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Een leven geleefd 

het wordt anders 

Contact verandert 

intenser 

intiemer 

Nu is de kleinste aanraking 

nog belangrijker 

dan de grootste gebaren ooit geweest 

Een kus 

een aanraking 

een streling 

De liefde die je nu geeft 

in een woord 

in een aanraking 

geeft een rust 

die belangrijker is 

dan wat dan ook 

Leer intiem te leven 

Intiem met de aanraking 

Intiem in het gesproken woord 

Kort 

krachtig 

duidelijk 

Zelfs het stil samen zijn 

geeft een warme energie 

gevoelt als een warm bad 

een vredige energie 

de mantel van de liefde 

geef elkaar de ruimte 

in de ontmoeting met elkaar 

geef elkaar de tijd 

in afscheid nemen van het geleefde leven 

24 mei 2014  

Daniëlle Poeisz – van Dijk 
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Rondom de laatste levensfase 

Vragen van naasten rondom het levenseinde 

 

Dit is een boekje met vragen over het levenseinde. 

Vragen van naasten. Wellicht vragen die ook bij u leven. 

We hebben ook geprobeerd woorden te geven aan gevoelens. 

 

We hopen dat dit boekje u helpt in het begrijpen, in het aanvoelen.  

 

U kunt natuurlijk bij uw contactpersoon terecht voor verdere 
vragen en antwoorden. 

Ook aan de betrokken arts kan een vraag voorgelegd worden. 

 

 

Daarnaast kunt u o.a. ook op de volgende sites terecht voor meer informatie: 

www.iknl.nl 

www.netwerkpalliatievezorg.nl 

www.vumc.nl 

www.invoorzorg.nl 
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Uw naaste is aan het einde van het leven gekomen. 

Er zijn waarschijnlijk een hoop vragen naast de emotionele achtbaan die u 

doormaakt. 

Een aantal vragen hebben wij voor u op een rijtje gezet, in de hoop dat u 
hierdoor een stukje rust kunt krijgen. Het gaat hierbij niet om een uitgebreid 
literair werk, het is een eerste antwoord op uw eventuele vraag. 

 

 

Vraag:  Weet mijn naaste wel dat ik er ben? 

Hoort hij/zij mij? 

Heeft het wel zin om er te zijn? 

Terugtrekken uit het leven is  een geleidelijk proces wat onderdeel is van het 

natuurlijk proces. 

Hoe ver weg uw naaste ook lijkt te zijn: besef dat het gehoor nog altijd kan 

functioneren. Het gehoor blijft meestal het langst intact. 

Elke aanraking is contact. Het knipperen met de ogen, maar zeker ook het 

rustiger worden van de ademhaling. Het voorlezen uit het lievelingsboek kan 

erg veel rust geven.  

 

Vraag: Waarom eet en drinkt mijn naaste niet meer? 

Moet er geen vocht toegediend worden? 

Iemand eet en drinkt niet meer omdat hij/zij gaat sterven.  Iemand sterft dus 

niet doordat hij niet meer eet en drinkt. 

Extra vocht toedienen betekent een extra – negatieve – belasting van het 

lichaam. Er is geen dorstreflex meer. Door verminderde inname van vocht 

daalt het bewustzijn en worden eventuele pijnprikkels en/of andere 

ongemakken minder goed waargenomen. 
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Vraag: Wat kan ik voor mijn naaste in de terminale fase  betekenen? 

Als u wilt kunt u meehelpen in de zorg. Maar doe dit alleen als u dit aankunt.  

Nu is het belangrijk  voor de naaste  dat u er bent. 

Soms rustig naast het bed zitten en luisteren, vaak is dit al genoeg voor uw 

naasten. Als er een stilte valt, hoeft u deze niet op te vullen met praten, om 

maar iets te zeggen. Stilte kan een functie hebben. Het geeft ruimte aan 

verdriet of kan mensen binden. 

Spreek uit wat u nog graag zou willen zeggen. 

Regel zo nodig het bezoek in overleg met uw naasten, willen uw naasten 

nog wel bezoek, en zo ja, zorg er dan voor dat ze niet te lang blijven. 

Maak soms de lippen nat, of maak de mondvochtig met de speciale gel van 

de huisarts. 

 

Vraag: Hoe kan ik iemand troosten? 

Troost is samen delen en aandacht. Het beste kunt u aansluiten bij wat uw 

naaste  voelt en denkt. Op die manier kunt u troost geven en de ander het 

gevoel geven dat hij niet alleen is. Het verdriet gaat dan niet over. Maar dat 

er iemand bij je is die je begrijpt, kan goed doen.  

 

Vraag: Bij wie kan ik terecht als ik het even niet meer zie zitten. 

U zoekt diegene uit bij wie u zich veilig voelt dat kan iemand uit uw naaste 

omgeving zijn, maar ook iemand van de zorgverleners. 

Een geestelijk verzorger kan eveneens een luisterend oor bieden. Ook als u 

niet gelovig bent, kunt u zich tot hen wenden met levensvragen. Deze 

mensen hebben geleerd om te luisteren zonder direct met adviezen of eigen 

opvattingen te komen.  

Denk niet te snel dat er aan uw probleem toch niets te doen is. Vaak zijn er 

wel degelijk mogelijkheden, zodat u zich beter gaat voelen. Uw arts kan u 

bijvoorbeeld iets voorschrijven om redelijk te kunnen slapen, zodat u niet zo 

moe bent. Hij kan u zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. 
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Vraag: Hoe komt het dat mijn naaste zo angstig en onrustig en verward is? 

Deze verschijnselen ontstaan door een verminderde doorbloeding en 

ontregeling van de hersenen.  Dit wordt ook wel een ''delier'' genoemd. 

Het lijkt wel alsof iemand van alles beleeft of ziet, maar wat precies is niet 

duidelijk. Vaak maakt de stervende kleine ''plukkende'' handbewegingen. 

U kunt steun bieden door rustig aanwezig te zijn en eventuele waan-

denkbeelden of hallucinaties niet tegen te spreken, maar er ook niet in mee 

te gaan. 

Bij ernstig ongemak kan de arts besluiten om rustgevende medicijnen toe te 

dienen. 

 

Vraag: Wat is palliatieve sedatie? 

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een 

patiënt in de laatste levensfase. 

Sedatie kan continu, kortdurend – uren tot een dag – of met tussenpozen 

worden toegepast. Het wordt niet ingezet om het overlijden te bespoedigen 

of uit te stellen. Het is een middel om rust te brengen in een fase die gepaard 

gaat met enorme onrust en ongemak. 

 

Het komt voor dat uw naaste overlijdt als u er even niet bent… 

Het lijkt wel of sommige mensen het nodig hebben  dat ze even losgelaten 

worden, zodat ze in alle rust kunnen heengaan. 

Dit is een moeilijke en verdrietige situatie. 

Bedenk dat er ook nu mensen in uw omgeving zijn die u door deze moeilijke 

periode heen kunnen helpen. 
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Vraag: Moeten we al blijven waken? 

Deze vraag is altijd moeilijk te beantwoorden. Ga op uw gevoel af. 

Bedenk dat het misschien nog wel enige tijd kan duren. Belangrijk is dat men 

elkaar kan afwisselen. Wie waakt en wacht hoeft niet voortdurend te praten, 

het bij elkaar zijn kan rust en troost geven. 

Zorg voor een sfeer van vertrouwen met  bijvoorbeeld een schemerlamp, 

een fijne stoel en een foto. 

 

Vraag: Kan mijn naaste stikken? 

Mijn naaste lijkt “vol te lopen”? 

Stikken hangt samen met problemen in de bovenste luchtwegen. 

Bijna alle benauwdheidklachten in deze fase ontstaan in de onderste lucht-

wegen. Door een verandering in de zuurstof opname daalt het bewustzijn en 

raakt iemand in een (sub) coma. 

Hierdoor ontstaat ongevoeligheid voor benauwdheidsklachten en voor 

verstikkingsangst. Ook van het reutelen – het ophopen van slijm in de 

luchtwegen – heeft iemand op dat moment geen “last” meer. 

Wanneer de dood zeer nabij is kan de ademhaling weer veranderen, er ont-

staan soms langere adempauzes, of er is alleen sprake van buikademhaling. 

De stervende heeft hiervan geen last. Heel kort voor het overlijden wordt de 

huid bleker en voelt koud en klam aan. Ook kan iemand incontinent zijn van 

urine en/of ontlasting. 

 

Vraag: Mijn naaste krijgt morfine, duurt het nu nog lang voordat hij/zij  

overlijdt? 

Morfine is een pijnstiller en is niet levensverkortend. Morfine kan jarenlang 

worden gebruikt. 

Er zijn altijd bijwerkingen. In het begin kan iemand wat suf worden, verward 

raken en misselijk zijn, maar dit gaat meestal na een paar dagen weer over. 

 


