed als onoverbrugbaar.  

Dan zullen palliatieve zorgverleners helpen 

de afstand te verkleinen, een brug te maken. 

Soms lukt het, soms niet. Soms kan het ver-

bindende werk pas na het overlijden plaats-

vinden. Ook daarvoor krijgen familieleden van 

palliatieve zorgverleners aandacht. 

De verschillende aspecten van 
de zorg verbinden

Palliatieve zorg is holistische zorg. Ze gaat uit 

van de mens, van de persoon. De palliatieve 

zorgverlener ziet de patiënt als een persoon 

die met een moeilijke situatie geconfronteerd 

wordt, en waarop hij als mens, met heel zijn 

wezen, reageert. Palliatieve zorg focust niet 

op symptoombestrijding, al is die symptoom-

bestrijding van wezenlijk belang en het eerste 

waaraan gewerkt zal worden; de symptoombe-

strijding schept immers de voorwaarden om tot 

het einde zo goed mogelijk te kunnen leven. 

Palliatieve zorg wil de patiënt en zijn familie-

leden helpen het leven boven de ziekte uit te 

tillen, ook nu het einde van dat leven onmis-

kenbaar in zicht is. Palliatieve zorg is geïnte-

greerde zorg, waarbij aspecten er wel soms 

even uitgelicht worden, maar altijd weer in het 

geheel teruggeplaatst worden, in dienst van 

het leven. 

De zorgverleners verbinden

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg. Ze in-

tegreert kennis van verschillende disciplines 

en van verschillende beroepsbeoefenaren. 

De palliatieve zorg is een van de domei-

nen waarop die multidisciplinaire samenwer-

king (op vele plaatsen) het verst gevorderd is. 

Daarbij staan niet de belangen van de profes-

sies maar die van de patiënt en zijn familiele-

den voorop. Palliatieve zorgverleners werken 

niet met strikt afgebakende terreinen. Wie wat 

doet wordt bepaald door wat het beste met de 

behoeften van de patiënt overeenkomt, en niet 

door de afspraken die er gemaakt zijn en die 

omwille van de lieve vrede gehonoreerd moe-

ten worden. Palliatieve zorgverleners wisselen 

gegevens en zienswijzen uit. Ze werken sa-

men aan een gedeeld doel, en geven elkaar 

daarbij een grote vrijheid om datgene te doen 

wat zij nodig achten om de patiënt op de best 

mogelijke manier van dienst te zijn. Palliatieve 

zorgverleners helpen de reguliere zorgverle-

ners de palliatieve visie in hun zorg te realise-

ren. Ze helpen hen te zien wat er te zien is. Ze 

staan hen met raad en daad bij, erop lettend 

hen niet buitenspel te zetten. Ze zijn beschik-

baar en bereid op te treden als het nodig is de 

patiënt goede zorg te verlenen. 

Middelmatigheid

Het beeld van de palliatieve zorgverlener dat ik 

hier schets is te positief. Dat is zeker zo. Pallia-

tieve zorgverleners zijn ook maar mensen. De 

meesten doen hun best, het grootste deel van 

de tijd. Maar ook dan lukt er veel niet. Omdat de 

situaties te weerbarstig zijn, omdat de zorgver-

leners over te weinig mogelijkheden beschik-

ken om de situatie het hoofd te kunnen bieden, 

omdat ze steken laten vallen, omdat ook zij 

nu en dan een slechte dag hebben of te veel 

met zichzelf bezig zijn. Vanlaere & Burggraeve 

(2013) hebben het in dit verband over de kleine 

ondeugd van de middelmatigheid. Het be-

staan van die kleine ondeugd bij zichzelf en bij  

collega’s (h)erkennen kan bevrijdend en mobi-

liserend werken. Het laat toe niet in het besef 

van het falen vast te blijven zitten. Het zet aan 

om het beter te proberen, zonder verkramping, 

want beseffend dat het vaak zal lukken, maar 

soms ook niet. De erkenning van de onvermij-

delijkheid van de middelmatigheid maakt het 

mogelijk hoge idealen te formuleren, als be-

trachting, niet als beschrijving van de reali-

teit die men vervolgens niet haalt. Het houdt 

de hoop levendig dat het, ondanks alle beper-

kingen, van buiten opgelegd of vanbinnen er-

varen, toch de goede kant zal blijven opgaan.

 

Em. prof. dr. Mieke Grypdonck

Verpleegkundige en em. buitengewoon hoogleraar 

Verplegingswetenschap 

UGent en Universiteit Utrecht
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Met dank aan V. Balduyck,  C. Cremie, M. Engel,  

J.J. Georges, N. Cannaerts, B. Dierckx de Cas-

terlé, V. Heemers, M. Kars, C. Nierop-van Balen, A.  

Oosterlinck, S. Rensen, C. Snoeck, Katrien Vanderwee,  

K. Van Lancker, E. Vyncke, studenten of onderzoe-

kers met wie ik onderzoek heb gedaan over pallia-

tieve zorg.  Veel van wat in dit artikel aan de orde 

komt is op dat onderzoek gebaseerd. 

Palliatieve zorg wil de patiënt en 

zijn familieleden helpen het leven 

boven de ziekte uit te tillen.

Palliatieve zorgverleners weten dat samen lijden en medelijden 

mensen dichter bij elkaar kunnen brengen, maar ook van elkaar 

kunnen vervreemden.
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Een tijdige zorgplanning, met het zorgvuldig 

aangaan van het gesprek met de patiënt en 

zijn naasten over verwachtingen en wensen 

en het vastleggen van goed overlegde zorg-

doelen, is niet alleen een belangrijke hefboom 

om de patiëntenrechten aan het levenseinde 

te realiseren maar maakt de zorgrelatie tot een 

partnerschap waarbij ook de zorgverlener ver-

sterkt wordt in het bieden van betere zorg [1].  

Voordelen interprofessionele 
aanpak

Een interdisciplinaire of interprofessionele aan-

pak in zorgplanning brengt niet alleen een ge-

deelde zorg (shared care) met zich mee waarin 

zorgverlener, patiënt en mantelzorger(s) ac-

tief zijn. De integratie van de verschillende ge-

zichtspunten en expertisedomeinen levert ook 

betere analyse en besluitvorming op waarin 

wederzijds begrip en gedeelde verantwoorde-

lijkheid centraal staan [2,3]. De nauwe relatie 

die er vaak is tussen verpleegkundigen, fami-

lie en patiënt maakt dat verpleegkundigen een 

belangrijke partner zijn in deze werkwijze [4]. 

De samenwerking tussen zorgverleners wordt 

dan ook als een noodzaak gezien voor kwalita-

tieve palliatieve zorg [5].  

Interdisciplinair leren

In 2013 heeft de European Association for 
Palliative Care niet alleen het interdisciplinair 

samenwerken en het geïntegreerd zorg verle-

nen als een van de tien kerncompetenties voor 

palliatieve zorgverleners opgenomen, maar 

heeft ze ook het interdisciplinair leren van en 

met elkaar centraal gesteld [6,7]. In navol-

ging van initiatieven in Canada, het Verenigd 

Koninkrijk, Scandinavië en Australië is in Eu-

ropa tien jaar geleden een netwerk ontstaan 

dat het interprofessioneel samenwerken en het 

samenwerkend leren in de gezondheidszorg 

wil stimuleren. Dit European Interprofessional 
Practice & Education Network (www.eipen.eu) 

heeft in 2011 een charter opgemaakt dat de op-

roep van de Wereldgezondheidsorganisatie tot 

meer interprofessionele samenwerking [8] wil 

realiseren. 

Tot nu toe zijn het vooral hogescholen en uni-

versiteiten die opleidingsinitiatieven nemen. 

Die blijven meestal echter beperkt tot een 

fractie van het opleidingsprogramma en zeer 

bescheiden leerdoelen. Goede bestaande 

praktijken in een aantal opleidingsinstituten [9] 

krijgen hopelijk in de komende jaren navolging. 

Het blijft echter nog veraf van wat werkelijk no-

dig is voor een vernieuwde en verbrede vorm 

van gezondheidszorgopleidingen zoals door 

een onafhankelijke expertengroep in The Lan-
cet is gepubliceerd [10]. 

Duwtje in de rug

Eens afgestudeerde zorgverleners in het werk-

veld staan, worden ze geconfronteerd met 

vastgeroeste gewoonten die effectief interpro-

fessioneel samenwerken niet vergemakkelij-

ken of dat zelfs in de weg staan. Er is dus niet 

alleen nood aan goede competenties met het 

oog op overleg en samenwerking, maar er zijn 

ook middelen en mechanismen nodig die dit 

faciliteren [11]. Overheid, zorgverleningsinstel-

lingen en ziekenfondsen spelen hierin een be-

langrijke rol, en politieke partijen kunnen dit op 

de agenda zetten. Bij de vorige verkiezingen 

was er in Vlaanderen slechts één politieke par-

tij die de interdisciplinaire samenwerking in de 

gezondheidszorg expliciet als programmapunt 

naar voren durfde te schuiven als hefboom 

voor betere en effectievere zorg. In Finland 

speelt de overheid een actieve rol in het instal-

leren en onderhouden van overleg en samen-

werking.

Hulpmiddelen voor interprofes-
sionele zorgplanning

Hulpmiddelen en mechanismen hoeven niet 

complex te zijn om resultaten op te leve-

ren. Vaak heersen er misverstanden, alsof in-

terdisciplinair overleg en interprofessionele 

zorg meer tijd in beslag nemen en ook duur-

der zijn. Het gebruikmaken van een helder 

kader gericht op interprofessionele zorgdoe-

len, bijvoorbeeld via de shared care matrix 

[12], en het goed voorbereiden, structureren 

en rapporteren over overleg en zorgplanning 

in nauw overleg met de patiënt zijn twee es-

sentiële elementen die (volgens het Pareto-

principe uitgedrukt) al 80% van de kwaliteit 

van interprofessionele zorg bepalen [13]. De 

matrix voor gezamenlijke zorgplanning is een 

zeer eenvoudig maar effectief middel om niet 

alleen de samenhang van de zorgplanning te 

bevorderen, maar ook de samenwerking tus-

sen de betrokken zorgverleners. Vandaag is in-

terdisciplinaire zorgplanning meestal gewoon 

multidisciplinair, d.w.z. een samenstelling van 

zorgactiviteiten van verschillende zorgverle-

ners die hierover nauwelijks overleg hebben 

doch hun eigen activiteit hoogstens rapporte-

ren aan of ter beschikking stellen van andere 

betrokken zorgverleners. Activiteiten zoals ’zie-

kenhuisopname’, ’bloedwaardenonderzoek’ en 

‘gesprek met de familie’ worden dan vaak ver-

keerdelijk als zorgdoelen benoemd. Het is van 

belang dat zorgverleners eerst samen bepalen 

wat haalbare zorgdoelen zijn en er vervolgens 

de activiteiten uit afleiden die voor deze doe-

len noodzakelijk of nuttig zijn. Dat zou bijvoor-

beeld kunnen zijn dat het garanderen van de 

mobiliteit binnenshuis ten behoeve van activi-

teiten uit het dagelijkse leven (ADL) voor het 

komende halfjaar voorop staat en dat daar-

voor zorgverleners (verpleegkundige, kinesi-

therapeut, ergotherapeut) samen bepalen wat 

Interprofessionele palliatieve zorg

De nauwe relatie die er vaak is 

tussen verpleegkundigen, 

familie en patiënt maakt dat ver-

pleegkundigen een belangrijke 

partner zijn in deze werkwijze. 

© Wim Decoodt
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nodig is om te doen en door wie. Voor verschil-

lende zorgdoelen kunnen wisselende zorg-

verleners verantwoordelijk zijn. De arts, een 

overlegcoördinator of een zorgcoördinator kan 

de totaalzorg superviseren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

heeft begin deze eeuw de vernieuwde ICF 

(Internationale classificatie van het menselijk 

functioneren, aandoeningen en beperkingen) 

ingevoerd [14]. Deze classificatie is gefocust 

op een gemeenschappelijk begrippenkader 

en taalgebruik met betrekking tot het mense-

lijk functioneren (respectievelijk het disfunctio-

neren). Hoewel ICF meestal wel ergens in het 

programma van de verschillende medische 

opleidingen en opleidingen gezondheidszorg 

is opgenomen, is het eigenaardig vast te stel-

len hoe moeizaam en traag dit begrippenka-

der ingang vindt. Een ad hoc ICF-Platform voor 

Nederlandstalig België probeert hieraan sinds 

2012 via opleidingen en studiedagen te verhel-

pen. Het ICF-kader kan het interprofessioneel 

overleg, o.a. bij palliatieve zorg, sterk facilite-

ren, niet alleen omdat men dan een gezamen-

lijk denk- en werkkader heeft, maar ook omdat 

bij een juist gebruik de persoonlijke en con-

textgebonden factoren even belangrijk geacht 

worden en zelfs als uitgangspunt genomen 

kunnen worden. In plaats van eerst te overleg-

gen en dan pas de vraag te stellen “Wat vindt 

de patiënt ervan?” wordt eerst de vraag ge-

steld wat de mogelijkheden, belemmeringen 

en wensen zijn vanuit het oogpunt van de pa-

tiënt om vervolgens de ziektetoestand, de acti-

viteiten en de participatiebeperkingen als team 

met de patiënt te analyseren en te bepalen wat 

in dit kader haalbaar is als interventie.

Hulpmiddelen voor 
kwaliteitscontrole

Zorgteams kunnen niet alleen werken met 

hulpmiddelen voor interprofessionele zorg-

planning maar kunnen ook de kwaliteit van 

hun interdisciplinair of interprofessioneel over-

leg zelf beoordelen via gestandaardiseerde 

instrumenten. Het Oost-Vlaamse Samenwer-

kingsverband Eerstelijnszorg Gent-Eeklo-

Waasland-Aalst heeft in 2014 een project 

gelanceerd waarbij geregelde zelfevalua-

ties tot meetbare kwaliteitsindicatoren en op-

volgbare kwaliteitsverbetering leiden [15]. De 

recent vernieuwde aandacht voor interdiscipli-

nair samenwerken komt in het algemeen sterk 

vanuit de hoek van kwaliteitszorg in gezond-

heids- en welzijnsvoorzieningen, dat door de 

Vlaamse overheid via decreten en uitvoerings-

besluiten sinds het eind van de vorige eeuw 

wordt gestimuleerd.

Kenmerken interdisciplinaire 
teams

Goed functionerende interdisciplinaire teams 

onderscheiden zich van andere door verschil-

lende kenmerken [16]. In de eerste plaats is er 

een duidelijke coördinatie nodig. Leiderschap 

moet hier gericht zijn op managementaspec-

ten waarbij open communicatie en zelfreflec-

tie worden gestimuleerd. Een team hoort te 

bestaan uit zorgverleners die elkaar aanvullen 

en complementaire rollen opnemen. De ver-

schillende zorgverleners hebben kennis van, 

en respect voor de competenties en bijdragen 

van andere zorgverleners, wars van vooroorde-

len en stereotiepe percepties. Effectieve teams 

worden gekenmerkt door het zoeken naar en 

formuleren van gezamenlijke zorgdoelen waar 

iedereen zich achter kan scharen. Hiertoe be-

schikken ze over een gezamenlijk werkkader 

en werkinstrumenten die het delen van ken-

nis bevorderen. Administratieve elementen zijn 

zodanig georganiseerd dat ze het gezamen-

lijk gebruik van dossiers en informatiebronnen 

vergemakkelijken. Ten slotte moeten uiteraard 

voldoende vaardigheden in communicatie en 

conflicthantering bij teamleden aanwezig zijn. 

In het Healthy Teams-model [17] worden de 

sleutelfactoren benoemd als ‘doel en doelbe-

paling, leiderschap, communicatie, samen-

hang en wederzijds respect’. De rol van een 

teamcoach is in dit geheel cruciaal. Hij/zij hoort 

ervoor te zorgen dat teamvergaderingen goed 

voorbereid zijn en dat de gewenste zorgverle-

ners en de noodzakelijke informatie beschik-

baar zijn. Daarnaast is het structureren van een 

teamvergadering cruciaal zodat voldoende tijd 

wordt besteed aan gezamenlijke probleemde-

finitie en –analyse alvorens interventies worden 

gekozen. 

Transdisciplinaire aanpak

In een interdisciplinair team kan de kennis 

van elkaars beroepsmatige competenties zo 

hoog zijn, en het gezamenlijk opmaken en op-

volgen van zorg zo vlot verlopen, dat het voor 

een buitenstaander niet altijd duidelijk is welke 

persoon voor welk beroep staat. Dergelijke 

transdisciplinaire aanpak betekent echter niet 

dat de professionele identiteit van zorgverle-

ners hier zoek is. Het betekent wel dat de zorg-

verleners een gezamenlijk raamwerk hanteren, 

waarbij stereotiepe rolverdelingen en vak-

jargon op de achtergrond komen te staan in 

plaats van op de voorgrond. De sociaal wer-

ker en de verpleegkundige zijn niet de enige 

teamleden die zich op het psychosociaal wel-

zijn van de patiënt richten, en de arts heeft niet 

altijd als enige de kennis om een diagnose te 

stellen. Overlappingen tussen werkdomeinen 

van zorgverleners worden traditioneel geasso-

cieerd met wrijvingen en met angst voor ver-

lies aan professionele identiteit doch dat hoeft 

allerminst het geval te zijn. In palliatieve zorg 

horen enerzijds duidelijke bevoegdheidsafba-

keningen dergelijke wrijvingen te vermijden en 

hoort een interprofessioneel kader de samen-

werking te ondersteunen.

Conclusies

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het 

noodzakelijk is om tijdens opleidingen ge-

neeskunde en gezondheidszorg, maar ook 

in bijscholingen en postgraduaatopleidingen, 

Vandaag is interdisciplinaire 

zorgplanning meestal gewoon 

multidisciplinair.

Effectieve teams worden gekenmerkt door het zoeken naar en 

formuleren van gezamenlijke zorgdoelen waar iedereen zich achter 

kan scharen. 
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aandacht te besteden aan interdisciplinaire 

competenties. Ze spelen een rol bij verschil-

lende dimensies en in verschillende contex-

ten: communicatie en correspondentie, advies 

en overleg, zorg- en interventieplanning, zorg-

management, verwijzing en opvolging. Een 

assessment van deze competenties kan ge-

beuren op basis van een raamwerk dat zorgvul-

dig de componenten en beoordelingscriteria 

in kaart brengt [13]. Cruciaal is hierbij dat on-

derscheid wordt gemaakt tussen kennis, vaar-

digheden en houdingen. Het is niet voldoende 

dat men kennis heeft van verschillende zorg-

verleners: men moet ook in bepaalde situaties 

effectief een beroep doen op de meest aan-

gewezen zorgverlener, en men moet op een 

goede manier contact leggen, informatie door-

geven, overleggen en samen zorg plannen en 

opvolgen. Beoordelingscriteria kunnen gericht 

zijn op de wijze waarop men aspecten uit het 

eigen disciplinair referentiekader overbrengt 

naar andere collega’s die gewoon zijn om in 

een ander referentiekader te werken, en op de 

wijze waarop men in teamoverleg participeert 

aan besluitvorming. Het op een constructieve 

manier afspraken maken en het afstemmen 

van eigen interventies op die van anderen zijn 

hierbij cruciale elementen. Maar nog andere 

elementen zijn van belang, zoals het afwegen 

van verschillende belangen (bijv. patiënten-

rechten), het oog hebben voor ethische as-

pecten (o.a. het probleem van verschillende 

ethische codes van zorgverleners), en de ge-

richtheid op efficiëntie (bijv. vermijden dat te 

veel disciplines rond de tafel gaan zitten) en 

kostenbesparing (bijv. oog hebben voor de fi-

nanciële implicaties van bepaalde ingrepen 

van collega’s). Interdisciplinair samenwerken 

wordt benoemd als één van de zogenaamde 

21st-century competenties die ongetwijfeld – 

hopelijk – in de komende jaren nóg meer aan-

dacht zullen krijgen dan nu al het geval is.

Prof. Andre Vyt 

Expert kwaliteitszorg en interprofessionele zorg, 

Arteveldehogeschool en faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit 

Gent. 

Voorzitter van het European Interprofessional 

Practice and Education Network (EIPEN).
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Wanneer iemand door ziekte getroffen wordt, 

heeft dat doorgaans een grote weerslag op zijn 

of haar directe omgeving. Familieleden, vrien-

den en buren zijn vaak nauw betrokken bij de 

zorgsituatie en nemen een deel van de zorg 

op zich. In een maatschappij waar vermaat-
schappelijking van de zorg en zorg op maat 
de grote tendensen lijken te zijn, is mantelzorg 

dan ook van toenemend belang. Mantelzorg 

is de extra zorg of ondersteuning die mensen 

op regelmatige basis verlenen aan een per-

soon met fysieke, psychische of sociale noden 

uit hun directe omgeving. De zorgverlening 

vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt 

buiten het kader van een beroepsactiviteit of 

georganiseerd vrijwilligerswerk [1]. België telt 

vandaag ongeveer 860.000 mantelzorgers [2]. 

Ook in de palliatieve zorgverlening spelen zij 

een cruciale rol. 

Beleidsmatig inzetten op thuiszorg, met de 

mantelzorger als spilfiguur, lijkt een verant-

woorde keuze. Veel zorgbehoevende en pal-

liatieve patiënten verkiezen immers om in een 

vertrouwde omgeving verzorgd te worden en 

er te overlijden. De keuze is echter ook econo-

misch te motiveren: mantelzorg is immers goed 

voor ongeveer 150.000 jobs [3]. Toch mag men 

niet uit het oog verliezen dat het opnemen van 

mantelzorg een grote impact heeft op het fy-

siek en psychisch welbevinden van de mantel-

zorger zelf. Mantelzorgers blijken namelijk een 

kwetsbare groep voor overbelasting. 

Kenmerkend voor mantelzorg in een palliatieve 

situatie is de zorg aan en bezorgdheid over 

het levenseinde, het gevoel van machteloos-

heid bij het zien of het vermoeden van lijden bij 

de naaste voor wie men zorgt en de confronta-

tie met diens overlijden. Door de intensievere 

en complexere zorg wordt bij veel mantelzor-

gers ook een groot sociaal isolement vastge-

steld, o.a. als een gevolg van het verlies van 

hobby’s, werk of sociale contacten. 

Wil men in de toekomst de kaart van goede 
zorg blijven trekken, dan is het noodzakelijk 

dat professionele zorgverleners, vrijwilligers én 

mantelzorgers de handen in elkaar slaan als 

gelijkwaardige partners in de zorg. Een goede 

samenwerking met en ondersteuning door een 

netwerk van professionele zorgverleners en 

vrijwilligers is voor mantelzorgers van pallia-

tieve patiënten van groot belang om de zorg 

voor een naaste te kunnen volhouden, en dat 

zowel in de thuisomgeving als in een residen-

tiële voorziening. Een positieve attitude van de 

professionele zorgverleners en de vrijwilligers, 

bereikbaarheid op elk moment van de dag, 

duidelijke informatie over de aandoening én 

erkenning voor het takenpakket van de mantel-

zorger komen daarbij naar voren als essentiële 

elementen [4].

1 + 1 = 3 

In het opnemen van zorg voor een al dan 

niet palliatieve patiënt nemen mantelzorgers 

doorgaans vier rollen op. Ze zijn zelf mede-

hulpverlener, zorgvrager, naaste én ervarings-

deskundige. Het Expertisecentrum Mantelzorg 

in Nederland bracht deze vier rollen samen 

in het SOFA-model en bepaalde voor elke rol 

op welke manier zorgverleners mantelzorgers 

kunnen ondersteunen. Het model gebruikt de 

metafoor van een sofa om het samenspel tus-

sen zorgverlener en mantelzorger te visuali-

seren. Op een sofa kan je een luisterend oor 

vinden, uitrusten, meedenken over de zorg, 

je ervaring delen … Het acroniem SOFA staat 

dan ook voor samenwerken, ondersteunen, fa-

ciliteren en afstemmen [5]. In relatie met man-

telzorgers kan je als professionele zorgverlener 

of vrijwilliger bijgevolg rekening houden met de 

rol die bij de mantelzorger op dat moment het 

meest op de voorgrond staat. 

- Samenwerken met de mantelzorger als 

medehulpverlener

 Mantelzorgers zijn doorgaans nauw be-
trokken bij de zorg in de palliatieve fase. 
De motieven om te zorgen zijn talrijk: van 
liefde en dankbaarheid tot morele plicht of 
belofte. De palliatieve fase kenmerkt zich 
doorgaans door een intensievere en com-
plexere zorgverlening dan zorg in een an-
dere fase van het leven [6]. Mantelzorgers 
en zorgverleners werken vaak samen bij 
het verlenen van zorg aan de palliatieve 
patiënt. De mantelzorger is medehulpver-
lener. 

 Als zorgverlener is het bij deze rol aller-
eerst heel belangrijk om openlijk te com-

municeren rond verwachtingen. Wat 
verwachten beide partijen van elkaar? Op 
die manier is er helderheid over wie welke 
opdracht heeft en welke rol vervult. Dat 
kan in de toekomst misverstanden voor-

Mantelzorgers en hulpverleners, 
gelijkwaardige partners in de zorg 

Wil men in de toekomst de kaart van goede zorg blijven trekken, 

dan is het noodzakelijk dat professionele zorgverleners, vrijwilligers én 

mantelzorgers de handen in elkaar slaan als 

gelijkwaardige partners in de zorg. 

Dorine Coolen en Herlinde Dely 
© Kennispunt Mantelzorg 
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komen. Vaak is men als zorgverlener of 
vrijwilliger geneigd om het grootste deel 
van de taken uit handen te nemen om 
de mantelzorger fysiek of mentaal te ont-
lasten. In de meeste situaties is dat wel 
degelijk aangewezen zodat er voor de 
mantelzorger voldoende ruimte overblijft 
om gewoon ook partner, kind of ouder 
te zijn. Toch is het goed daarover steeds 
openlijk met elkaar in gesprek te gaan. In 
sommige zorgsituaties ervaart de mantel-
zorger het opnemen van de zorgtaken im-
mers niet als een extra belasting maar is 
het een manier om aan de patiënt te to-
nen hoe belangrijk hij voor hem of haar 
is. Andere mantelzorgers vinden zin door 
het verlenen van kleine zorghandelin-
gen tijdens de vele uren die ze aan het 
bed van de patiënt doorbrengen. Het ge-
ven van een mondtoilet, een massage of 
het voorlezen van een verhaal om de pa-
tiënt tot rust te brengen zijn voorbeelden 
van kleine zorgtaken die van groot belang 
kunnen zijn voor de patiënt, de mantel-
zorger en de professionele zorgverlener. 
Thuis, in het ziekenhuis, het woonzorg-
centrum of op de palliatieve eenheid 
kunnen mantelzorgers dan ook echte 
bondgenoten zijn in de zorg.

 Voor sommige familieleden is het meehel-
pen in de zorg een geruststellende fac-
tor, voor anderen is het te confronterend. 
Het is dan ook wenselijk na te gaan bij 
welke zorgtaken de mantelzorger graag 
wel of niet aanwezig is. Familieleden hoe-

ven bij de ochtendverzorging niet nood-
zakelijk op de gang te staan. Het kan voor 
hen net heel geruststellend zijn om in de 
kamer te blijven en te zien met hoeveel 
betrokkenheid en zorg de zorgverlener 
te werk gaat. Ook is het een ideale gele-
genheid om de mantelzorger praktische 

tips te geven zodat de zorg haalbaar blijft 
eens de patiënt weer thuis is. Nog al te 
vaak worden mantelzorgers onvoldoende 
voorbereid op ontslag naar huis en wordt 

over het hoofd gezien dat zij geen oplei-
ding genoten hebben voor zaken die voor 
zorgverleners evident zijn: heffen en tillen, 
een toiletstoel proper maken, omgaan 
met slikstoornissen of taal- en spraakpro-
blemen. 

 Bij veel mantelzorgers groeit het taken-
pakket gaandeweg. De mantelzorger 
bereikt zijn grens, stapt erover en raakt 
daardoor soms overbelast. Er is sprake 
van rolverslinding: eigen hobby’s, werk, 
gezin … worden volledig aan de kant ge-
schoven. Daarom is het goed om met de 
mantelzorger bij het begin van het zorg-
proces zijn of haar grenzen te explicite-

ren. “Je staat erop om deze taken zelf te 
blijven opnemen. Waar ligt voor jou de 
grens om dit te blijven doen? Vanaf welk 
punt zou je professionele ondersteuning 
inroepen?” Dat dit bij het begin van het 
zorgproces gebeurt is niet onbelangrijk. 
Veel mantelzorgers vragen immers niet 
snel om hulp. Wanneer ze dat na een 
tijdje wel doen is het mogelijk dat hun 
draaglast reeds de overhand heeft geno-
men op hun draagkracht. Op dat moment 
tracht je als zorgverlener alert te zijn en 
‘de vraag achter de vraag’ te horen. De 
ogenschijnlijke hulpvraag van de mantel-
zorger zal immers niet steeds de eigen-
lijke vraag zijn. Een praktische vraag kan 
bijvoorbeeld onderliggend aangeven dat 
de mantelzorger zijn of haar grens heeft 
bereikt [7]. Verder zorgt het expliciteren 
van grenzen voor de bewustwording bij 

de mantelzorger dat zelfzorg belangrijk 
is. Het kan op verschillende ogenblikken 
door de zorgverlener gebruikt worden als 
vertrekpunt om een gesprek aan te gaan 
over draagkracht, draaglast en de even-
tuele nood aan professionele ondersteu-
ning. 

 Bij mantelzorgers is er vaak een grote 
nood aan informatie: over het ziektepro-
ces, het overlijdensproces, de prognose, 

de beleving door de patiënt, pijn- en 
symptoombestrijding, diensten en voor-
zieningen op maat van hun zorgsituatie 
(o.a. respijtzorg) … Een grote bekom-
mernis van familieleden is dat hun naaste 
geen pijn heeft en comfort ervaart [8]. 

 Maak de mantelzorger ook vertrouwd met 
diensten en voorzieningen op maat van 
hun zorgsituatie (o.a. respijtzorg) …

 Wijs hen op de positieve effecten die res-
pijtzorg en tijd voor zichzelf kunnen heb-
ben op de palliatieve patiënt. Vaak voelt 
die laatste immers ook de vermoeidheid 
en belasting bij de mantelzorger. 

 Om bij het informeren van de mantel-
zorger tot echte verbinding te komen is 
het belangrijk zijn of haar taal te spre-
ken. Gebruik geen jargon maar heldere 
en toegankelijke taal, in het tempo van 
de mantelzorger. Op die manier krijgen 
mantelzorgers een gevoel van voorspel-
baarheid en controle, twee factoren die 
stressverlagend werken [9]. Naast het ver-
strekken van informatie is ook het bevra-
gen van de emotionele betekenis ervan 
voor de mantelzorger een aandachtspunt 
(“Wat doet dit met jou?”).

 Tot slot vertrekt iedere betrokkene in de 
zorg vanuit zijn eigen waardenkader en 
geeft hij of zij daardoor ook op een andere 
manier betekenis aan situaties. Waarden-
kaders kunnen soms botsen en het niet 
expliciteren ervan kan tot misverstanden 
en conflicten leiden. Zowel de mantelzor-
ger als de professionele zorgverlener of 
vrijwilliger kan zich misbegrepen voelen. 
Als professionele zorgverlener of vrijwilli-
ger kan je dat voorkomen door helder te 
communiceren over de betekenis van je 
handelen en de motivatie die erachter zit 
alsook door aan mantelzorgers de vraag 
te stellen wat zij belangrijk vinden in een 
bepaalde situatie. Het gaat met andere 
woorden om het blootleggen van en in 
dialoog gaan over de onderliggende vi-
sies en de daarbij horende waarden. Hier-
bij zijn ook het zich bewust zijn van en 
reflecteren over de eigen waarden die je 
handelen en denken drijven van groot be-
lang.

Nog al te vaak wordt over het hoofd gezien dat mantelzorgers 

geen opleiding genoten hebben voor zaken die voor 

zorgverleners evident zijn.
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- Ondersteunen van de mantelzorger als 

medecliënt

Naast zorgdrager is een familielid vaak ook 

zorgvrager. De mantelzorger kampt immers 

vaak met heel wat emoties: verdriet, schuld-

gevoelens, dankbaarheid, machteloosheid … 

Ook toekomstvragen spelen bij veel mantel-

zorgers: wat met de leegte die er zal zijn na 

het overlijden van de naaste? Als mantelzorger 

van een palliatieve patiënt kan het een opluch-

ting zijn om erkenning te krijgen voor de ge-

voelens en noden die je ervaart en te beseffen 

dat je niet altijd sterk hoeft te zijn. Een vrijwilli-

ger of hulpverlener die een luisterend oor en 

een gevoel van ‘nabijheid’ biedt, kan voor de 

mantelzorger een grote ondersteuning beteke-

nen. Angst voor een negatieve reactie, het niet 

willen belasten van anderen, angst dat vertrou-

welijke informatie rondgebazuind zal worden …  

weerhouden mantelzorgers er vaak van hun 

gevoelens met anderen te delen [10]. Wacht 

als zorgverlener daarom niet tot de mantel-

zorger je spontaan over zijn bekommernissen 

vertelt. Wees proactief en ga met elkaar in ge-

sprek. Vermeld dat je gebonden bent door het 

beroepsgeheim en dat vertrouwelijke informa-

tie bij jou veilig is. Aandacht hebben voor de 

psychosociale ondersteuning van familieleden 

is voor zorgverleners minstens even belangrijk 

als het verlichten van pijn en andere sympto-

men bij de patiënt [11]. Naast een proactieve 

houding kan je als hulpverlener of vrijwilliger 

een houding van ‘niet-weten’ aannemen om op-

timaal erkenning te kunnen geven aan de be-

leving van de mantelzorger. Een houding van 

niet-weten vertrekt namelijk van de vaststelling 

dat je nooit echt kan weten wat de ander voelt, 

denkt of ervaart. Met andere woorden, je kan 

niet invullen voor een ander. Een houding van 

niet-weten vraagt even wegstappen van oplos-

singen aanbieden, suggesties aanreiken of het 

geven van goedbedoelde adviezen en zorgt 

ervoor dat je openstaat voor wat de mantelzor-

ger aanbrengt. Via open vragen kan je samen 

met de mantelzorger op zoek gaan naar wat 

voor hem of haar werkelijk van betekenis is. 

Weg van de vanzelfsprekendheid maar steeds 

verwonderd; elke mantelzorger is immers ex-

pert in zijn eigen levensverhaal. 

 Verder kan het ook belangrijk zijn om 

mensen bewust te maken van het feit dat 
ze mantelzorger zijn. Naast het creëren 
van een identiteit maakt het hen vaak ook 
opmerkzamer voor informatie of financiële 

ondersteuningsmogelijkheden (bv. man-
telzorgpremie, mantelzorgverenigingen, 
lotgenotencontact …). 

 Het ondersteunen van de mantelzor-

gers als medecliënt na het overlijden van de 

naaste waar ze voor gezorgd hebben, m.a.w. 

tijdens het rouwproces, is iets waar veel pal-

liatieve zorgvoorzieningen een bewonde-

renswaardige aandacht aan geven. Naast 

aandacht en erkenning schenken aan per-

soonlijke rituelen en het tempo en de wijze 

waarop iedere mantelzorger rouwt, worden 

er ook op vele diensten herdenkingsdiensten 

georganiseerd, kaarsen aangestoken, litera-

tuur rond rouwen aangeboden. De mantelzor-

ger kan nog langskomen en/of wordt opgebeld 

om te vragen hoe het gaat. Ook de zorg rond 

zingeving tijdens de palliatieve fase en na het 

overlijden (wat met een leven zonder de over-

ledene?) verdient de nodige aandacht. Naast 

het bieden van een luisterend oor kan het bij-

voorbeeld zinvol zijn om samen met de man-

telzorger nieuwe toekomstperspectieven te 

exploreren [12]. 

- Faciliteren van de mantelzorger in zijn 

rol als naaste

 Het zorgen voor een palliatieve patiënt 
heeft doorgaans een grote impact op de 
relatie als partner, kind, ouder, vriend of 
buur. De vele lichamelijke en psychische 
gevolgen van een aandoening kunnen er 
immers voor zorgen dat de focus van de 
mantelzorger voornamelijk op het ‘zorgen 
voor’ komt te liggen. Mantelzorgers zijn 
soms dag en nacht begaan met het stre-
ven naar goede zorg en comfort voor de 
palliatieve patiënt. Hun rol als zorgverle-
ner neemt op dat ogenblik de bovenhand. 
Toch is de rol van naaste nooit weg te 
denken in een mantelzorgsituatie. Praten 
met elkaar, intimiteit en seksualiteit, ge-
deelde hobby’s, rituelen en gewoontes … 
verlopen vaak op een andere manier. 

 Neem de tijd om met de mantelzorger in 
gesprek te gaan over of en in welke mate 
de relatie als naaste veranderd is door 
de zorgsituatie. Waar konden ze voor 
de zorgsituatie echt samen van genie-
ten? Welke noden ervaren ze nu? Welke 
nieuwe invulling kan intimiteit krijgen? Op 
welke manier kan de zorgverlener of de 

Als mantelzorger van een palliatieve patiënt kan het een opluchting zijn 

om erkenning te krijgen voor de gevoelens en noden die je ervaart en te 

beseffen dat je niet altijd sterk hoeft te zijn. 

© iStockphoto
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voorziening de oorspronkelijke band en 
verbinding faciliteren? Noden omtrent in-
timiteit durven mantelzorgers niet altijd 
bespreken. Toch zijn ze vaak sterk aan-
wezig. Als zorgverlener is het belangrijk 
om erkenning te geven aan deze gevoe-
lens, het thema bespreekbaar te maken 
en samen naar kleine oplossingen te zoe-
ken: een bordje ‘niet storen’ aan de deur 
of een tweede bed in de kamer op gelijke 
hoogte met het bed van de patiënt zodat 
men toch ‘samen’ kan slapen, zijn hier 
voorbeelden van.

 Tracht ook na te gaan of de familie de taal 
(verbaal of non-verbaal) gevonden heeft 
om met elkaar en met de patiënt te com-
municeren over de palliatieve situatie. In-
dien je merkt dat dit niet zo is, ga met hen 
in gesprek en reik mogelijkheden aan om 
elkaar hierin te vinden. 

 Het mogelijk maken om die rol van naaste 
(gedeeltelijk) opnieuw op te nemen is een 
belangrijke taak voor professionele zorg-
verleners en vrijwilligers. Enkele voor-
beelden hiervan zijn: zorgen voor een 
gezellige sfeer in de leefruimtes en ka-
mers, ontspanning inbouwen tussen de 
zorgmomenten of het maken van een le-
vensboek. De mantelzorger continu de 
ruimte geven om ook partner, kind of ou-
der te zijn, zal hem of haar helpen bij het 
afscheid nemen van de palliatieve patiënt 
en zijn of haar anticipatorische rouw on-
dersteunen. In sommige zorgsituaties 
heeft de mantelzorger wat aanmoediging 
nodig om de zorgende rol af en toe even 
los te laten. Geef de mantelzorger ver-
trouwen in jouw goede zorg en benadruk 
hoe belangrijk zelfzorg is. 

- Afstemmen met de mantelzorger 

 als expert 

 Mantelzorgers kennen de persoon voor 
wie ze zorgen doorgaans zeer goed. Ze 
zijn expert in deze specifieke zorgsituatie. 
Hoe reageert de patiënt best bij onrust? 
Hoe wordt hij of zij liefst aangesproken? 
Welke houding zorgt voor meest comfort? 
Door te leren van de mantelzorger kunnen 
zorgverleners beter aansluiten bij de no-
den en behoeften van de patiënt.

Wanneer mantelzorgers, vrijwilligers en pro-
fessionele zorgverleners elkaar vinden in de 
zorg ontstaat vaak een mooie samenwer-
king waar alle partijen de vruchten van pluk-
ken. Meer informatie over mantelzorg en de 
verschillende ondersteunende diensten en 
voorzieningen vind je op www.kennispunt-
mantelzorg.be of via de dienst maatschap-
pelijk werk van het ziekenfonds.

Dorine Coolen en Herlinde Dely 

Kennispunt Mantelzorg Howest
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“We moeten de buitenwereld naar binnen brengen”
 Directeur Ann Cardinael over ‘warme zorg’ in een woonzorgcentrum

“Ons woonzorgcentrum behoort aan de be-

woners. Wij, medewerkers, zijn enkel bezoe-

kers die de tachtig bewoners helpen om zich 

zo goed mogelijk te voelen.” Ann Cardinael, di-

recteur van het woonzorgcentrum (WZC) Sint-

Pieter in Lochristi, trekt volop de kaart van de 

warme zorg. Een groot engagement van alle 

personeelsleden en een aantal soms verras-

sende initiatieven creëren meer dan ooit een 

verbondenheid. Het ‘rusthuis’ lijkt hier bij mo-

menten ver weg. “Bezorg mensen sterke – po-

sitieve – emoties. Want dat blijft hangen. Zelfs 

bij dementerenden”, aldus Cardinael.

Jullie project Zie Ze Anders, waarbij bewo-

ners onder meer beroemde filmscènes na-

spelen, speelt daarop in? 

Absoluut. Veel tachtigplussers kunnen echt wel 

de regie van hun leven in eigen handen nemen. 

Waarom zouden zij tussen opstaan, eten en 

gaan slapen enkel maar moeten wachten? Laat 

hen dingen beleven, iets doen, zich amuseren. 

Op hun leeftijd hebben zij zeker nog moge-

lijkheden, niet alleen beperkingen. We mogen 

hen niet alles uit handen nemen. Vergeet niet 

dat velen hier binnenkomen met verdriet. Ze 

verlaten niet graag hun vertrouwde huis of zijn 

net hun partner verloren. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat we hen met warme zorg omrin-

gen. Naast de aandacht voor het verdriet en de 

rouw, gaan we actief op zoek naar leuke pro-

jecten voor de bewoners.

Merk je positieve effecten op lange termijn?

Je ziet een effect op verschillende vlakken. 

Enerzijds brengt Zie Ze Anders de bewoners 

dichter bij elkaar en zijn ze erg trots, al is de 

keerzijde dat er soms wel jaloezie komt bij kij-

ken. Sommige familieleden zijn verbaasd dat 

moeder of vader nog tot zoiets in staat is. Maar 

ook buiten het woonzorgcentrum zie je effec-

ten van dit project, dat in de media ruime aan-

dacht heeft gekregen. We worden overstelpt 

met vragen van studenten voor een filmop-

dracht of voor een sociale stage. En je ziet dat 

de beeldvorming over het leven in een WZC 

serieus wordt bijgesteld. De laatste tijd bieden 

zich bij ons meer vrijwilligers aan dan vroeger, 

ongetwijfeld een gevolg van Zie Ze Anders. Dit 

heeft het beste in veel mensen naar boven ge-

haald.

Hoe bereik je een grote verbondenheid met 

en onder de bewoners?

In de eerste plaats door hen te laten voelen dat 

ze zelf veel betekenen. Wij vragen aan de be-

woners die dat fysiek nog kunnen om ons te hel-

pen het huishouden draaiende te houden. Dat 

klinkt op het eerste gezicht misschien vreemd, 

en dat heeft uiteraard niets met besparingen 

of werkdruk te maken. Maar de mensen die 

het fysiek aankunnen, zien we graag dit huis 

mee-dragen. Hun bed zelf opmaken, stof afne-

men, na het eten de borden en tassen naar een 

kant van de tafel doorgeven of meehelpen met 

de koffieronde: kleine zaken helpen om oude 

mensen meer in hun eigenwaarde te laten. Nie-

mand wordt verplicht natuurlijk, maar we nodi-

gen hen warm uit om dit te doen. Voor taken 

waar vroeger automatisch vrijwilligers werden 

ingeschakeld, kijken we nu eerst naar de be-

woners zelf. Een bewoner die graag achter de 

bar van de cafetaria een handje toesteekt: dat 

moet kunnen. Het is zijn huis. Dat vraagt een 

mentaliteitsverandering, maar als je werkt met 

enthousiaste mensen, dan deint dat enthousi-

asme als een olievlek uit over je instelling.

We hebben een koortje in huis. Iedere week 

komt een jonge muzikant met een groep bewo-

ners liederen zingen. Liedjes uit de oude doos 

waar de mensen bijzonder van opleven. En 

een dansje met een van de verzorgenden hoort 

daar ook bij. En dan hebben we nog onze bij-

zondere Caspian. Dat is de hond van een van 

de bewoonsters en door iedereen geliefd. De 

ene gaat met hem wandelen, een ander houdt 

hij graag gezelschap op de kamer en hij slaapt 

onder de kast op de kamer van zijn baasje.  

Caspian creëert een grote verbondenheid.

Welke projecten hebben jullie nog gereali-

seerd?

We organiseren vooral initiatieven die de om-

geving niet meer verwacht van rusthuisbe-

woners zoals een moestuin aanleggen of een 

kunsttentoonstelling organiseren. Jan Hoet is 

hier zelfs nog langsgeweest. We richten ons 

voornamelijk op betekenis- en zingeving, maar 

het is meegenomen dat wat we doen ook echt 

leuk is. Laatst hadden we een vormingsavond. 

Bijzonder was dat niet de medewerkers, maar 

de bewoners voor het onthaal zorgden, de 

aanwezigheidslijst checkten en de vormings-

attesten uitschreven. Ze waren op en top uitge-

dost en fier als een gieter.

Een paar jaar geleden hebben de bewoners 

een voorstelling gegeven als verrassing voor 

de vrijwilligers. Dat was best spannend, want 

ze moesten in het geniep afspraken maken zo-

dat de vrijwilligers niets zouden merken. Ook 

dat was een bijzonder mooie en verbindende 

ervaring.

Natuurlijk is er ook wel eens iets dat niet lukt, 

dat moet kunnen. Maar een geslaagd project 

brengt enthousiasme voor een nieuw project 

teweeg. Onze bewoners zijn geen individuele 

dossiers, maar mensen die leven in een ge-

meenschap. Er zijn veel onderlinge contacten. 

Soms voeren ze verhitte discussies in de zit-

hoek of gaan ze bij elkaar op de kamer op be-

zoek. We stimuleren zelfs bezoek van de open 

afdeling naar de gesloten afdeling met de de-

menterende bewoners. 

Werken aan zorg-in-verbinding groeit geleide-

lijk. Vroeger aten onze bewoners individueel op 

hun kamer. Omdat beweging en sociale con-

tacten erg belangrijk zijn, nodigden we hen uit 

om in de gemeenschappelijke ruimte te eten. 

Veel tachtigplussers kunnen 

echt wel de regie van hun leven in 

eigen handen nemen. 

Een bewoner die graag achter de 

bar van de cafetaria een handje 

toesteekt: dat moet kunnen. 

Het is zijn huis. 
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Aanvankelijk riep dat wat weerstand op, maar 

nu zien we dat mensen langer blijven napraten 

aan tafel, dat ze elkaar helpen bij het eten en 

ja, dat ze verzwaren omdat ze meer genieten 

van hun maaltijd. Mensen die zich opsluiten, 

worden sneller ongelukkig terwijl wij net aan 

het welbevinden van de bewoners willen wer-

ken. We moeten bejaarden niet uitsluiten van 

de wereld, maar hen net insluiten met hun ei-

gen vaardigheden en talenten. Daarom bren-

gen we de buitenwereld naar binnen.

Is dat allemaal mogelijk binnen een strikt 

georganiseerd regime of vraagt dit een 

grote soepelheid?

Ik probeer nogal soepel met de zaken om te 

gaan. Verandering vraagt tijd, ook bij de be-

woners. Bij de oudere generatie leeft bijvoor-

beeld sterk het idee dat je elke ochtend voor 

een bepaald uur gewassen moet zijn. Maar wat 

is er leuker dan je eens lekker lui te laten gaan 

en bijvoorbeeld pas ’s namiddags een bad te 

nemen? Dat moet kunnen, vind ik. Sinds we 

in huis een bubbelbad geïnstalleerd hebben, 

compleet met muziek en met geurtjes, kan het 

voor sommige mensen ineens wel om ’s namid-

dags een bad te nemen – een bubbelbad dus. 

Dat huiselijke genieten willen we binnen bren-

gen. Bij deze aanpak verwacht ik van mijn col-

lega’s dat ze zich met hart en ziel en met een 

groot engagement aan hun job wijden. Anders 

kan je niet verbindend werken.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Wat wij doen, kan enkel met een voldoende 

diverse bewonersgroep. Je moet genoeg be-

woners hebben die fysiek en mentaal nog re-

delijk wat kunnen. De dag dat we enkel zwaar 

zorgbehoevende bewoners hebben – om-

dat de overheid ervoor kiest om ouderen zo-

lang mogelijk in hun eigen omgeving op te  

vangen – zal onze werking grondig wijzi-

gen en zullen we in ons woonzorgcentrum  

helaas veel inboeten aan levenskwaliteit. 

Toch zitten we niet stil. Een nieuw project zit 

in de pijplijn: tachtigplussers leren vallen. We 

werken wel aan valpreventie, maar onder meer 

door bewust te kiezen voor een fixatiearm be-

leid, met de bedoeling mensen zo weinig mo-

gelijk van hun bewegingsvrijheid te beroven, 

hebben we toch vrij veel valincidenten. We 

staan achter dit beleid omdat de kwetsuren bij 

mensen die gefixeerd zijn vaak groter en trau-

matischer zijn dan bij mensen die een vrije val 

maken. Uiteraard betrekken we de familie in 

deze delicate afweging pro of contra. Nu wil-

len wij dus mensen leren vallen of, wanneer ze 

gevallen zijn, hen leren hoe ze zich toch nog 

kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld hulp te 

zoeken. We maken een fotoreportage van de 

bewoners en hun familie. Door optische illu-

sie en met fotografisch effect laten we een be-

woner en een familielid acrobatisch door de 

ruimte zweven. We gaan ons amuseren. Dat is 

onze filosofie: de bewoners samen dingen la-

ten doen en samen plezier laten beleven.

Kunnen dementerenden ook op jullie aan-

bod ingaan?

Absoluut. Aan het filmproject van Zie Ze An-

ders werkten dementerenden en zelfs psychi-

atrische patiënten mee. Ik ben er rotsvast van 

overtuigd dat je mensen met dementie nog kan 

laten participeren. Ooit was hier een dame die 

dacht dat er op haar kamer iets gestolen was. 

Dat was niet waar, maar dat idee bracht een 

hevige emotie teweeg die lang bleef hangen. 

Dus niet alles vervliegt bij demente bejaarden. 

Zo geloof ik – en ik zie dat als onze opdracht – 

dat we mensen sterke, positieve emoties moe-

ten bezorgen. Net omdat dit blijft hangen en 

verder werkt, zowel individueel als in de ge-

meenschap.

Interview: Hilde Ingels

Journaliste

We moeten bejaarden niet 

uitsluiten van de wereld, maar 

hen net insluiten met hun eigen 

vaardigheden en talenten. 

© Beeld uit de campagne Zie Ze Anders
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Rouwtherapie vertrekt veelal vanuit een indivi-

duele benadering. De rouwende krijgt binnen 

een individuele therapie de kans om een the-

rapeutische relatie op te bouwen met de thera-

peut waarin het verhaal van het verlies verteld 

kan worden en waarin gezocht wordt naar zin 

en betekenis van de verlieservaring. Nochtans 

zijn er sterke aanwijzingen vanuit theorie, on-

derzoek en klinische praktijk dat het bredere 

sociale netwerk van de cliënt belangrijk is. Rou-

wen gebeurt namelijk in een context waarin be-

tekenisvolle anderen vanuit een andere positie 

om hetzelfde verlies rouwen. Bovendien vindt 

er een wisselwerking plaats: rouw beïnvloedt 

en wordt beïnvloed door betekenisvolle rela-

ties. 

In de praktijk blijkt dat vele rouwende cliënten 

zich eenzaam, niet ondersteund of zelfs geïso-

leerd voelen van hun familie en sociale context. 

Wij geloven erin dat ook de relevante anderen 

er baat bij hebben om bij de therapie betrok-

ken te worden, en niet alleen de cliënt die aan-

vankelijk om hulp vroeg. Het verruimen van 

het systeem toont hoe iemands rouw die van 

anderen beïnvloedt. Daarnaast kunnen fami-

lieverhalen over het verlies van een dierbare 

evolueren doordat mensen gelijkenissen en 

verschillen horen in hoe anderen met het ver-

lies omgaan.

Een contextuele benadering van rouwthera-

pie lijkt dus een logische keuze. Waarom is 

het dan geen standaardpraktijk om familiele-

den en/of belangrijke anderen uit te nodigen 

om de persoon die therapie vraagt, ondersteu-

ning te bieden of hem nog meer ondersteuning 

te geven? In deze bijdrage bespreken we een 

aantal drempels die het uitnodigen van de om-

geving van de cliënt in de therapie kunnen be-

moeilijken. Sommige drempels situeren zich bij 

de therapeut, andere bij de cliënt.

Drempels bij de therapeut

In de eerste plaats voelen veel therapeuten 

zich onvoldoende geschoold in systemische 

technieken of twijfelen ze aan de eigen compe-

tenties om een gesprek met verschillende per-

sonen terzelfdertijd in goede banen te leiden. 

Hoe slaag je erin alle aanwezigen in zo een 

korte tijdsspanne voldoende aandacht te ge-

ven? Wat moet je doen als ze het niet eens zijn 

met elkaar (of in discussie gaan) of als ze heel 

verschillende ervaringen of manieren hebben 

 

 

 

 

 

 

 

om met het verlies om te gaan? Hierbij moet 

opgemerkt worden dat het in therapie uitnodi-

gen van andere mensen niet altijd samenvalt 

met relatie- of familietherapie. 

Een tweede drempel is het gegeven dat het be-

grip rouw als een systemisch proces nog niet 

voldoende ontwikkeld is in de rouwliteratuur. 

Therapeuten denken er dan ook vaak niet aan 

om het grotere systeem aan de therapie te la-

ten deelnemen. Met deze tekst pogen wij hier-

toe bij te dragen, en wat meer richtlijnen en 

houvast te geven aan de therapeuten die ook 

anderen mee willen uitnodigen voor een ge-

sprek.  

Drempels bij de cliënt

Veelal vragen rouwende cliënten een indivi-

duele sessie. Ze voelen zich vaak vastlopen 

in hun verdriet en losgekoppeld van hun om-

geving, ze hebben niemand waarmee ze hun 

diepe eenzaamheid kunnen delen. In derge-

lijke omstandigheden roept de suggestie van 

de therapeut aan het begin van de therapie om 

anderen uit te nodigen vaak weerstand op bij 

de cliënt: “Mijn echtgenoot heeft geen the-
rapie nodig, hij voelt zich prima,” “Ik wil mijn 
kinderen niet lastigvallen met mijn verdriet,” 
of “Er is niemand die begrijpt hoe ik me 
voel”. Het wordt later in de therapie vaak nog 

moeilijker om anderen uit te nodigen: “Ik voel 
me heel goed begrepen door jou, waarom 
zou ik dat in gevaar brengen?” of “Mijn fa-
milieleden weten niet dat ik in therapie ben”, 
of nog problematischer, “Sinds ik in therapie 
ben, valt het gebrek aan empathie van mijn 
familieleden mij nog meer op en het wordt er 
alleen maar erger op.” Deze groeiende afkeer 

vormt een belangrijk argument om familieleden 

standaard uit te nodigen van bij de eerste ses-

sie om zo vervreemding tussen de cliënt en zijn 

omgeving te vermijden. We kunnen ons terecht 

afvragen of de rouwende die om een individu-

ele sessie vraagt en lijdt onder eenzaamheid 

en gebrek aan verbinding niet bij uitstek baat  

 

kan hebben bij gezamenlijke sessies die zijn  

eigen opvangnet verruimen. Bovendien zijn we 

als therapeut slechts tijdelijk aanwezig in het 

leven van de cliënt, we kunnen niet fysiek aan-

wezig zijn om hem of haar te ondersteunen in 

zijn of haar dagelijks leven. Daarom moeten we 

uitzoeken hoe de natuurlijke omgeving van de 

cliënt hem of haar beter kan ondersteunen.

Anderen uitnodigen op de 
eerste sessie

Ervaring leert ons dat het uitnodigen van an-

deren best gebeurt tijdens het eerste contact, 

doorgaans het telefoongesprek waarin een 

eerste afspraak wordt aangevraagd. Door vra-

gen te stellen over het netwerk van de cliënt 

krijgt de therapeut onmiddellijk een idee van 

de aan- of aanwezigheid van een dergelijk on-

dersteunend netwerk. Het gewoon uitnodigen 

van anderen is echter zelden overtuigend ge-

noeg om de aarzelingen bij de cliënt weg te 

nemen. Het helpt om te vragen of ze iemand 

door wie ze zich geliefd voelen, willen vragen 

Het belang van verbinding in rouwtherapie 

Wij geloven dat ook de relevante anderen er baat bij hebben om bij de 

therapie betrokken te worden, en niet alleen de cliënt die aanvankelijk 

om hulp vroeg. 
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mee te komen naar de eerste sessie om zo als 

therapeut beter zicht te krijgen op de noden 

en om beter te kunnen inschatten hoe aan die 

noden voldaan kan worden. Deze benadering 

past goed binnen het beperkte mandaat dat 

we als therapeut op dat moment hebben.

Een eerste sessie met een 
cliënt en een andere persoon 
op uitnodiging

Het zien van de cliënt samen met iemand die 

vaak dicht bij de persoon staat en getuige is 

geweest van het rouwproces is een grote hulp 

voor de therapeut. In deze eerste sessie krijgt 

de therapeut een goed beeld van de complexi-

teit van het rouwverhaal zoals het is ingebed 

in de familie en de ruimere sociale context. In 

deze eerste sessie willen we ieders bezorgd-

heden exploreren en (in dialoog) mogelijke 

doelstellingen formuleren. We ervaren echter 

dat het heel belangrijk is ons bewust te blijven 

van het beperkte mandaat dat er op dat mo-

ment is en van het feit dat wij degene zijn die 

de andere(n) op deze sessie hebben uitgeno-

digd.

In het begin van de sessie is het belangrijk alle 

aanwezigen te verwelkomen. Dat geldt in het 

bijzonder voor de personen die zijn meegeko-

men op verzoek van de therapeut, waarbij we 

er niet zomaar mogen van uitgaan dat zij aan-

wezig zijn omdat ze ook hulp nodig hebben. 

Hieraan voorbijgaan creëert dikwijls een valkuil 

waarin het koppel of de familie ingaat tegen de 

vooronderstelling dat ze voor hun huwelijk of 

familiale relaties professionele hulp nodig heb-

ben.

Het is ten slotte heel belangrijk de aarzelingen 

van alle aanwezigen om te praten over het ver-

driet, of de goede redenen die mensen soms 

hebben om niet te spreken over hun verlies, 

te exploreren. Zo krijgt de therapeut zicht op 

de dynamiek van praten/niet praten in een in-

tieme relatie. Vooral bij koppels zorgt het in-

zoomen op de verschillen tussen de partners 

en het accepteren van hun beider noden, voor 

ruimte om te praten over de worsteling en de 

pijn waartoe deze verschillen leiden. 

GEVALSTUDIE

Op een ochtend kreeg ik telefoon van Carla 
met een vraag voor therapie. Ik vroeg haar of 
ze in een paar zinnen kon zeggen waarom 
ze in therapie wou komen. Ze zei dat ze vijf 
jaar geleden haar baby had verloren tijdens 
de bevalling en dat ze voelde te zijn vast-
gelopen in haar verdriet. Ik vroeg haar of ze 
nog steeds een relatie had met de vader 
van de baby. “Ja, maar hij begrijpt mijn ver-
driet niet… en zelf heeft hij geen therapie no-
dig… het voelt alsof het hem niks uitmaakt.” 
Ik vroeg haar of ze iemand kon uitnodigen 
op de eerste sessie, iemand door wie ze 
zich gesteund voelde, om mij als therapeut 
te helpen haar bezorgdheden en de hulp die 
ze nodig had beter in te schatten. Het was 
even stil aan de andere kant van de lijn en 
toen antwoordde ze, “Goed, dat moet dan 
maar mijn man zijn. Er is niemand anders.” 
Ze herhaalde dat haar man geen therapie 
nodig had, maar misschien wou hij wel mee-
komen naar de eerste sessie. Toen ik naar 
Carla luisterde, maakten deze paar zinnen al 
duidelijk dat ze zich niet gesteund voelde en 
dat er een duidelijk gebrek aan steunende 
anderen was. Desalniettemin realiseerde ik 
mij dat noch Carla, noch het koppel op zich 
een vraag had naar relatietherapie en dat het 
enige mandaat dat ik had het mandaat was 
dat ze mij zouden geven. 
Het is belangrijk om de anderen van bij het 
begin te betrekken, om te zoeken naar on-
dersteuningsmogelijkheden binnen het so-
ciale netwerk om zo te vermijden dat de 
cliënt te afhankelijk zou worden van mij al-
leen om stappen te kunnen zetten. Boven-
dien is het mogelijk, vanuit een systemisch 
perspectief, dat het gebrek aan ondersteu-
ning dat Carla ervaart, te maken heeft met 
de manier waarop haar man ook rouwt om 
het verlies van zijn kind, en hoe ze elkaar be-
invloeden met hun eigen manier van rouwen. 
De volgende passage uit de eerste sessie 
met Carla en Tom illustreert dit:

 An (therapeut): 
 Allebei welkom. Ik ben blij dat jij (knikt 

naar Tom) bent meegekomen. Jouw 
echtgenote, Carla, had me opgebeld. 
In eerste instantie (kijkt naar Carla) was 
jouw vraag om alleen te komen. Het was 
mijn vraag dat jij (Tom) zou meekomen. 
Ik vroeg jou om mee te komen omdat jij 
ons mogelijk kan helpen om beter te be-
grijpen waarom Carla het initiatief nam 
om mij op te bellen. De mensen rondom 
jou (aan Carla) kennen jou wellicht het 
best of kunnen ons best helpen om te 
reflecteren over waar je vandaan komt, 
waar je vastzit en wat mogelijke verdere 
stappen zijn. Dat is dus waarom ik jou 
(Tom) vroeg om mee te komen. Ik vraag 
meestal aan mensen om iemand mee te 
brengen.

 Carla: 
 (Lachend) Als je wil dat ik meer mensen 

meebreng…
 An: 
 Sommigen brengen hun moeder mee of 

hun zussen of…
 Carla: 
 Mijn moeder zou niet de juiste persoon 

zijn om mee te brengen. Ze zou nog 
meer huilen dan ik.

In deze sessie beklemtoonde Tom vervol-
gens dat hij geen professionele hulp nodig 
had. Hij ging verder met zijn leven en pro-
beerde op zijn manier met het verlies om te 
gaan. Door te praten over het verlies voelde 
hij zich nog slechter en bovendien wist hij 
niet wat hij kon zeggen om het draaglijker te 
maken voor zichzelf of voor zijn vrouw. Ik ex-
ploreerde deze gevoelens van machteloos-
heid om Carla te ondersteunen. Hij wou haar 
helpen om verder te gaan en te genieten van 
hun relatie zoals vroeger. Het niet praten over 
de pijn leek zijn manier te zijn om hun huwe-
lijksleven te beschermen. Carla wou echter 
hun band versterken door te praten over hun 
emoties. Ze had Tom nodig in deze gesprek-
ken, in het delen van hun verdriet, omdat ze 
het gevoel had dat haar man de enige was 
die echt de leegte begreep die ze voelde. 
Nu, vijf jaar na het verlies, leek er niemand 
anders te zijn om haar verhaal mee te delen. 
We praatten over hoe ze verschilden en hoe 
ze mekaar bleken nodig te hebben, elk op 

Het gewoon uitnodigen van ande-

ren is echter zelden overtuigend 

genoeg om de aarzelingen bij de 

cliënt weg te nemen. 
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Het belang van verbinding in rouwtherapie 

hun eigen manier.
Naar het einde van de sessie toe praatten 
we over Carla’s nood aan hulp en over hoe 
ze beiden begrip hadden voor deze nood. 
Tom zei dat hij heel dankbaar was dat hij was 
uitgenodigd voor dit gesprek omdat dit hem 
de gelegenheid gaf zijn visie te geven op de 
hulp die Carla nodig had. Hij beklemtoonde 
opnieuw dat hij geen professionele hulp no-
dig had, maar gaf ook aan bereid te zijn deel 
te nemen aan toekomstige sessies indien 
nodig. Als hij haar of hun relatie kon helpen, 
was hij bereid te participeren.

SLOTBEDENKINGEN

Vanuit een systemisch perspectief is het evi-

dent dat er heel wat voordelen verbonden zijn 

aan het uitnodigen van belangrijke anderen bij 

een vraag naar rouwtherapie. Er is echter vaak 

weerstand om anderen erbij te betrekken. Net 

deze reacties en het beter begrijpen van de 

aarzelingen van anderen,  zijn belangrijk om 

de relationele context van rouw beter te begrij-

pen. Er is meer wetenschappelijk onderzoek 

nodig om de interactieve dynamiek van rouw 

bij koppels of families beter te begrijpen.  

An Hooghe en Lieven Migerode

Klinisch psychologen bij Context, Centrum voor Re-

latie- & Gezinstherapie, UPC KULeuven

Deze bijdrage is een vertaling van een Engelstalig 

artikel:

Hooghe, A., Migerode, L. (in press). Expanding the 

system.  In Neimeyer (Ed.) Techniques of grief the-

rapy: Creative strategies for counseling the berea-

ved.  Volume 2. New York: Routledge.

© iStockphoto
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Hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen verbeteren? 
Aanbevelingen voor beleid en praktijk op basis van de acht doctoraatstudies en het eindcongres van 

het FLIECE-onderzoeksproject 

Het FLIECE-project (Flanders Study to Im-

prove End-of-Life Care and Evaluation Tools) 

was een samenwerking tussen de Vrije Univer-

siteit Brussel (VUB), Universiteit Gent (UGent), 

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) en 

het VU Medisch Centrum Amsterdam (VUMC), 

gefinancierd door het Agentschap voor Inno-

vatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 

en gecoördineerd door prof. Luc Deliëns en 

prof. Joachim Cohen van de onderzoeksgroep 

Zorg rond het Levenseinde (VUB). De doel-

stelling was het promoten van een betere pal-

liatieve zorg en levenseindezorg, geënt op de 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 

De onderzoekers formuleerden op basis van 

hun onderzoek een reeks aanbevelingen voor 

het starten en uitvoeren van palliatieve zorg 

en structurele maatregelen die kunnen zorgen 

voor een goede omkadering hiervan. De resul-

taten van alle onderzoeken en bijbehorende 

aanbevelingen werden neergeschreven in het 

boek ‘Palliatieve zorg, meer dan stervensbe-

geleiding’ en voorgesteld en bediscussieerd 

tijdens het FLIECE-eindcongres op 29 en 30 

januari 2015 in de KVS in Brussel. Wij vatten 

in dit artikel een aantal van deze aanbevelin-

gen samen.

De aanbevelingen volgen een ‘nieuw’ pallia-

tief zorgmodel (zie figuur p. 20) waarin palli-

atieve zorg hand in hand gaat met curatieve 

en levensverlengende behandelingen, zodra 

bij de patiënt een levensverkortende aandoe-

ning wordt vastgesteld. Dit vervangt het oude 

model waarin palliatieve zorg gezien wordt als 

een laatste fase waarin geen andere behande-

lingen meer mogelijk zijn. Elke zorgverlener die 

betrokken is bij de zorg van patiënten met een 

chronische of levensbedreigende aandoening 

moet beschikken over een basispakket pallia-

tieve zorgvaardigheden en kennis, en moet de 

juiste attitude aan de dag kunnen leggen. Ge-

specialiseerde palliatieve zorg dient ook tijdig 

te worden ingezet om de meer complexe be-

hoeften op te vangen. 

1. Aanbevelingen voor de 
aanloop naar palliatieve zorg

Uit de FLIECE-studies blijkt dat reeds vanaf 

het tijdstip van diagnose een patiënt palliatieve 

zorgnoden kan hebben. Aangezien van ver-

schillende palliatieve zorginitiatieven aange-

toond is dat deze effectief leiden tot een beter 

levenseinde bij patiënten met een chronische 

aandoening, pleiten wij voor het tijdig detec-

teren van deze zorgnoden en het tijdig opstar-

ten van palliatieve zorg. Onderzoek toont aan 

dat zowel generalistische (door de reguliere 

zorgverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts) 

als gespecialiseerde palliatieve zorg (zoals bij-

voorbeeld een thuiszorgequipe) eerder opge-

start moet kunnen worden.

Het systematisch opstarten van voorafgaande 

zorgplanning kan sterk bijdragen aan het tij-

dig opstarten van palliatieve zorg. Het is be-

langrijk dat voorafgaande zorgplanning meer 

is dan het opstellen van een wilsverklaring. Het 

gaat om een proces van continu overleg tus-

sen zorgverleners, patiënt en familie, waarin de 

verwachtingen en voorkeuren over de huidige 

en toekomstige zorg vastgelegd kunnen wor-

den. Door hun vertrouwensband met de pa-

tiënt zijn huisartsen hiervoor goed geplaatst. 

Hoewel voorafgaande zorgplanning heel wat 

voordelen biedt, gebeurt dit nog vaak (te) laat 

in het ziekteproces of zelfs helemaal niet. 

Daarnaast is palliatieve zorg nog steeds gro-

tendeels voorbehouden aan kankerpatiën-

ten. Daarom wordt aandacht gevraagd voor 

het toegankelijker maken van palliatieve zorg 

voor álle patiënten, ongeacht hun diagnose. 

Uit de FLIECE-studies blijkt namelijk dat pallia-

Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent)  
© Nic Vermeulen
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tieve zorg minder vaak opgestart wordt bij pa-

tiënten met COPD, hartfalen of dementie. Toch 

is meerdere malen aangetoond dat ook deze 

mensen palliatieve zorgnoden kunnen heb-

ben.  

2. Aanbevelingen voor het 
uitvoeren van palliatieve zorg

Palliatieve zorgnoden worden niet altijd tijdig of 

soms zelfs helemaal niet opgemerkt. Dat kan  

vermeden worden door tijdig en regelmatig de 

zorgnoden van zowel patiënt als familie te me-

ten en dit vervolgens systematisch op te ne-

men in het patiëntendossier. Artsen en andere 

zorgverleners ondersteunen in systematische 

en vroegtijdige diagnostiek en hen stimuleren 

om gebruik te maken van gevalideerde instru-

menten, zoals het ‘Inter-RAI-instrument’ voor 

de woonzorgcentra of de ‘Zorgleidraad Laat-

ste Levensdagen’ voor acute geriatrische zie-

kenhuisafdelingen, blijft belangrijk. 

Tot dusver worden zorgnoden in de praktijk 

zelden bekeken vanuit een palliatieve holisti-

sche zorgbenadering en is er enkel aandacht 

voor acute medische en lichamelijke noden. 

De psychosociale en existentiële zorgnoden 

komen veel minder aan bod. Specifieke aan-

dacht voor de verschillende noden en wensen 

van de patiënt en zijn familie, met behulp van 

een multidisciplinaire aanpak, kan sterk bijdra-

gen aan de levenskwaliteit van de patiënt en 

de kwaliteit van zorg.

Door het systematisch registreren van wen-

sen en noden is het ook mogelijk om continuï-
teit van informatie tussen zorgomgevingen en 

zorgverleners te waarborgen. Het delen van 

deze informatie, bijvoorbeeld over een wilsver-

klaring, is uiterst belangrijk om gedurende het 

ziektetraject palliatieve zorg van hoge kwaliteit 

te kunnen leveren. Door de fragmentering van 

de zorg in het algemeen en meer specifiek ook 

de palliatieve zorg is er nood aan meer mul-

tidisciplinair en sectoroverschrijdend overleg. 

Er wordt in dit verband gepleit voor een ver-

eenvoudiging van documenten zodat er één 

document voorhanden is dat iedereen kent 

en gebruikt kan worden om goed en efficiënt 

te communiceren. Uit de FLIECE-studies blijkt 

dat ook niet-medische informatie (zoals de re-

actie van de patiënt en familie op een slecht-

nieuwsgesprek) belangrijke informatie is om in 

dergelijk dossier te noteren.

Er wordt binnen de palliatieve zorg ook steeds 

vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. 

Om de draagkracht van deze mantelzorgers te 

bewaken en overbelasting van deze mensen 

te vermijden, is naast financiële ondersteuning 

ook adequate psychologische ondersteuning 

en professionele nazorg of rouwbegeleiding 

van cruciaal belang. Bovendien moeten for-

mele zorgverleners hen meer erkennen als be-

langrijke partners in de zorg.

3. Nood aan structurele 
maatregelen voor de 
omkadering van palliatieve zorg

Er is nood aan een specifieke opleiding palli-
atieve zorg voor alle hulpverleners die in aan-

raking komen met patiënten met palliatieve 

zorgnoden en formele ondersteuning hiervoor 

door de overheid. Belangrijke vaardigheden 

die in een dergelijke opleiding aan bod kunnen 

komen zijn communicatieve vaardigheden, 

psychosociale en existentiële zorg, vooraf-

gaande zorgplanning en besluitvormingsvaar-

digheden. Een dergelijke opleiding kan ook 

worden opgenomen in de opleiding genees-

kunde om te benadrukken dat palliatieve zorg 

tot het basispakket van elke zorgverlener be-

hoort.

Door kostenbesparende maatregelen staat het 

zorgsysteem in België onder druk en uit de 

FLIECE-studies blijkt dat men al te vaak be-

perkt is in tijd en middelen om chronische en 

complexe zorgnoden en taken op te nemen. 

Tijdens het congres werd dan ook meermaals 

gevraagd om maatregelen in de vorm van 

een geschikte erkenning voor geïnvesteerde 

tijd, een opvangnet voor het tekort aan zorg-

personeel en het aanbieden van middelen en 

instrumenten om bepaalde zorgtaken zoals 

voorafgaande zorgplanning te faciliteren. Men 

Hoe de palliatieve zorg in Vlaanderen verbeteren? 
Aanbevelingen voor beleid en praktijk op basis van de acht doctoraatstudies en het eindcongres van 

het FLIECE-onderzoeksproject 

Bron: Cohen, J., Smets, T., Pardon, K. & Deliens, L. (2014). Palliatieve zorg meer dan stervensbegeleiding. 
Leuven: Uitgeverij Lannoo Campus, p.56

Nieuw model palliatieve zorg

Het is belangrijk dat voorafgaande 

zorgplanning meer is dan het 

opstellen van een wilsverklaring. 

Artsen en andere zorgverleners 

ondersteunen in systematische en 

vroegtijdige diagnostiek en hen 

stimuleren om gebruik te maken 

van gevalideerde instrumenten, 

blijft belangrijk.
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denkt hierbij bijvoorbeeld aan een werkboek 

voor patiënten. 

Ook het inzetten, ondersteunen en opleiden 

van vrijwilligers in de palliatieve zorg mag niet 

uit het oog verloren worden. Hiervoor is nog te 

weinig ondersteuning vanuit het beleid. 

Conclusies

Ons land kent een goed uitgebouwd systeem 

van palliatieve zorg maar er is zeker nog 

ruimte voor verbetering. Palliatieve zorg moet 

meer zijn dan enkel stervensbegeleiding. Het 

is een holistische benadering waarmee de le-

venskwaliteit van mensen met een levensver-

kortende aandoening en die van hun naasten 

verbeterd kan worden, zo vroeg mogelijk in het 

ziekteverloop en indien nodig in combinatie 

met andere levensverlengende therapieën. De 

hier geformuleerde aanbevelingen geven aan 

hoe we in de nabije toekomst concrete stap-

pen kunnen zetten richting een nog betere 

kwaliteit van palliatieve zorg voor alle mensen 

in Vlaanderen.

Het FLIECE-boek en het FLIECE-congres kre-

gen ruime aandacht in de media en vormden 

mee de aanleiding voor een voorstel tot aan-

passing van de regelgeving omtrent de peri-

ode van het palliatief statuut voor palliatieve 

thuispatiënten, dat momenteel nog steeds en-

kel is bestemd voor mensen met een slechte 

prognose bij wie het overlijden binnen de drie 

maanden kan worden verwacht. 

Kim Beernaert

Sigrid Dierickx

Joni Gilissen

Yolanda Penders

Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde 

(Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent)

De resultaten van het FLIECE-project kunt 
u terugvinden in het boek ‘Palliatieve zorg 
meer dan stervensbegeleiding. Nood aan 
integratie en verbreding’, geschreven door 
Joachim Cohen, Tinne Smets, Koen Pardon 
en Luc Deliëns. De opvolger van FLIECE, het 
INTEGRATE (Integration of palliative care into 
home, nursing home and hospital care, and 
into the community)-project, zal  gericht zijn 
op het ontwikkelen en bestuderen van con-
crete integratiemodellen van palliatieve zorg 
in het Vlaamse gezondheidszorgsysteem.
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Boekennieuws 

De 7 privileges van de zorg
Lon Holtzer

Acco, 2015, 160 pagina’s

ISBN 978 90 33 49 821 3

Lon Holtzer, de Vlaamse zorgambassadeur, 

heeft al heel wat op haar palmares staan. Dit 

boek is daar een orgelpunt van. Een uitge-

breide literatuurlijst zal je er niet in vinden, 

maar dat is ook niet nodig. De evidentie wordt 

gehaald uit de talrijke persoonlijke ervaringen 

en inzichten, zowel van haarzelf als van haar 

talrijke gesprekspartners. Dat zijn economen 

en ethici, onderwijsdeskundigen en sociolo-

gen, beleidsvoerders en zorgverleners, man-

telzorgers en vrijwilligers, en last but not least 

een aantal markante patiënten of cliënten. Die 

laatsten komen met een volwaardige stem mee 

aan tafel zitten. Ze delen zowel hun positieve 

als negatieve ervaringen met welzijn en zorg 

met ons. Bijvoorbeeld dat ze zelfs in de psychi-

atrische hulpverlening soms een kloof tussen 

patiënt en zorgverlener aanvoelden of dat ze 

er hulpverleners de levensnoodzakelijke em-

pathie in de zorg zagen verleren. 

Er staan heel interessante, soms provocerende 

stellingen in dit boek. Dat toch niet iedereen 

geschikt is om in de zorg te werken, was voor 

de zorgambassadeur zelf een omslag in het 

denken. Ik citeer (p. 152): “Het klopt dat ie-

dere mens wel zorg draagt voor iets of iemand, 

maar professioneel, als mantelzorger of als 

vrijwilliger zorg verlenen, vraagt zoveel meer. 

Het privilege van het zorg verlenen komt pas 

tot volle bloei als je in staat bent om enerzijds 

als het ware in de huid van je cliënt te kruipen, 

maar anderzijds ook weer los te laten zodra je 

voelt dat de cliënt het kan overnemen. Zorg 

verlenen is zichzelf overbodig maken.”

Ik kan het alleen maar eens zijn met de stel-

ling dat we elke vorm van paternalisme en 

dominantie achter ons moeten laten, op alle 

niveaus. Dat goede communicatie met en be-

trokkenheid bij zowel de patiënt als zijn familie 

ontzettend belangrijk zijn.

Lon breekt een lans voor de verticale en hori-

zontale doorgroeimogelijkheden van verpleeg- 

kundigen en bij uitbreiding alle zorgprofessio-

nals. Ze pleit voor opleidingen die jonge men-

sen de kans bieden de basiscompetenties te 

verwerven zodat ze een fundament hebben 

waar ze een carrière lang kunnen op voortbou-

wen. Ze durft haar nek uit te steken met be-

paalde uitspraken over de HBO5-opleiding tot 

verpleegkundige, dat die grondig moet her-

vormd en bijgestuurd worden, en pleit voor een 

gemeenschappelijke basisopleiding voor alle 

zorgverstrekkers samen (van verzorgenden en 

zorgkundigen, over kinesitherapeuten en psy-

chologen tot en met artsen). Ze wil dat ieder-

een eigenlijk de basiszorg kent, waardeert en 

ook daadwerkelijk kan toepassen, omdat dit 

de integrale ‘pure’ zorg is. Je hoeft het natuur-

lijk niet altijd meteen met de auteur eens te zijn, 

er is alleszins ruimte voor vernieuwend, genu-

anceerd en creatief denken.

Lon waarschuwt voor een wereld die te veel 

belang hecht aan economische, utilitaire doel-

stellingen. Ook ziekenhuizen moeten hun 

groeifetisj loslaten. Het is een appel aan bur-

gers (ook en vooral de jongeren) en beleids-

makers om een samenleving te blijven creëren 

die zorg draagt voor de kwetsbare mens, die 

we potentieel allemaal zijn, om te leren omgaan 

met imperfectie. Zoals zij het uitlegt, kan ik me 

helemaal verzoenen met de vermaatschappe-

lijking van de zorg. Er staat dan ook letterlijk  

(p. 39) “dat dit niet verkeerd vertaald mag wor-

den als het afschuiven van verantwoordelijk-

heid en werk”.

De titeltjes van de hoofdstukken (de 7 werken 

van barmhartigheid) brachten me aanvanke-

lijk in de war. Wat heeft bijvoorbeeld “De naak-

ten kleden” te maken met zorgtechnologie? De 

samenvatting in de slotepiloog herhaalt echter 

op een heel heldere manier wat met elk werk 

of privilege bedoeld werd. Naar die zorgtech-

nologie wordt trouwens eveneens heel kritisch 

gekeken: die kan ondersteunen en verbinden, 

tot tijdswinst of besparingen leiden (niet altijd), 

maar mag nooit tussen de zorgverlener en de 

cliënt in komen te staan.

Uiteraard was ik nieuwsgierig naar de inhoud 

van het hoofdstuk “De doden begraven”. Ik las 

er de bevestiging dat op een palliatieve afde-

ling het leven tot zijn essentie herleid wordt, dat 

je er leert dat verbondenheid en kleine teams, 

met intervisie op geregelde tijdstippen, effi-

ciënt zijn. Het klasproject van een leerkracht 

die enkele jaren geleden door borstkanker 

werd getroffen en nu haar 14-jarige leerlingen 

over ziekte en lijden laat reflecteren, hun emo-

ties uiten en met hen het dagziekenhuis on-

cologie opfleurt, was heel inspirerend. In de 

context van dit tijdschrift en met mijn verpleeg-

kundig hart verloren aan palliatieve zorg wil ik 

jullie niet onthouden dat een oud-minister let-

terlijk zegt: “We moeten het ziekenhuis palliati-

seren (p. 47)”.

Ik ben blij dat Lon ook een apart hoofdstuk aan 

multiculturaliteit gewijd heeft. Niet per se om-

dat ze daarbij een lid van de Werkgroep Pluri-

culturele Zorg NVKVV, die ik heel erg waardeer, 

als gesprekspartner had, maar gewoon omdat 

we toch nog een hele weg te gaan hebben in 

een vlotte omgang met de (super)diversiteit.

Dat een inclusieve samenleving vanzelfspre-

kend moet zijn, is evident. Maar is het onder-

wijs de enige plaats waar dit nooit in vraag zou 

mogen worden gesteld? Zou het toch niet van 

nog meer openheid en zorgzaamheid getuigen 

als we ook mensen met een fysieke of mentale 

handicap een actieve zorgende rol laten op-

nemen, niet alleen als vrijwilliger, maar ook als 

betaalde kracht? Dan zijn de 7 privileges van 

de zorg echt voor iedereen weggelegd. 

Sowieso is dit een vlot geschreven, zeer her-

kenbaar boek voor wie in de praktijk staat. 

Het geeft ook erkenning (“In de zogenaamde 

zachte sector is het keihard werken (p. 139)”, 

zegt een andere politica). Maar eigenlijk zou 

eender wie dit boek moeten lezen. En dan 

nog eens herlezen. Om te beamen zoals Lon 

schrijft in haar opdracht in mijn boekexem-

plaar: “Heidi, verpleegkunde is en blijft het 

mooiste beroep. Laat ons samen alle zorgver-

leners inspireren.”

Heidi Vanheusden

Stafmedewerker NVKVV
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Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, 
Rouwtherapie. 
Tussen presentie en interventie. 
Johan Maes & Harriëtte Modderman (red.)
Witsand Uitgevers, 2014, 704 pagina’s
ISBN 978 94 9201 103 9

Dit lijvig handboek met meer dan veertig 
hoofdstukken is opgesplitst in drie delen. In 
het eerste deel wordt een stand van zaken op-
gemaakt van de actuele inzichten en uitda-
gingen op het vlak van verlies en rouw. Rode 
draad is de vaststelling dat de geldigheid van 
het standaardrouwmodel niet wordt beves-
tigd in wetenschappelijk onderzoek en dat het 
te weinig houvast biedt in de praktijk. De re-
dacteuren verwoorden het zo in hun inleiding: 
“Rouwenden laten niet los, pijn wordt niet altijd 
opgelost met er doorheen te gaan, er is geen 
eindpunt, er is geen vastliggende plek en het 
is niet zo dat het verdriet oplost doordat je er 
veel over praat. Er zijn ook heel veel verschil-
len in het antwoord dat mensen proberen te 
geven op verlies. Hulpverlening gebaseerd op 
deze rouwmodellen blijkt dan ook zelfs vaak 
niet effectief te zijn en soms schadelijk om-
dat ze kan ingaan tegen de eigen copingstijl 
en –strategieën (p.16)”. Dit boek probeert van-
uit een streven naar ‘evidence based practice’ 
een brug te slaan tussen wetenschappelijke 
theorievorming, data en interpretatie enerzijds 
en de ervaringen en toepassingen binnen de 
praktijk van de counseling en therapie ander-
zijds. Dit is een belangrijke onderneming ge-
zien het standaardrouwmodel tot op de dag 
van vandaag nog vaak onderwezen wordt aan 
toekomstige hulpverleners!

In het tweede deel wordt het nieuwe, inte-
gratieve model van rouw vanuit diverse the-
rapeutische perspectieven bekeken. De 
termen “rouwbegeleiding” en “rouwthera-
pie” zeggen immers niks over de theoretische 
invalshoek(en) van waaruit gewerkt wordt. Er 
zijn een aantal psychotherapeutische benade-

ringen die zich de voorbije decennia hebben 
verdiept in het thema rouw en die zo belang-
rijke inzichten en praktische tips kunnen bie-
den voor rouwbegeleiding en rouwtherapie. 
Zo worden er interessante kaders aangereikt 
vanuit (onder andere) de cliëntgerichte bena-
dering, de existentiële psychotherapie, de nar-
ratieve gezinstherapie, systeemtherapie en de 
cognitieve gedragstherapie.

In het derde deel wordt aan de hand van 26 
hoofdstukken verlies en rouw besproken bin-
nen specifieke thema’s, doelgroepen en in-
terventies. Ook dit laatste deel is bijzonder 
interessant omdat rekening gehouden wordt 
met een aantal recente maatschappelijke ont-
wikkelingen. Wat is bijvoorbeeld de rol van so-
ciale media in de begeleiding van rouwenden? 
De behoefte om gevoelens te uiten na een in-
tense verlieservaring is niet veranderd maar de 
manieren waarop deze gevoelens geuit kun-
nen worden zijn door de digitale revolutie ex-
plosief gegroeid. Zo kunnen bijna acht op de 
tien mensen in Europa beschikken over inter-
net. Wat is de impact van sociale media zoals 
Facebook en Youtube op rouwenden en op het 
rouwproces zelf? Er is ook een hoofdstuk over 
het feit dat de overledene mogelijk seksuele 
geheimen nalaat die schokkend kunnen zijn 
voor de achterblijvers. De rouw na het overlij-
den kan hierdoor complexer worden of stag-
neren. Ook dit heeft voor een belangrijk deel 
te maken met onze digitale maatschappij. Heel 
wat mensen hebben tegenwoordig een digitale 
nalatenschap die zichtbaar wordt wanneer de 
computer wat nader onderzocht wordt. Kennis 
van deze geheimen dwingt de nabestaande 
om anders naar zichzelf, de relatie en de part-
ner te kijken. Het zorgt ook voor dilemma’s: 
moeten anderen, de kinderen bijvoorbeeld, in-
gelicht worden? 
Een ander actueel thema dat wordt behandeld 
is rouw bij migratie. Er kunnen hierbij verschil-
lende soorten van verlies optreden: verlies van 
cultuur, van identiteit, van het land van her-
komst, van familieleden enz. Tijdens oorlog, 
vervolging en gevangenschap zijn dikwijls ver-
wanten of goede vrienden om het leven ge-
komen. Hoe kunnen migranten tot een goede 
rouwverwerking komen? De auteur van dit 
hoofdstuk wijst op een aantal complicerende 
factoren: “Niet alleen zijn ze vaak ver van het 
graf van hun dierbare, waren ze niet aanwe-
zig tijdens het sterven of de begrafenis, soms 
heeft er geen begrafenis kunnen plaatsvinden 
of wordt het familielid vermist vanwege om-
standigheden, o.a. oorlog, of is er sprake van 

schuldgevoelens vanwege het vertrek uit het 
land van herkomst. Daarbij speelt ook het ge-
mis aan sociale omgeving en culturele inbed-
ding nog een rol, waardoor er geen directe 
steun ervaren wordt. Rouw is immers niet al-
leen afscheid nemen maar omvat ook re-inte-
gratie in de omgeving. (p. 680)” 
Het derde deel vormt een waardevol naslag-
werk voor hulpverleners die met een specifieke 
doelgroep werken. De bijdragen beperken 
zich niet tot het schetsen van de problema-
tiek, maar bevatten ook concrete tips waar 
hulpverleners mee aan de slag kunnen. Naast 
de genoemde voorbeelden zijn er nog hoofd-
stukken over rouw bij ouderen na het verlies 
van een volwassen kind, rouw bij mensen die 
in armoede leven, rouw bij mensen met een 
verstandelijke beperking, rouw bij (echt)schei-
ding, rouw bij het verlies van werk, gecompli-
ceerde rouw bij kinderen en jongeren … 

Dit handboek/naslagwerk is een aanrader voor 
wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten omtrent rouw en/
of op zoek is naar informatie die bruikbaar is in 
de hulpverleningspraktijk.  Hoewel het volume 
van het boek wat kan afschrikken, is het niet 
alleen toegankelijk voor rouwconsulenten en 
rouwtherapeuten. Het bevat bruikbare informa-
tie voor elke hulpverlener die in zijn werkom-
geving geconfronteerd wordt met situaties van 
verlies en verdriet. 

Alexander Verstaen, PhD

Onderzoekscoördinator FPZV

Directeur Perennis, Centrum voor Groei in 

Leven en Sterven
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Boekennieuws 

Troost. 
Over ouderdom, zorg en psychologie.  
Luc Van de Ven
Garant, 2014, 186 pagina’s
ISBN 978 90 441 3220 5

Voor mij maakt dit boek de belofte van de titel 
helemaal waar. Het kan immers troost bieden 
op vele manieren en aan uiteenlopende lezers. 
Het belicht inderdaad het wel en wee van de 
ouderdom, zoals op het achterplat aangekon-
digd. Dé ouderdom? Ten onrechte zou je dan 
kunnen vrezen dat er al te zeer in veralgeme-
nende termen wordt gesproken. Niets is ech-
ter minder waar: nergens ontbreekt nuance. 
En dat is meteen de kracht van dit boek, dat 
in twaalf hoofdstukken een caleidoscopisch 
beeld schetst van ouderdom.
Terwijl ik deze recensie schreef, trok een kra-
nige oma reus – nu eens met wandelstok, dan 
weer in haar rolstoel – door de straten van Ant-
werpen en hield honderdduizenden bezoekers 
dagenlang in de ban. Deze oma (een creatie 
van Royal de Luxe) snurkt, rookt pijp en drinkt 
bij het ontwaken een geut whisky. Je zou het 
kunnen zien als een ode aan de ouderdom. 
Dat is dit werk van Luc Van de Ven eigenlijk 
ook, een eerbetoon. Geen romantisering, maar 
evenmin een uitsluitend pessimistische kijk op 
vergrijzing en verzilvering!

Hoewel vooral bedoeld voor de professionele 
zorgverlener in de ouderenzorg, is dit aller-
minst een handboek of leerboek zoals we er 
vele kennen. Hier geen saaie en droge acade-
mische kennis met uitgebreide opsomming van 

wetenschappelijke onderzoeken die je mijlen-
ver van de klinische praktijk brengen. De au-
teur weet je hoofdstuk na hoofdstuk te boeien 
door een goede afwisseling van feiten en be-
vindingen en tal van klinische vignetten. Ca-
sussen die je naar de spreekkamer brengen, 
de geriatrische afdeling, het woonzorgcentrum 
of in de huiskamer van een bejaard echtpaar. 
Herkenbare situaties waardoor het een boek is 
dat ook senioren zelf én hun familie kan hel-
pen bepaalde situaties beter te begrijpen en 
troost kan bieden. Van de Ven schrijft leesbaar 
en boeiend voor hulpverleners én zij die niet in 
de zorg staan. Hij mijdt ook vakjargon of waar 
onmisbaar legt hij dit helder uit.

Een dozijn hoofdstukken voert ons langs inte-
ressante topics. Hoofdstuk 1 heet ‘Vervelende 
vragen’ en vormt een mooie inleiding met re-
flecties over de tweede levenshelft, pensione-
ring, ouderdom, aftakeling, chronische ziekte 
enzovoort. 
Een volgend hoofdstuk focust op ervaringen 
van verlies en loslaten en de veerkracht daar-
bij (of het gebrek eraan). Met hierbij een exi-
stentiële invalshoek en vragen als ‘wanneer 
ben je oud?’ en aandacht voor zaken als ‘de 
kunst van het loslaten’. 
In het hoofdstuk ‘liefde en lust’ heeft de auteur 
oog voor een lange geschiedenis samen bij 
oudere echtparen, intimiteit, seksuele activiteit 
op hoge leeftijd, maar ook zaken als de impact 
van partnerkeuze decennia geleden (rationele 
keuzes of kiezen voor zekerheid tegenover kie-
zen vanuit verliefdheid), verweduwde ouderen 
en verliefdheid bij ouderen.
Het vierde hoofdstuk schetst de relatie tussen 
ouder worden en intelligentie, kijkt naar wijs-
heid versus dwaasheid, mildheid en ‘finishing 
well’ als een laatste ontwikkelingstaak. Tevens 
is dit hoofdstuk een mooie prelude op hoofd-
stuk 7. 
Een hoofdstuk over weemoed, rouw en de-
pressie (vijfde hoofdstuk) schetst vervolgens 
een goed differentieel-diagnostisch beeld, ab-
soluut relevant en bruikbaar voor betrokkenen 
(ouderen en hun familie) en zorgverleners. 
‘Verhalen uit een ver verleden’ is de titel van 
hoofdstuk 6 en gaat over de geschiedenis van 
een individu en hoe “kwetsuren, onvolkomen-
heden, krenkingen of uitgesproken vervelende 
gebeurtenissen” deze kunnen tekenen. Hier 

schenkt de schrijver ook aandacht aan per-
soonlijkheidsstoornissen en hoe deze soms 
pas op latere leeftijd aan de oppervlakte kun-
nen komen. 
‘Zieke hersenen’ (hoofdstuk 7) heeft het over 
dementie. In heldere taal maakt de auteur on-
derscheid tussen de verschillende aandoenin-
gen en hun verschijningsvormen. Hier hoor je 
een ervaren hulpverlener en opleider, die geen 
enkele invalshoek vergeet of uitsluit. Doorheen 
heel dit boek, maar in het bijzonder hier bena-
drukt Van de Ven het belang van familieleden. 
Hoofdstuk 8 intussen gaat over beloftes aan 
het sterfbed en de impact hiervan die soms 
ver reikt. Opnieuw met nuance krijgen we een 
kleurrijk beeld, met aandacht voor uiteenlo-
pende aspecten. 
‘Help, ik word geholpen’ is een eye-opener 
voor vele hulpverleners, ook buiten het werk-
veld van de ouderenzorg. Hier hoor je opnieuw 
de stem van de ervaren hulpverlener-opleider. 
Het leidt ons naar het deel over geestelijke ge-
zondheidszorg voor ouderen, waar het belang 
van multidisciplinair werken wordt beklem-
toond. 
Het voorlaatste hoofdstuk richt de schijnwerper 
op het ‘begeleiden van ouderen en hun fami-
lie’. Hier een contextuele focus met troostende 
reflecties en bruikbare richtlijnen en tips.
Het laatste hoofdstuk (12) schetst een helder 
beeld over psychotherapie bij ouderen. Een 
gebied dat absoluut specifieke expertise vergt.

‘Troost. Over ouderdom, zorg en psycholo-
gie’ is een goed en vlot leesbaar boek, naar 
inhoud én vorm. Van begin tot einde van deze 
pakweg 180 pagina’s boeiend. De auteur trapt 
geen open deuren in, maar zijn blik opent de 
ogen voor veel aspecten waaraan men al te 
gemakkelijk voorbijgaat. Kortom, een aanra-
der voor wie met ouderdom en zorg te maken 
heeft! En dat geldt vroeg of laat voor ieder van 
ons, toch? 

Dirk Hendrickx

Klinisch psycholoog Oncologie en Palliatief Support 

Team AZ Klina
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Kun je internetten in de hemel?
Hoe kinderen en jongeren uit verschil-
lende culturen denken over leven en 
dood.
Ineke Wienese
Uitgeverij de Graaff, Utrecht, 223 pagina’s
ISBN 978-90-77024-42-3

Rouw is als een vingerafdruk, schreef Manu 
Keirse (2012) treffend. Het is voor iedereen 
anders, en tegelijk ook herkenbaar. Het beeld 
van de vingerafdruk geeft rouwenden en hun 
omgeving de ruimte om te mogen zijn, zonder 
te moeten: het geeft ademruimte, weg van de 
dwingende oude rouwmodellen. 
Maar wat als de vingerafdruk komt van een 
kind of jongere opgegroeid in een andere cul-
tuur of met een andere religie dan de onze? 
Voelen we dan nog de nodige ruimte om te zijn, 
zonder te moeten? Veelal merken we dat we 
dan makkelijker handelingsverlegen zijn. Want: 
moet ik met kinderen en jongeren wel praten 
over dood, verlies en pijn? Wat is er herken-
baar of universeel in rouw bij kinderen en jon-
geren met een andere culturele en religieuze 
achtergrond en waar start het unieke? Welke 
woorden, omgangsvormen … zijn gangbaar? 
Het is ontstellend vast te stellen dat in onze 
multiculturele maatschappij boeken die hierin 
een handreiking kunnen bieden moeilijk te vin-
den zijn. Het boek ‘Kun je internetten in de he-
mel’ van Ineke Wienese is dan ook meer dan 
welkom. Haar vertrekvraag is heel herkenbaar 
en zet je ertoe aan het boek te lezen: “Hoe kij-
ken kinderen en jongeren uit verschillende 
culturen en met verschillende religieuze ach-
tergronden eigenlijk tegen de dood aan?”. Het 
mooie aan het boek is dat het een boek voor en 
door kinderen en jongeren is. In het boek ko-
men kinderen en jongeren aan het woord van 
wie de (groot)ouders uit een ander land dan 
Nederland komen. Met een verscheidenheid 
aan culturele, levensbeschouwelijke, en religi-
euze achtergrond vertellen deze kinderen en 
jongeren wat ze denken, voelen, ervaren bij de 
dood en het leven, wat ze denken dat er ge-

beurt na de dood en wat hen steun en troost 
kan geven. Ze geven inkijk in erg persoonlijke 
verliesverhalen en in vragen die ze hebben 
rond leven en dood. 
De sterkte van het boek is dat de perspec-
tieven van de kinderen en jongeren centraal 
staan. Daarmee is het duidelijk een boek voor 
en door en niet over deze kinderen en jonge-
ren geworden, wat des te meer erkenning geeft 
aan de diversiteit. Deze diversiteit komt niet al-
leen terug in de verhalen, de getuigenissen, 
maar ook in de opmaak. Het boek geeft een 
kleurrijk mozaïek weer van tekeningen, gedich-
ten, en verhalen, wat de veelkleurigheid van het 
thema alleen maar benadrukt. Het volwassen 
perspectief voegt daaraan vooral structurering 
toe (opdeling in hoofdstukken en thema’s, een 
inleiding en samenvatting bij elk hoofdstuk) 
wat het boek ook makkelijk bruikbaar maakt. 
Het goede is wel dat dit ‘volwassen discours’ 
niet overheerst, maar enkel de nodige inbed-
ding geeft om de kinder- en jongerenverhalen 
te doen schitteren. En dat doen ze elk op hun 
manier, de ene keer door hun eenvoud (zie Di-
lara en Rumeysa), de andere keer door hun fi-
losofische inslag (zie Arjan, Lenny en Lovis).

 “[…] Ik weet niet precies wat ze daar ver-
der doen in de hemel. Wel weet ik dat je niet 
naar de WC hoeft in de hemel.” 

 (Dilara, groep 8, moslim, p. 51)
 “Ik zou dan willen dat mijn vader en moeder 

bij me (in de hemel) zijn en dat ik om een 
Turkse pizza kan vragen als ik honger heb. 
Daar houd ik van.” (Rumeysa, 12 jaar, mos-
lim, p. 54)

 “Het leven zie ik als een last. Je krijgt losse 
planken en schroeven en je moet er iets 
moois van maken. Soms valt er een plank uit 
en dan zit het even tegen. Maar je pakt hem 
weer op en bouwt het weer op […]” (Arjan, 
17 jaar, moslim, p. 162)

“ Ik zou eigenlijk graag willen weten of de he-
mel echt bestaat en of er een volgend le-
ven is? Maar aan de andere kant ook weer 
niet, want dan weet je het en is het een ‘we-
tenschap’ en geen geloof meer. […]” (Lenny, 
groep 8, niet gebonden aan een bepaalde 
religie, p. 135)

 “Ik denk dat we nooit helemaal zullen weten 
wie God is. Lovis wijst tijdens het gesprek op 
een appel die voor ons ligt op het tafeltje en 
zegt: U ziet dat stukje en kijkt er vanuit die 
hoek tegenaan. Ik zie een heel ander stuk 
omdat ik er weer van een andere kant naar 
kijk.” (Lovis, groep 8, niet gebonden aan een 
bepaalde religie, p. 57).

Hoewel traditionele beelden van hemel en hel 
bijna als een vanzelfsprekendheid in de ver-
halen van de kinderen en jongeren verweven 
zitten, is het mooi om de diverse invullingen 
ervan te lezen, die vaak wel, maar niet altijd, 
naadloos aansluiten bij gangbare religies of 
levensbeschouwingen. Heel wat van de stuk-
jes illustreren dat dood, leven, verdriet thema’s 
zijn waar kinderen zelf mee worstelen, wat zich 
ook toont in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wor-
den vragen van kinderen en jongeren opge-
somd. Antwoorden worden geformuleerd door 
deskundigen (zoals een geestelijke verzorger 
en pandit, een pastor, een rabbijn en een ge-
zondheidspsychologe). Hoewel het aandeel 
van deze volwassen stemmen in dit hoofdstuk 
groter is, leren de vragen ons dat kinderen er-
mee bezig zijn, erin gehoord willen worden en 
dat we dus geen angst moeten hebben om met 
hen in gesprek te gaan rond deze thema’s, in-
dividueel of klassikaal. Rond dat laatste biedt 
hoofdstuk 7 een zinvolle handreiking voor 
scholen en leerkrachten met voorbeeldlessen 
en getuigenissen.

‘Kun je internetten in de hemel?’ biedt heel wat 
relevante informatie over hoe in verschillende 
religies en culturen wordt gedacht over leven 
en dood en welke rituelen en omgangsvormen 
daarbij horen. Het is in die zin een boek voor 
jong en oud, al vind ik sommige tekstdelen 
(vooral dan de samenvattingen aan het einde 
van elk hoofdstuk) voor kinderen en jongeren 
nogal veel aaneengesloten tekst bevatten. Het 
is een leesboek, voorleesboek, bladerboek, 
mijmerboek, maar ook doe-boek met weetjes 
en opdrachtjes voor kinderen en jongeren. 
Het helpt in die zin om dood weer wat uit de 
taboesfeer te halen: er mag en kan over ge-
sproken worden, ook met kinderen en jonge-
ren! Het helpt om te durven zijn wanneer de 
vingerafdruk van verlies anders ingekleurd is, 
door een andere religie, een andere levensbe-
schouwing, een andere afkomst of een andere 
leeftijd. Het leert ook dat er ruimte blijft voor het 
unieke en dat we niet alles hoeven te weten om 
toch veel voor deze kinderen te kunnen bete-
kenen, of zoals Jessica, 16 jaar oud op p. 144 
aangeeft “We hoeven toch niet alles te weten?”. 

Let Dillen, PhD

Onderzoeksmedewerker verbonden aan het 

Oncologisch Centrum en het 

Zorgprogramma Geriatrie UZ Gent,

Titularis Leerstoel VLK 2012-2014
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The social construction of death.
Interdisciplinary perspectives.
Leen Van Brussel & Nico Carpentier
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, 
296 pagina’s
ISBN 978 1 137 39190 2

Voorliggend boek belicht de spanning tussen 
enerzijds de objectief-wetenschappelijke blik 
op de dood en anderzijds de gedeelde be-
tekenisgeving en gangbare normen in de sa-
menleving die dood en sterven omringen. Het 
boek verschaft inzicht in de evolutie van ver-
schillende houdingen ten opzichte van de 
dood, gehanteerde doodsdefinities en gaat in 
op hoe de dood in onze cultuur verschijnt en 
hoe wij dood en sterven interpreteren en ‘con-
strueren’ in het alledaagse leven. Sterven en 

dood worden belicht als een vanzelfsprekend-
heid, een levens-gebeurtenis, een technische 
aangelegenheid; als een fysiologisch proces 
en tevens als een sociaal proces. Het boek on-
derbouwt dat een veranderende context aan-
leiding geeft tot vernieuwde betekenisgeving 
en sociale constructies omtrent dood en ster-
ven. Het centrale doel van dit boek is dan ook 
“to put death and dying more explicitly on the 
(theoretical and analytical) agenda of social 
constructionism and social constructionist ap-
proaches in general (p.1)”. 

Het boek bevat vier delen, elk bestaande uit 
drie hoofdstukken die focussen op een andere 
dimensie van de sociale constructie van de 
dood (politiek, ethisch, populaire media). Het 
werk beperkt zich niet alleen tot de invloeden 
van historische, culturele, maatschappelijke 
factoren (sociaal constructionistisch macro-
perspectief), maar besteedt ook aandacht aan 
de individuele betekenisprocessen en per-
soonlijke beleving (sociaal constructivistisch 
microperspectief) verbonden aan sterven en 
overlijden.

De verschillende hoofdstukken getuigen 
van een holistische benadering met de no-
dige diepgang en theoretische onderbouw. 
Dit  format met een redelijk diepgravende we-
tenschappelijke onderbouw en een sterk soci-
ologische invalshoek maakt het wellicht minder 

Boekennieuws 

toegankelijk voor zorgverleners. Toch kunnen 
voor hen sommige ideeën of vraagstukken in-
teressant zijn (vb. online rouwen, digitale nala-
tenschap, rouw en verlies bij familieleden van 
patiënten in een persisterende vegetatieve sta-
tus). Door het interdisciplinaire karakter van dit 
boek gaan vele hoofdstukken in het begin ge-
detailleerd in op het referentiekader en de uit-
gangspunten van de auteurs. Hoewel dit nuttig 
is, kan het soms als langdradig ervaren wor-
den. 

Lezers van dit boek moeten zich niet verwach-
ten aan richtlijnen, ‘tips & tricks’. Omwille van 
de diepgang en de specialistische benadering 
zal het werk wellicht vooral onderzoekers kun-
nen boeien. Misschien kan het zorgverleners 
wel uitdagen om rond bepaalde onderwerpen 
wat meer te lezen en hun horizon te verruimen. 
De ongeveer 280 pagina’s tekst zijn stevig vol-
gepakt en het is geen boek om snel even voor 
het slapengaan te lezen daar concentratie ver-
eist is. Het is evenmin een werk om systema-
tisch van A tot Z te lezen. Het is eerder een 
boek om af en toe eens ter hand te nemen, om 
zich te verdiepen in één van de vele perspec-
tieven op sterven en dood die hierin aan bod 
komen.

Liesbeth Van Humbeeck

Wetenschappelijk medewerker op de dienst 

Geriatrie UZ Gent
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Eigen publicaties

Visienota 2020.
Vanuit een kritische evaluatie van de huidige zorg schuift de Federatie concrete aandachtspunten 
en doelstellingen voor de palliatieve zorg van morgen naar voor, verdeeld over zes krachtlijnen.
Downloadbaar op www.palliatief.be > home

Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg. 

Een zakboekje met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug 

te vinden zijn op www.pallialine.be. Verkrijgbaar bij de Federatie of het netwerk pallia-

tieve zorg in uw buurt (€ 9,00).

pallialine.be

www.pallialine.be

Samenvatting

van de richtlijnen

palliatieve zorg
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