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Spirituele zorg verbeeld
Over samenwerking in een hospice

‘Ben jij al bij mevrouw B op kamer 3 geweest?’ Regelmatig overleg ik met Pien 
Pedroli, de beeldend begeleider die verbonden is aan het hospice waar ik werk als 
geestelijk verzorger. Toen mevrouw B er net was, maakte ik met haar in de rolstoel 

een wandeling op het terrein rondom het hospice. Er volgden meerdere intensieve gesprek-
ken. Maar ze wilde ook zo graag nog iets doen voor of met haar kleinkinderen, waar ze zo’n 
sterke band mee had. Ze hadden samen altijd veel geknutseld. Dat bracht Pien op het idee 
om op een woensdagmiddag in het bijzijn van oma met de kleinkinderen een herinnerings-
boom te maken. Op elk blaadje schreven, tekenden of plakten ze een herinnering aan oma. 
Een mooie manier om hun verbondenheid uit te drukken en tegelijk vorm te geven aan het 
verdriet om het naderende afscheid. Zo zijn er vaker momenten waarbij we overleggen en 
waarbij de beeldende begeleiding een waardevol onderdeel is van de spirituele en psychoso-
ciale zorg die we in het hospice bieden aan gasten en hun naasten.

Een ander voorbeeld van onze samenwerking is de halfjaarlijkse herdenking van het hospice. 
De voorbereiding begint met de lijst met namen van overledenen die bepaalde ervaringen 
en herinneringen oproepen, waaruit vervolgens meestal spontaan een thema bovenkomt. 
We zoeken daarbij passende teksten en gedichten. Maar ook een sprekend beeld: voor de 
aankleding, om iets mee te geven of mee te doen. Zo hebben we bij de laatste herdenking, 
samen met de aanwezigen, met verschillende kleuren wol een web van verbondenheid 
gemaakt. Spannend. Zouden ze wel meedoen? Is het niet raar? Uiteindelijk bracht het in de 
praktijk juist ontspanning – iets doen met elkaar, even lachen – en het thema van deze her-
denking werd zo werkelijk voelbaar. Dat voegt voor mij iets wezenlijks toe, iets wat ik alleen 
niet zou hebben bedacht of gedurfd.

Spirituele zorg verbeeld: een zinvolle aanvulling, welkome afwisseling en creatieve uitda-
ging!

Emma Schotveld, hospice Heuvelrug (e.schotveld@warandeweb.nl).
Pien Pedroli, praktijk voor kunstzinnige therapie (www.viacolori.nl).
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…
De draad van liefde
verbindt voor altijd

De draad van het gemis
verweeft zich

met die van de liefde

(auteur onbekend)

Laatste couplet van het gedicht waarmee we 
het thema inleidden en aanleiding voor het 
maken van het web:


