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Zegpap,
hoewil je
eigenlijk
dood?
Willen je ouders gereanimeerdworden?
Of aandebeademingals ze opde
intensive care zoudenbelanden?
Enhoe zijnhunwensenvoorhun
begrafenis of crematie?Pratenmet
je ouders overde laatste fase vanhun
leven,wegaanhet lieveruit deweg.
Maar eengoedgesprekeroverkan
veel leed engedoevoorkomen.
‘Wewarenopgeluchtdatwewisten
wathij hadgewild.’

DoorMaudBeuckerAndreae

J
e zitmet je ouders aan
tafel, kleinkinderen
erbij, lekker etenop
tafel eneenfleswijn,
de sfeer is gezellig. Er
wordt intensief gespro-
ken,maar ook veel

gelachen.Gespreksonderwerp: de
dood van je vader enmoeder.
Nee, dit gebeurtmaarweinig.

Enniet alleendoordatweniet
mogensamenkomenvanwege
coronarichtlijnen.Voordemeeste
mensen is enblijft dedoodeen
moeilijk gespreksonderwerp.We
houdensterven liever opafstand,
letterlijk enfiguurlijk.Datwas
vroeger anders.Dedoodwasmeer
aanwezig inhetdagelijks leven;
mensengingeneerderdood,nabe-
staandendroegenmaandenlang
rouwkledingen terwijl tegenwoor-
dig crematoria aande randvande
stadwordenweggestopt, hadden
kerk enbegraafplaats vroeger een
centraleplek in stadofdorp.
Daar komtbij dat degenees-

kunde tegenwoordig veelmeer
kanenhetproces rondomsterven
is gericht opbehandeling, opbeter
worden, zegt InekeVisser. Zij is
oprichter vanhetLandelijkExper-
tisecentrumSterven, dat als doel
heeft het onderwerpdoodgaan te

Vroeger wasdedood
meer aanwezig in
hetdagelijks leven,
door rouwkleding
enbegraafplaatsen
midden inde stad.
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normaliseren: ‘Wegaan verdie-
ping inhetproces van sterven
collectief uit deweg.’
Specialist ouderengeneeskunde

MargotVerkuylendeelt die obser-
vatie: ‘Overhet algemeengeldt dat
wehet eindeenalles eromheen
eng vinden.Wedoen vooral veel
omdedood teweren, terwijl het
tochechtdeenige zekerheid is die
wehebben inhet leven.’
Doorhet coronavirusworden

onderwerpenals ziekte, dedood
enhetproces eromheenwel voor
iedereenzichtbaarder.Het thema
stervenals gespreksonderwerp
dringt zichdaardoorookweer
meernaarde voorgrond,watmis-
schiengeenslecht effect is vande
pandemie.
Over officiële zaken, zoals testa-

ment enerfenis, hebben (oudere)
mensen vaakgoednagedacht; de
beslissingenhebbenze vastgelegd
bij denotaris.MaarVerkuylenen
Visser zijnhet erover eens: vooral
als degepensioneerde leeftijd zich
aandient, is het sterven zelf een
onderwerpdat ingesprekkenmet
naastenmoetwordengevoerd.
Verkuylen: ‘Pratenmetdierbaren
overdie laatste levensfase is es-
sentieel.Wetenhoe iemanddie
tijd voor zich ziet, vaneventuele
behandelingbij ziekte totwensen
rondomdeuitvaart, kanalsde
dooddaadwerkelijk omdehoek
staat veel leeden stress voorko-
men.Ookof juist bij deomgeving.’
Visser rept van ‘de rust als je een
aantal dingenhebtbesprokenen
vastgelegd’.

Degoedkoopste kist
Voor veel dertigers en veertigers
wier ouders op leeftijd zijnof gera-
ken, zounadenkenenpratenover
die laatste levensfasedusboven
aandeprioriteitenlijstmoeten
staan.Maarhoe snijd je zo’non-

derwerpaan?Sommigeouderen
hebbenerweinigmoeitemeeen
gooien tijdensdekoffieof een spel-
letje klaverjassen zelf eenballetje
op. Somsgaathet via eenomweg.
OuderenartsVerkuylen: ‘Mijn
moeder gafmeeenshaar leren
handschoenen: zewildedat ikdie
zoudragenophaarbegrafenis.
Zokwamik stukjebij beetjehaar
gedachtenoverhaarnaderende
dood teweten.’
Is het ernogniet vangekomen

enheeft je vader ofmoederof
jijzelfmoeitehet onderwerp ter
tafel tebrengen, dankun je een
actualiteit –denieuwedonorwet,
eenbuurmandieoverlijdt, een
mooi liedjedat jullie samenhoren
opde radio – aanpakkenomerover
tebeginnen.
Geestelijk verzorger enethicus

Timvan Iersel,werkzaambij
WoonZorgcentraHaaglanden, ver-
telt hoe je verderde lading van zo’n
gesprek zoukunnenverminderen:
‘Doorde vraag “hoekijk jenaar
de toekomst” te stellen, val jeniet
meteenmet “dedood” inhuis.’
Jouweigen rol inhet geheel,welke
zorg jij als kind zoukunnenenwil-
len verlenen, is ookeenbelangrijk
onderwerp.Visser vult aan: ‘Erken
enbenoemdatdit allemaalpre-
caire thema’s zijn; dat geeft soms
aldenodige lucht.’
Ook zelf het goede voorbeeld

geven, door jewensen rondomje
eigendoodeneventuele ziekbed
kenbaar temaken, kanhelpende
tongen los temaken, zegt ouderen-
artsVerkuylen. Zenoemtdaarbij
praktische ‘regeldingen’ –het
kiezen vandebloemen,muziek
of kleding voordeuitvaart – als
laagdrempelige gespreksonder-
werpendie eengoedbeginpunt
vormen.
AnitadeVries (39) besprakdie

wensen vanhaar vader eenkeer

aandekeukentafel. ‘Wezaten
gewoon tekletsen, toen ik een
ingevinghad. Ik vroeg: “Papa,
wat voor eenafscheidwil jij later
eigenlijk?”’ Zemerktedathaar
vaderdaar, bewust of onbewust,
goedoverhadnagedacht: ‘Hij
verteldemeonder anderedat
hij gecremeerdwildeworden,
welkenummers vanBobDylanen
JohnnyCashhij tijdensdedienst
wilde latenhorenendatwe vooral
degoedkoopstekistmoesten
kiezen. Ik greepnaar eenpenen
schreef alles opeen reclamefolder
die op tafel lag. Thuisbewaarde ik
deze in een lade en ikkeekernooit
meernaar.’
Tothij eenpaar jaar later plots

overleedaaneenhartstilstand:
‘In alle verdriet besefte ikwelhoe
waardevol dienotitieswaren.Er
warennoggenoegdingenomover
tebeslissen–de rouwkaart, de
genodigden,hetuitvaartcentrum
–maarmijnmoeder,mijn zusje
en ikwarenopgeluchtdatwe inde
basiswistenwathij hadgewild.’

Niet als kasplantje
Devader vanDeVrieshadgeen
lang ziekbed, dusdaaroverhoef-
dengeenbeslissingengenomen
teworden.Ophetmomentdat
vader ofmoederwilsonbekwaam
is, bijvoorbeelddoor eencomaof
dementie, zal eenbeslissing van
dearts alswel of niet reanimeren
wordenbesprokenmetnaaste
familie,meestal departner ende
kinderen.Diehebbendande taak
dewens van vader ofmoeder te ver-
woorden.Dan ishetwel belangrijk
dat jediewenskent.
Verkuylen: ‘Hetbelangrijkste

adviesdat jedaaromaan jenog
gezondeouders kunt geven, is dat
zemethunhuisarts ingesprek
gaanover eventuelebehande-
lingbij ernstige ziekte. Zakenals

‘Door de vraag “hoe kijk je naar de toekomst”
val je nietmeteenmet “de dood” in huis’
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reanimeren, opnameopde inten-
sive care, kunstmatige voeding en
vocht kunnenzij besprekenmet
dearts en latenopnemen inhet
dossier.’
Soms ishet voordeomgeving

schrikken, bijvoorbeeld als een
relatief gezondeouderekiest voor
niet reanimeren. ‘Datdeouder
niet als kasplantje verderwil, kun-
nenkinderenwelbegrijpen.Maar
als eenoudere afziet vanbehande-
lingwanneerdegeestnoggezond
is, kandatbij familienogweleens
hardbinnenkomen’, bevestigt
Visser. Zijwijst ookopwoon-
wensen.Vraaghoebelangrijkde
ouderhet vindt omzelfstandig
teblijvenwonen. Is verzorging in
een verpleeghuis ookeenoptie?
Hethelpt bij het ontwikkelen van
begrip voor vader ofmoeder. Vis-
ser vervolgt: ‘Het is ook raadzaam
af te sprekenwiedewoordvoerder
wordtbijwilsonbekwaamheiden
dat op tenemen inhetdossier van
dehuisarts.Omte voorkomendat
dekinderenhierover later gedoe
krijgenenomdegesprekkenmet
zorgverleners te vereenvoudigen.’
Verkuylenwijst ophet relatief

nieuwe ‘behandelpaspoort’ (zie
ook ‘Meer informatie’, opp. 52),
waarin eenwilsverklaringkan
wordenopgenomen.Dit paspoort
kandeouderdanbij zichdragen,
net als de al langerbestaande
niet-reanimerenpenning vande
Hartstichting.

Gelukuit dekleine dingen
Als je oudershetmoeilijk vinden
hunwensen in te vullen, kun je ze
helpendoor te vragenwat voorhen
het leven zinvolmaakt. ‘Vanalle-
daagsedingenalsboodschappen
doenen lezen tot contactmetde
(klein)kinderen; gadat eensmet
henna’, zegt geestelijk verzorger
Van Iersel. ‘Wanneerdenkenze

noggeluk tehalenuit dekleine
dingen, enwanneernietmeer?’
Dathet ingezonde staatmoeilijk is
zoiets te voorspellen, endewensen
ookaan veranderingonderhevig
zijn, onderkenthij.Daaromis
hetbelangrijk zo’ngesprekmet
bijvoorbeeld jaarlijkse regelmaat
te voeren.Ookomdatmensen in
depraktijk enormveerkrachtig
blijken te zijn, zegt ouderenarts
Verkuylen: ‘Ouderen rekken soms
als elastiekmeemetde situatie.
Mensenkunnenvan tevoren
denkendat ze absoluutnietnaar
een verzorg- of verpleeghuiswillen
ofdat zeopzien tegeneenziekbed,
maar als dekeuze zich voordoet,
zijn ze vaak langzaammaar zeker
naardat idee toegegroeid.’ Visser,
vanhetLandelijkExpertisecen-
trumSterven, beaamtdat: ‘Ach-
teruitganggaat vaakgeleidelijk.
Wehebbenallemaal eenenorm
vermogenonsaan tepassenaan
nieuwesituaties.’

Vredig sterfproces
Roderick* (42) ziet dat positieve
scenarionogniet voor zichbij
zijn vader (78). ‘Pa is er vooral op
gebrandeenziekbed temijden.
Hij heeft het bij zijn eigen vader
gezien; die overleedaandarmkan-
ker.Mijngrootvaderwilde erniet
voorbehandeldwordenenzijn
achteruitgangwas voormijn vader
behoorlijk traumatisch. Zelfwil
hij dit daarompertinent voor zijn.’
TochheeftRodericks vader zijn
ideeënnogniet expliciet vastge-
legd. ‘Dankomthet kennelijk toch
tedichtbij.’
Verkuylenziet inhaarpraktijk

datdewens tot euthanasie vaak
naardeachtergrondschuift, ook
tijdenshet terminale ziekbed. ‘De
rust, reinheiden regelmaat van
eenverpleeghuisofuiteindelijk
eventueel eenhospiceenhet feit
dat ernogcontactmetkinderenen
kleinkinderen is, gevenuiteinde-
lijk tochdiegewildekleuraanhet
leven.’Vaakzijnmensenbangvoor
eenonwaardigenzinloosbestaan,
maarookvoorpijn.Watdatbetreft

Wensenkunnenookaan
veranderingonderhevig
zijn.Daaromishet
belangrijk zo’ngesprek
regelmatig te voeren.
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kanVerkuylenmensengeruststel-
len: ‘Ineen terminale fase valtpijn
meestal goed tebehandelen.Zodra
ouderendathoren,krijgenze ver-
trouwen ineenvredig sterfproces.’

Nog steeds vrolijk
Alzheimerof eenandere vorm
vandementie is enormbepalend
voorde inrichting vande laatste
fase.Demoeder vanKarel* (56)
lijdt al zo’n zeven jaar aan zware
dementie. Bij haar is dat eeneffect
vandehersenziekteparanoia.
Zo verstopte ze toen zenog thuis
woondehaar vleeswaren indekof-
ferbak vandeauto, omdat zedacht
datdebuurmandieuit de ijskast
zou stelen.Ongemakkelijk: ‘Toen
ik eenkeermethaarbij dehuisarts
was, suggereerde zedatmijnbroer
en ik achterhaar geld aan zaten.’
Karel herinnert zichnoghoe

hij zijnmoeder, omeenbeetje te
wennen, eenpaar keermeenam
naarhet verpleeghuiswaar zeuit-
eindelijk zoukomen tewonen.Dat
warengeenprettige ervaringen:
‘“Wil jijmij hier gaanachterla-
ten?” riep zedanopeenhelder
moment,wijzendnaar een voor
zichuit starendepatiënt.’
De situatie van zijnmoeder is

inmiddels zodanig verslechterd,
dat zehaar zoonnietmeerherkent
ennietmeerkanpraten. ‘Ik
ben samenmetmijnbroerhaar
vertegenwoordiger.Over eutha-
nasieheef zeniets vastgelegd.Om
ervoor inaanmerking tekomen
moet ze voldoenaanzes eisen.
Ondraaglijk lijden is er een van, en
dat isniet te zeggen. Zekannog
steeds vrolijk zijn en is zelfs veel
liefdevoller gewordendan toen ze
gezondwas.’
Soms is erdoordeoudere in

gezonde staat, ‘wilsbekwaam’dus,
bij beginnendedementie eenwens
tot euthanasie vastgelegd.Van Ier-

sel stelt dat alleen zo’n verklaring
eigenlijk te vaag is. ‘Wijs je ouders
eropdat ze specifiekmoeten zijn.
Bijvoorbeeld: “Als iknietmeer
zelfstandigkanetenofnauwelijks
meer eengesprekkan voeren,wil
iknietmeer leven.”’ Voor jouals
kind ishet zomakkelijker opde
juistemanier tegemoet te komen
aandewens.
Geestelijk verzorgerVan Iersel

heeft veel ervaringmetouderen
die lijdenaandementie.Hij ziet
volwassenkinderen vaakmet een
enormschuldgevoel kijkennaar
hundementerendeouder inhet
verpleeghuis: ‘Dit hadmijn vader
nooit gewild.’ Toch vindthij het
ookbelangrijk te kijkennaarde
ouder in zijnofhaarnieuwehoe-
danigheid: ‘Is jemoedermetde-
mentienúgelukkig, zie jehaarnog
af en toe genietenhoewel zij jou –
en jij haar –nietmeerherkent?’
Van Iersel geeft een voorbeeld

vaneenhoogleraar in een ver-
pleeghuiswaarhij als geestelijk
verzorgerwerkt. ‘Het is eengroot
contrastmetwiehijwas, een
trieste situatie. Tochprobeert zijn
familie zichniet vast tepinnenop
dat verschil, zeblijvenniet hangen
inhet verleden.Enaf en toe zien
zeweer een sprankel vanwiehij
ooitwas.’
Eenbelangrijkemisvattingover

stervenwilVisser, vanhetLande-
lijkExpertisecentrumSterven,
graagopklaren: ‘Euthanasie krijgt
veel aandacht inpers enpoli-
tiek, endat is zekernodig.Maar
hierdoordenken veelmensen
datbijna iedereen voordiekeuze
komt te staan, dat ieder sterfbed
gepaardgaatmetondraaglijk en
uitzichtloos lijden. Indepraktijk
sterft echter 96procent zonder
ingrijpen vanarts of ziekenhuis.
Dit besef is belangrijk, zodatde
gesprekkendiewe voerenover

doodgaanwelde juistenadruk
krijgen. “Watbetekent sterven
voor jou?” is eenwezenlijke vraag.
Als jediebespreektmet een
ouder, kunnendingennaarboven
komen: trauma, oude conflicten
enonmin,maar ook vaakgevoe-
lens van liefde endankbaarheid.’
Als volwassenkindkun je je ouder
helpendebalansop temakenvan
zijnofhaar leven.

Eenfijn leven gehad
Barbara vanBeukering schrijft in
haarboek Jekanhetmaaréénkeer
doenover ondermeerde laatste
fase vanhaarouders, beiden
lijdendaankanker.Waarhaar
vader zich tijdens zijn ziekbednog
vastklampte aanhet leven,was
haarmoeder, eenaantal jaar later,
accepterend.VoorVanBeukering
zat erdaardoor eengroot verschil
inhaar eigenomgangmethet
verlies vanelkeouder; bij haar
moedersdoodgingdit proces een
stuk soepeler.
Zoheeft ookAnitadeVries

waardevolleherinneringenaan
degesprekkenmethaar vader.
Omdathij een rokerwas, vreesde
zij al jareneen vroegedood.Het
voordeel vandie angstwasdat
zebewustheeft genoten vande
momenten samenenzich som-
migebeeldenenwoorden voor
altijdheeft ingeprent. ‘Mijn vader
verteldememeermalendat als zijn
tijd snel zoukomen,hij er vrede
meehad.Hij hadeenfijn leven
gehad,hadgehoudenvanzijn
vrouwendochters enaccepteerde
eeneventuele vroegedood.Deze
wetenschapheeftmij enormge-
holpenbijmijn rouwproces.’
Verlies vanouders geeft naast

verdriet vaakookenormedank-
baarheid voorde tijddie jemethen
hebt gehad.Geenenkel sterfbed
valt te regisseren,maar je kunt je
er samenwel op voorbereiden.❏

* Inverbandmetprivacy zijnRode-
rick enKarel gefingeerdenamen.
Hunechtenamenzijnbij de redactie
bekend.

MEER
INFORMATIE
l Hetbehandel-
paspoort is een
boekjewaarin je
je laatstewensen
kenbaarkunt
maken.Hetboekje
isniethetdoel,het
gesprekmetnaas-
tenoverde laatste
fasewel.behan-
delpaspoort.nl

l Landelijk
Expertisecentrum
Sterven: landelijk-
expertisecentrum-
sterven.nl

l Nederlandse
Verenigingvoor
eenVrijwilligLe-
venseinde:nvve.nl

l Opthuisarts.nl
staathete-book
‘Praatoptijdover
uwlevenseinde’.

l Opikwilmetje-
praten.nustaat
informatieover
pratenmetnaas-
tenen (huis)artsen
overde laatste
fase.

l Hetboek ‘Jekan
hetmaaréénkeer
doen’, vanBarbara
vanBeukering.

l Drempel, een-
maligmagazine
vanLandelijk
Expertisecentrum
Sterven.

‘Is jemoedermet dementie nú gelukkig,
zie je haar nog af en toe genieten?’

FAMILIE

pagina 52, 31-10-2020
© Het Financieele Dagblad


