CULTUUR|PALVOORU

Het uitgangspunt van palliatieve zorg is om een zo lang
mogelijk leven met goede kwaliteit mogelijk te maken.
Wat een goede kwaliteit van leven is bepalen de patiënt en
zijn naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Met
de juiste afstemming, contact, flexibiliteit en aandacht kan
iedereen de zorg krijgen die nodig is van elke zorgverlener.
Passende zorg geven en ontvangen, vraagt dus iets van
zowel de zorgverlener als zorgvrager, ongeacht de culturele
achtergrond.
Veel informatie over zorg en cultuur is te vinden op
www.huisarts-migrant.nl
Op www.netwerkpalliatievezorg.nl staat informatie
over palliatieve zorg in uw regio.
Voor meer informatie over Kleurrijk Zorg:
www.kleurrijkzorg.nl

DIT ARTIKEL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ZONMW

“Ik maak het nogal eens mee: op het allerlaatst, als
iemand echt bijna zijn laatste adem uitblaast, raakt
de familie in rep en roer en bellen ze tóch nog een
ambulance. Dus in plaats van de stervende te begeleiden naar een bijzonder moment - allemaal samen, met het geloof in het midden - wil men liever
levensrekkend handelen dan afscheid nemen. Bij
de stervende levert dat onrust op. Maar ook voor de
naasten is het niet fijn.” Als verpleegkundige komt

Met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg
(NPPZ) heeft de overheid tot 2020 een speerpunt gemaakt van de palliatieve zorg. Samen met regionale
samenwerkingsverbanden wil het ZonMw-programma Palliantie de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren. Een van de doelen is mensen eerder te laten
nadenken over het levenseinde. Dat geeft rust in de
stervensfase. Ook stijgt de kwaliteit van leven, omdat
de zorg zoveel mogelijk kan worden afgestemd op
individuele wensen. Zorg- en hulpverleners hebben
een belangrijke taak in gesprekken met ongeneeslijk
zieke patiënten en hun naasten over het levenseinde.
www.zonmw.nl/palliantie
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Suleman el Hajaji veel bij Marokkaanse families
over de vloer. Zijn verhaal illustreert hoe moeilijk
het kan zijn om met de laatste levensfase van een
dierbare om te gaan. Aan de ene kant is er de
overtuiging dat alleen Allah beschikt over leven en
dood. Maar tegelijkertijd wil de familie vaak alles
doen om iemand zo lang mogelijk hier te houden.

Vertrouwensband opbouwen

El Hajaji is behalve verpleegkundige ook directeur
van Kleurrijk Zorg, een Utrechtse thuiszorgorganisatie die veel met ‘multiculturele zorgvragers’
werkt, zoals hij zijn cliëntengroep omschrijft. Vanuit
zijn persoonlijke achtergrond werkt hij zelf vooral
in islamitische families. Hij is gewend dat er vaak
veel mensen om het ziekbed zitten. Op zich is al
die liefdevolle belangstelling mooi, maar El Hajaji
let er ook op dat het allemaal niet te veel wordt.
“Zeker als iemand echt stervende is, kan het erg
belastend zijn. Mensen durven het bezoek vaak
niet goed weg te sturen. Dan moet je als zorgverlener soms ingrijpen.” Zoiets kan pas als je het
vertrouwen en begrip van de familie hebt, weet El
Hajaji. Dat vergt vooral veel praten en uitleggen,
en stap voor stap een band opbouwen met alle
betrokkenen. Goede voorlichting is onmisbaar.
Mensen weten soms weinig van bepaalde aspecten

die bij het sterven kunnen horen, zoals een delier,
benauwdheid of pijn. Die voorlichting is des te
belangrijker bij taboeonderwerpen als pijnbestrijding en palliatieve sedatie. El Hajaji: “Veel van mijn
cliënten hebben een negatief beeld bij morfine. Ze
denken dat het een euthanasiemiddel is, en zoiets
kan voor de meeste moslims absoluut niet. Maar
als je goed uitlegt dat morfine kan helpen om die
akelige benauwdheid te verlichten, gaan mensen
er vaak anders over denken. Zeker als je vertelt dat
een tablet of een pleister ook kan.”

waardigd dat iedereen zijn dodelijke ziekte bleek
te verzwijgen. El Hajaji: “Als iemand mij in vertrouwen vraagt waarom hij eigenlijk zoveel pijn heeft,
is het voorzichtig manoeuvreren. Dan weet ik dat
de familie hem - met de beste bedoelingen - heeft
voorgehouden dat het allemaal wel goed komt. Ze
vinden Nederlandse artsen vaak veel te direct in
hun communicatie over de prognose. In zo’n geval
ga ik met de kinderen in gesprek. Zou je het zelf
willen weten als je in deze situatie zat? Is het wel
eerlijk tegenover je vader om hierover te liegen?
Meestal voelen ze dan toch aan dat openheid uiteindelijk beter is.”

Ieder mens is uniek

El Hajaji heeft ervaren dat je nooit in ‘recepten’
kunt denken. Zo van: bij déze culturele achtergrond
gaat het altijd zó. Bovendien: een Surinaamse
Slecht nieuws vaak verzwegen
Rotterdamse, een Amsterdamse moslima, een
De ervaring in de palliatieve zorg leert dat er een
paar belangrijke verschillen zijn rond culturele ach- ‘strenge’ christen en een Haagse humaniste delen
tergronden. Zo is er bij mensen met een niet-wes- dezelfde emoties bij hun ernstig zieke familielid.
Wie oprecht geïnteresseerd is in de ander, ziet een
terse achtergrond vaak een probleem met taal en
persoon en geen cultuur. Daar is El Hajaji het volcommunicatie, vooral bij de oudere generaties.
Verder is de rol van de familie meestal groter dan
mondig mee eens. “Ieder mens is uniek, dus zorg
bij oorspronkelijke Nederlanders. Mensen willen
rond het levenseinde kan alleen maar maatwerk
het liefste thuis, in de vertrouwde kring, verzorgd
zijn. Je moet steeds goed luisteren naar iemands
worden. Een cruciaal verschil is verder de omgang diepe behoeften. Dan pas kun je meebewegen met
met slecht nieuws. El Hajaji ziet nog regelmatig dat wat er in een bepaalde situatie gebeurt.” En welk
de kinderen het voor vader of moeder verbergen
advies heeft hij voor de mensen zelf? “Zorg dat je
dat de ziekte ongeneeslijk is. Maar hij maakte ook
door je emoties en onwetendheid niet in het duister
mee dat een oude man zijn zoon daarover op zijn
tast. Zoek dus ook steun bij je arts, de verpleegsterfbed ter verantwoording riep. Hij was verontkundige of een geestelijk verzorger.”

TEKST MARC VAN BIJSTERVELDT

Niet alle Marokkanen heten Mohammed. Ofwel:
ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor behoeften
rondom het levenseinde. Daarom is het belangrijk
om in de laatste levensfase eveneens rekening te
houden met de culturele achtergrond. Zo vindt ook
verpleegkundige Suleman el Hajaji, tevens directeur
van Kleurrijk Zorg.
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