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het afscheid onze herinneringen aan haar 
gedeeld. Herinneringen met heel veel kleu-
ren, het shagje van oude kranten, haar plek-
je bij de voordeur. We hebben met velen In-
donesisch gegeten en, noem het toeval, 
daarna was er een (al maanden van tevoren 
gepland) optreden van Diva Dichtbij.

‘Om-denken’, het denken van cure naar care 
dat bij palliatieve zorg nodig is, gaat niet 
vanzelf. Binnen onze instelling zien we lang-
zaam een verschuiving. Het genoemde visie-
document beschrijft de verschillende fasen 
en de bijpassende zorg voor het naderende 
levenseinde en biedt daarmee handvatten 
voor het ‘om-denken’. Omdat het visiedocu-
ment goedgekeurd is door het directieover-
leg, weet de commissie palliatieve zorg zich 
binnen de instelling geborgd. 

Door als geestelijk verzorger deel uit te ma-
ken van de commissie palliatieve zorg en 
nauw samen te werken met de palliatieve 
consulenten, heb ik kortere lijntjes naar de 
zorg gekregen. Ik ben meer betrokken bij 
het proces van de zorg en het denken over 
en het maken van beleid. Zo is er meer van-
zelfsprekende ruimte gekomen voor de spi-
rituele en religieuze dimensie. 

Thea Sprangers, geestelijk Verzorger GGZ Breburg, 
Breda-Tilburg.

Noten
Diva Dichtbij is een organisatie waar vrouwen en 
mannen zingen voor langdurig zieken die niet zelf 
naar het theater kunnen. Dat doen ze bijvoorbeeld in 
een huiskamer van een verpleegafdeling of letterlijk 
‘aan het bed’. Ze staan niet op een podium, want ze 
willen dichtbij komen en iedere persoon oprechte 
aandacht geven.
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Meneer de Graaf heeft een dijk van een CVA gehad. Hij ligt erbij als een uitgetelde 
bokser. De rechterzijde van zijn grote lijf is veranderd in een zware, slappe vaat-
doek. Erger nog is de gemengde afasie, die praten onmogelijk maakt en er ook voor 

zorgt dat hij geen taal meer kan begrijpen. De oude man kijkt verbaasd om zich heen en 
hapt van de havermoutpap als je een lepel naar zijn mond brengt; dat is het wel zo’n beetje. 
Verder slaapt hij vooral, zoals veel patiënten in de eerste weken na een flinke beroerte. 

Ik vind het loodzwaar om voor meneer de Graaf te zorgen, en dat bedoel ik niet in de 
fysieke zin van het woord. Meneer de Graaf wordt volledig behandeld. Hij krijgt intraveneuze 
antibiotica voor zijn longontsteking en kalium om zijn elektrolyten op orde te brengen. Als 
hij te weinig eet, en daar lijkt het wel op, is het de bedoeling dat ik een maagsonde bij hem 
inbreng. Stel dat het echt mis gaat, een hart- of ademhalingsstilstand, dan dien ik alles uit 
de kast te trekken. 

Een behandeling suggereert perspectief, maar wat houdt dat in? Stel dat hij deze fase 
doorkomt en stabiliseert, dan zal hij naar een verpleeghuis gaan. Daar wordt zijn zware 
lijf elke dag door twee overwerkte verzorgenden uit bed getakeld en in een kantelrolstoel 
geplaatst. Ergens in een hoekje van de huiskamer zal hij de dag doorbrengen. Eenzaam 
voor zich uitkijkend, want praten of woorden verstaan, dat gaat niet meer. Misschien dat 
een vrijwilliger af en toe bij hem komt zitten om zijn hand vast te houden. Wellicht heeft hij 
uitzicht op een boom waarin de wind met de bladeren speelt. Natuurlijk komt zijn zoon op 
visite. Eerst drie keer in de week, maar na verloop van tijd zakt die frequentie af. Echt gezel-
lig is het niet meer met pa. 

Meneer de Graaf slikt moeizaam. In het verpleeghuis zal hij onherroepelijk een nieuwe 
longontsteking ontwikkelingen. Wellicht dat die nog behandeld wordt, hij is daar dan im-
mers pas kort, maar de daarop volgende zal als een kans worden gezien om definitief uit 
het leven te stappen. Ook door zijn zoon, die nu in het ziekenhuis nog elke avond aan het 
bed van zijn vader zit en van behandelbeperkingen niets wil weten. 

Die huidige, ongelimiteerde behandeling is een eerbetoon aan een geliefde vader. Dat 
begrijp ik. Tegelijkertijd is het de invulling van de ontkenningsfase in het rouwproces. Als 
de oude meneer de Graaf uiteindelijk sterft kunnen we zeggen dat we er alles aan hebben 
gedaan. Dat is best wat waard. Aan de nabestaanden heeft het niet gelegen. Toch vind ik 
het loodzwaar. Ik zal wel aan vakantie toe zijn. 

Loodzware zorg

Hugo van der Wedden


