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• Spiritualiteit in palliatieve zorg

Bruggen bouwen tussen 
het leven en de dood

De palliatieve zorg in België heeft sinds haar ontstaan een  
enorme weg afgelegd. Ons land stond in 2015 niet toevallig 
op de vijfde plaats van tachtig landen waar gepeild werd 
naar de kwaliteit van de zorg aan het levenseinde: de 
bestaande structuren zijn toegankelijk en betaalbaar, de  
medische zorg scoort hoog en de hulpverleners en 
vrijwilligers zijn bijzonder gedreven. Toch is er iets 
essentieels wat we verwaarloosd hebben, zegt psycholoog 
Alexander Verstaen: de spirituele zorg. Kirstin Vanlierde

“Tot voor kort was sterven een taboe 
in onze samenleving”, knikt Alexan-
der. “Nu wordt er meer over gespro-
ken, maar het gaat vaak over de bui-
tenkant van de dood, het beheers-
bare en de dingen waarover je kunt 
beslissen: vroegtijdige zorgplan-
ning, wilsbeschikkingen… En dat is  
prima, maar ik lees zo weinig over de  
binnenkant van de dood. Waar gaat 
iemand doorheen in de laatste fase 
van het leven, emotioneel, existenti-
eel, spiritueel? Daarom schreef ik een 
boek rond spiritualiteit in palliatieve 
zorg, met de focus op de innerlijke 
beleving.”
Er bestaan diepe vooroordelen rond 
spiritualiteit, en dat bemoeilijkt het 
gesprek tussen zieke, familie, vrijwil-
ligers en hulpverleners. “Ik benader 
het onderwerp pragmatisch: wat 
houdt mensen op het einde van hun 
leven bezig, en waar moeten we ons 
als hulpverleners dus in verdiepen, 
los van onze eigen levensbeschou-
wing? Zo moeten we er niet zomaar 
van uit gaan dat er nog iets is na dit 
leven, maar we houden de mogelijk-
heid best wel open, omdat zwaar zie-
ken en stervenden soms getuigen van  
ervaringen die daarop lijken te  
wijzen. Ik denk dat we mensen pas 
echt kunnen ondersteunen als we in 
de mate van het mogelijke recht pro-
beren te doen aan de volledige waaier 
van ervaringen in de laatste levens-
fase.”

Mogen we verdrietig zijn?
Samen met zijn vrouw Liese, dra-
matherapeute van opleiding, zoekt 
Alexander bewust de sensitieve, ver-
diepende kant van menselijke rela-
ties op. Dat bepaalde voor een stuk 
zijn keuze voor de palliatieve zorg.

“We moeten niet romantisch doen: het 
stervensproces is soms rauw en bitter. 
Maar wat je op een gegeven moment 
toch vaak ziet gebeuren, is dat versie-
ringen en status wegsmelten en het 
over de essentie gaat. Nu zijn we als 
samenleving zeer goed in alles wat te 
maken heeft met medische zorg en 
pijnbestrijding, maar we zijn onvol-
doende bezig met de confronterende 

vragen waar mensen mee worste-
len. Als we met die thema’s worden 
geconfronteerd, blokkeren we soms. 
Erger: wat we beheersen op medisch 
vlak gaan we ook dáár toepassen. Dan 
dreigen we in het volgende scenario 
terecht te komen: voelt de stervende 
angst? Medicatie. Is iemand heel 
droef? Medicatie. Is er onrust of blijkt 
de patiënt een overleden familie- 
lid te zien in de kamer? Medicatie. 
Maar het is toch niet abnormaal dat 
je in je laatste levensfase bij momen-
ten angstig bent? Je gaat immers een 
totaal onbekende ervaring tegemoet. 
En als ik alles en iedereen die me 
dierbaar is moet achterlaten, stóórt 
het dan dat ik diep verdrietig ben? 
Door het overmedicaliseren laten 
we op menselijk vlak soms enorme  
kansen liggen.”

“Dat geldt ook voor de familie,” valt 
Liese in. “Als die overbelast is, zetten 
we vaak hulpverleners in die het van 
hen overnemen, in plaats van na te 
gaan hoe we hen draagkracht kunnen 
bieden om zelf verder door het pro-
ces te gaan. Want dat kan veel diep-
gang brengen, een andere verwerking 
én een ander gevoel van verbonden-
heid met de overledene. We horen 
dat van anderen, maar we hebben 
het ook zelf ondervonden. De vader 
van Alexander woonde de laatste drie 
maanden van zijn leven bij ons. En 
een goed jaar later overleed ook mijn 
grootmoeder. Dat waren twee heel 
andere, maar telkens bijzondere erva- 
ringen die ons veel geleerd hebben.”

De laatste injectie
Maar ‘bijzonder’ is daarom nog niet 
makkelijk. Zo was hun ervaring met 
euthanasie dubbel. “Toen opa om  
euthanasie vroeg, gingen we erin 

mee omdat hij het wilde”, knikt Liese. 
“Maar voor ons ging het plots heel 
snel, en sommige dingen hadden we 
niet ingeschat.”
Alexander: “Bij de uitvoering zijn er 
meer mogelijkheden dan we soms 
beseffen. Zo kan er meer tijd gelaten 
worden tussen de eerste inspuiting 
(waardoor de patiënt slaapt) en de 
tweede (waardoor de patiënt sterft). 
Dat kan het overlijden wat minder ab-
rupt maken. Het is mogelijk dat de be-
trokkenen hier niet voor kiezen, maar 
je zou dat op voorhand kunnen be-
spreken met de patiënt en de familie,  
en verschillende opties voorstellen.”

“Ook voor kinderen biedt dat moge-
lijkheden,” vult Liese aan. “We had-
den onze dochters niet de kans ge-
geven om erbij te zijn, wat achteraf 
gezien echt een vergissing was.
Het overlijden van mijn oma ging 
heel anders. Ik ben de laatste drie  

weken bijna constant bij haar geweest, 
zelfs met onze jongste van acht erbij. 
En de laatste nacht ga je mee in het 
proces. Je voelt hoe dat lichaam uit-
geleefd is. Ze had onze hand vast en 
ze is gewoon uit haar lichaam gegle-
den. Ik heb toen wel gemerkt hoe be-
langrijk het is om ook de familie goed 
te omkaderen. Omdat wij zo bewust 
bezig zijn met stervensbegeleiding, 
heb ik mijn verdriet kunnen doorvoe-
len vóór meme stierf. Dat maakte mij 
op het moment zelf heel rustig, en ik 
kon voelen hoe ze als het ware op mij 
steunde om te kunnen vertrekken.”
Alexander: “We zijn gigantisch on-
voorbereid op het onvermijdelijke. 
Hoe we omgaan met lijden in onze 
maatschappij is daar volgens mij een 
rode draad in. We vinden dat elke 
vorm van ongemak altijd en overal 
zo snel mogelijk verzacht moet wor-
den. Steeds vaker zeggen familie-
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Alexander: “We zijn 
gigantisch onvoorbereid 
op het onvermijdelijke”
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leden: ‘Dokter, dit is niet menswaardig 
meer, zorg ervoor dat dit stopt’, ook als 
het gaat over een stervensproces waarbij  
iemand natuurlijk uitdooft. Vaak willen 
we het gewoon achter de rug hebben. Maar 
zo worden soms belangrijke innerlijke  
processen lamgelegd. We missen zoveel, 
op die manier.”
Ook ná het overlijden is er nog veel marge 
voor menselijkheid. “Bij opa hebben we 
gekeken hoe zijn lichaam gewassen werd, 
bij mijn oma wilde ik het graag zelf doen, 
samen met de thuisverpleegkundige”, 
vertelt Liese. “Ik kon een grote liefde 
voelen voor haar lichaam. Dit zijn de han-
den die mij zo dikwijls gestreeld hebben, 
dacht ik. Het was een mooie afronding. 
Maar toen kwam de begrafenisonderne-
mer: hop, zak open, meme erin, en weg 
ermee. Dat was een schok. Mijn broer 
heeft dat toen rechtgetrokken. ‘Dat doe 
je geen twee keer met mijn grootmoeder’, 
zei hij. ‘Ik help haar kisten, en ze gaat met 
zorg in de kist.’ Hij heeft toen zelfs bloe-
men en kruiden bij haar lichaam gelegd.
Als we mensen zo kunnen ondersteunen 
dat ze echt aanwezig zijn bij een geliefde 
stervende, wordt iedereen daar uiteinde-
lijk beter van. Maar je kan en mag natuur-
lijk niks forceren. Soms willen mensen 
het echt niet, of zijn ze té bang. Daar moet 
je respect voor hebben. Maar wie zich 
aangesproken voelt, zou ik zeggen: doe 
het. Laat je omringen.”

Als het hart zich opent
Alexander: “Je hoort wel eens zeggen dat 
mensen sterven zoals ze geleefd hebben. 
Maar de dood die nabij is, kan een enorm 
transformatiepotentieel hebben, en het 
is belangrijk dat we dat niet bij voorbaat 
afblokken. Mijn vader was bezwaard 
door een aantal dingen maar kon er niet 
over praten. En de manier waarop hij zijn 
dood koos, was ook typisch voor hem. 
Toen hij dreigde overspoeld te raken door 
de emoties trok hij aan de noodrem. Maar 
op de laatste dag van zijn leven is er een 
kant van hem naar boven gekomen die ik 
nooit eerder had gezien.
Ik kon zelf moeilijk spreken met hem over 
wat er in mij omging. Alsof je een oester 
tevergeefs open probeert te wrikken, al-
les bleef potdicht, ook bij mij. Maar plots, 
in het besef dat het nu of nooit was, ge-
beurde het: de schelp opende zich vanzelf. 
Het lukte om vanuit mijn hart te spreken 
met mijn vader, door alle pijn, kwetsuren 
en ontgoocheling heen. En doordat iets in 
mij zich opende, kon hij zich ook openen. 
Hoe hij toen keek, wat we toen hebben 
kunnen delen… ik ben er enorm dankbaar 
voor. In die zin heeft hij zijn laatste dag 
dus níet geleefd zoals hij altijd geweest is. 
Ik ben heel dankbaar voor dat diepgaande 
moment dat er anders misschien nooit 
gekomen was. Het heeft mijn rouwproces  
diepgaand beïnvloed. Maar tegelijk 
denk ik: hoe kunnen we toch jaren lang 
zo náást elkaar leven? Welke extreme  
omstandigheden zijn er soms nodig om 
elkaar uiteindelijk te bereiken?”

Van opleiding is Alexander psycholoog, 
wat volgens hem echter geen garantie 
is om gepast om te kunnen gaan met de 
existentiële of spirituele nood van een 

zwaar zieke of stervende medemens. De 
focus van die opleiding ligt immers nog te 
veel op academische kennisverwerving, 
en te weinig op de eigen emotionele en 
persoonlijke groei. “En bij mij ging dat in 
feite nog een stap verder. Ik heb gedocto- 
reerd in de experimentele psychologie. 
Ik leefde in mijn hoofd en werd daar  
eigenlijk zeer ongelukkig van. Ondertus-
sen vind ik meer het evenwicht tussen 
hoofd en gevoel. En begrijp me niet ver-
keerd: een diploma staat echt wel voor 
iets. Maar als het over het existentieel-
spirituele aspect gaat, heb ik al beroeps-
krachten zien blokkeren, en vrijwilligers 
fantastisch werk zien doen.” Zelf kan 
hij bruggen bouwen omdat hij in beide  
werelden thuis is. “Vaak zijn mensen die 
bezig zijn rond spiritualiteit niet op de 
hoogte van wetenschappelijk onderzoek. 
Die worden door een sceptisch publiek 
makkelijk onderuit gehaald. Ik merk dat 
mijn achtergrond mij helpt om het op een 
concrete, heldere manier over spirituali-
teit te hebben, ook als ik spreek voor een 
publiek van bijvoorbeeld wetenschap-
pers of artsen. Ze merken: oh, die is op de 
hoogte van de wetenschappelijke onder-
zoeksmethoden. En toch spreekt die over 
sterfbedvisioenen…?” (lacht)

De dood bewuster binnenlaten in ons  
leven, ook in het gezin, is volgens het kop-
pel een uitdaging voor onze samenleving.
Liese: “Toen opa opgebaard lag, is er een 
buurmeisje komen spelen. Onze dochter 
vroeg haar vriendinnetje: ‘Mijn opa is ge-
storven. Wil je hem eens zien?’, alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was. 
En dat was het in feite ook. Eerst durfde 
dat meisje niet, maar wat later gingen ze 
zo op in hun spel dat ze, toen ze boven 
iets wilden halen, heel gewoon door de 
living liepen, langs zijn bed.
Contact houden met de seizoenen en de 
natuurlijke cycli vind ik ook belangrijk. 
Datzelfde gebeurt er ook in ons. Tijdens 
haar eerste menstruatieperiode is onze 
oudste thuisgebleven tot we dat bijzonde-
re moment echt gevierd hadden. Zij heeft 
dat mee helpen vormgeven, en erover ge-
sproken met vriendinnen en hun mama’s.”
Zelfs met een zware griep in bed liggen 
kan een oefenmoment zijn, stelt Alexan-
der. “Als je te ziek bent om ook maar iets 
te doen, wie ben je dan nog? Hoe waarde- 
vol voel je je? Of de midlife-crisis: nog 
zo’n confrontatie met de eindigheid. Wat 
heb je er tot nu toe van gemaakt? Wil je 
zo verdergaan? Nee, dat zijn geen makke-
lijke vragen. Maar wel heel waardevolle.  
Houden we de illusie van het eeuwig  
leven overeind, of gaan we dat zoek- 
proces aan?” •

• Alexander Verstaen, ‘Spiritualiteit in 

palliatieve zorg en de lessen van mijn 

stervende vader’, Witsand 2017, 24,95 euro

• www.groeieninlevenensterven.be

• Energietip

Liese: “Dit zijn de handen 
die mij zo dikwijls gestreeld 
hebben, dacht ik”


