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Inleiding

In deze publicatie vindt u een beschrijving van de manier waarop wij binnen Rudolf Steiner 
Zorg mensen in hun laatste levensfase begeleiden. Deze manier van werken is ontwikkeld in 
een verpleeghuis maar staat als werkwijze los van de manier waarop zaken worden georgani-
seerd. Ook wanneer wij mensen die thuis wonen begeleiden, blijft onze werkwijze van kracht.

De uitdaging voor ons in dit boekje is om de werkwijze zo te beschrijven dat we loskomen 
van de institutionele termen en organisatorische structuren. Ook is het de kunst om spiritu-
ele en antroposofische gezichtspunten op een open manier te verwoorden; ze op een toegan-
kelijke manier te omschrijven zonder ze te ontkrachten. 

Het boekje is in deze vorm primair geschreven voor de mensen die in Rudolf Steiner Zorg 
werkzaam zijn of zo met dit werk verbonden zijn geraakt dat ze nieuwsgierig zijn naar de ach-
tergrond. Naast deze publicatie verschijnt er ook een korte bondige versie voor de mensen 
die willen kennismaken met de stervensbegeleiding die Rudolf Steiner Zorg biedt.

Marc Chagall, Aleko and Zemphira by moonlight
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Marc Chagall, Le Chandelier
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1 Algemene visie

Een positieve kijk op de laatste levensfase

Kenmerkend voor onze werkwijze is het streven om positief te kijken naar wat oude mensen 
doormaken. De laatste levensfase is niet per definitie een nare tijd en sterven is niet per defi-
nitie een vervelende zaak. Ook al gaat deze periode gepaard met lijden en verlies.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zou het kunnen zijn dat wij het levenseinde 
in onze cultuur nu zo negatief beoordelen en beleven – omdat we een voorliefde voor het 
sterke, gezonde, vitale en levenslustige hebben? Mogelijk is onze negatieve kijk op het ster-
ven ook wel een ‘sociale constructie’: wij maken het ernaar, door hoe we erover denken en 
spreken.

Als we het negatieve (voor)oordeel loslaten kan de laatste levensfase misschien wel een 
boeiende fase blijken te zijn waarin mensen zich verder ontwikkelen, en kan het sterven mis-
schien wel een mooie kant hebben waarin het menselijk bestaan even mag oplichten in zijn 
essentie. 

Natuurlijk hebben we te maken met nare omstandigheden. Lichamelijke gebreken, psychi-
sche onrust en organisatorische problemen. De harde en onaangename kanten van het leven 
worden waargenomen: van urine tot morfine. Maar in Rudolf Steiner Zorg zoeken we naar de 
veerkracht waarmee mensen met deze omstandigheden weten om te gaan en naar de beteke-
nis die mensen in deze levensfase vinden ongeacht de ongemakken. Daarom werken we ook 
met het concept van Positieve Gezondheid, omdat een eenzijdige kijk onze blik vernauwt en 
een veelzijdige blik onze horizon verruimt.

Een positieve blik is gericht op de mogelijkheden en de kansen, meer dan op de moeilijkhe-
den en bedreigingen. Zo wordt ook het vallen niet meer alleen en uitsluitend als een gevaar 
gezien maar juist ook als de keerzijde van het in beweging blijven. Deze gerichtheid op kan-
sen en ontwikkelingen staat bij Rudolf Steiner Zorg voorop, al is dit streven in het dagelijkse 
werk ook altijd een strijd tegen de tijd en tegen de eenzijdigheid.

Het mysterie van de dood

Het menselijk bestaan wordt vanuit de levensbeschouwelijke benadering (vanuit de filosofi-
sche antropologie bijv.) vaak in relatie gebracht met het besef van eindigheid. De mens weet 
dat zijn leven eindigt en in het licht van dat einde krijgt zijn leven een nadrukkelijke beteke-
nis. Er is een beperkte tijd van leven waarbinnen ik ben en mag worden. Filosofen noemen 
dat wel ‘leven in het aangezicht van de dood’. 

Natuurwetenschappelijk is de dood het einde van een mensenleven dat slechts enkele spo-
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ren nalaat: een stoffelijk overschot, kinderen en herinneringen, en eigen fysieke scheppingen 
(een boek of schilderij). Levensbeschouwelijk, religieus en spiritueel zijn er ook andere opvat-
tingen over de betekenis van de dood. 

Openheid
In Rudolf Steiner Zorg gaan wij ruimdenkend om met dit mysterie. De vele opvattingen heb-
ben alle hun eigen rechtvaardiging en bestaansrecht. Het is de kunst ieders eigen opvatting 
te respecteren en deze in haar waarde te laten. Cynisme over de zinloosheid van het leven 
of angst voor een brandende hel zijn als menselijke ervaringen even reëel. Er is aftakeling en 
verval, verlies van decorum, verlies van samenhang en begrip, verlies van typisch menselijke 
functies en vermogens. Maar de vraag blijft of wij voldoende openheid behouden om te ont-
waren en te ontdekken welke menselijkheid zich desondanks juist wél manifesteert.

In Rudolf Steiner Zorg willen we vooral het mysterie van het stervensproces en het sterven 
zelf ervaren en ondergaan. Door er niet voor weg te lopen, het te ontkennen, de emotie te 
onderdrukken, de raadsels te ontwijken; maar er juist voor open te staan, het te ondervinden 
zoals het zich voltrekt. En daarbij de ander zowel professioneel als menselijk bij te staan en 
nabij te zijn, op gepaste afstand en met volle menselijke betrokkenheid.

Drempel
Als we bij de metafoor van het mysterie blijven, dan kennen we oude verhalen over plaatsen 
waar mysteriën waren; mysterieplaatsen als Ephese of Eleusis. Die hadden meestal een pu-
blieke ruimte erbuiten en een ommuurde voorhof; dan waren er trappen en een drempel; dan 
volgde de tempel en het allerheiligste in de tempel. Vanuit een dergelijk beeld kunnen we de 
zogeheten terminale fase ook de drempelfase (of liminale fase) noemen; de mens betreedt 
de treden naar de drempel om daar vervolgens over de drempel te gaan en de mysterietem-
pel binnen te gaan. 

Vasthouden en loslaten

In elke fase van het leven speelt de polariteit van vasthouden en loslaten een grote rol. Ou-
ders houden hun baby vast maar leggen het ook in een wiegje in de kinderkamer.  Kinderen 
gaan voor het eerst naar school, op kamp, op kamers. Volwassenen veranderen van baan, 
verbreken een oude relatie terwille van een nieuwe. En kinderen zien hun ouders grijs en oud 
en vermoeid worden. 

Een polariteit is een dynamisch spanningsveld tussen twee bewegingen die van elkaar afhan-
kelijk zijn.  Het vasthouden is de beweging die de vorm bevestigt: het behouden van struc-
tuur en van het houvast. Het loslaten is de beweging die de vorm ontstijgt: het vervloeien van 
vaste structuren, het doen oplossen in iets ruimers. Het vasthouden laat de realisatie zien, 
het loslaten geeft vrijheid aan de potentie.

Zowel voor de naasten (kinderen, verwanten) als voor de stervende mens komt deze polari-
teit in de laatste levensfase tot een heel eigen dynamiek. Het accent komt op het loslaten te 
liggen waarbij het sterven als het ultieme loslaten is. 

Er ontstaat in het stervensproces een menselijke interactie tussen de mens die aan het los-
laten is en de naasten om hem/haar heen die hiervan getuige zijn. Soms kunnen de naasten 
zelf de ander niet loslaten en wordt alles gedaan om iemand zo veel mogelijk in het ver-
trouwde leven te houden. Soms kan de oude mens niet loslaten omdat hij/zij nog perse iets 
wil doen (de bekende ‘neef uit Amerika’ die eerst nog moet komen) of omdat de begeleiders 
hem/haar niet kunnen laten gaan. 
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Zo verschijnt de polariteit van vasthouden en loslaten niet alleen in de oude mens zelf, maar 
ook in de wederkerige relatie met de naasten (de familie) en begeleiders (het team). 

Mevrouw kwam niet meer uit bed; de laatste fase was aangebroken. De biogra-
fische coach kwam nog aan haar bed. “Wij hadden het over ‘losse eindjes’ in 
het leven en of daar nog iets mee moest gebeuren. Ik vroeg haar of ze de vrijwil-
ligster nog wilde zien met wie ze in twee jaar een hechte band had opgebouwd 
maar met wie ze ruzie had gekregen waardoor de vrijwilligster niet meer terug-
kwam. Ze wilde dat heel graag. Ik heb de vrijwilligster gebeld en ze hebben een 
mooi afscheid kunnen hebben. Er werden dingen uitgesproken en ze hebben 
kunnen zeggen dat ze veel voor elkaar hadden betekend.” Een andere keer wilde 
ze graag bidden maar haar stem was te zwak. “Ik heb samen met haar het Onze 
Vader gebeden; ze vouwde haar handen en sprak zachtjes mee. – Toen het einde 
naderde heb ik voor haar gezongen, het lied van de engel uit het kerstspel waar 
ze altijd naar toe kwam. Ze had een onrustige ademhaling, die na elke keer dat ik 
het lied zong rustiger werd. Na het lied vier keer te hebben gezongen was ze heel 
rustig en in een diepe slaap. Ik ging zacht de kamer uit en vroeg de muziekthera-
peut haar aan het bed nog wat mooie klanken te laten horen. Tijdens die klanken 
is ze rustig overgegaan.”

In Rudolf Steiner Zorg gaat het erom deze polariteit bewust waar te nemen en gericht te han-
teren vanuit het proces zoals de betrokkene dat op individuele wijze meemaakt, doormaakt 
en voltrekt. Het is de levenskunst in deze laatste fase om bij het individuele proces van het 
loslaten aan te sluiten. Dit is een fijnzinnig proces, juist vanwege de verschillende belangen 
die mensen in deze wederkerige dynamiek hebben, soms zonder het van zichzelf goed te we-
ten.

Een verpleegkundige doet aan een collega voor hoe bij een mevrouw in de li-
minale fase de olie-inwrijving het beste kan worden afgesloten, namelijk door 
goed af te strijken naar de voet toe, naar beneden, naar de aarde, om haar goed 
in haar lichaam te brengen. De betreffende vrouw roept haar echter met zachte 
stem tot de orde; zij wil namelijk graag haar lichaam en de aarde verlaten.

Het vasthouden en loslaten begint in de setting van een zorginstelling bij de opname. Daar 
begint het loslaten van de eigen woning en het opnieuw moeten settelen.

De heer N. was vaak verdrietig en in de biografische gesprekken werd hem een 
oefening aangereikt die hij oppakte: zoek elke dag de drie pareltjes van de dag. 
Hij ging daar heel serieus mee om. En zei dan: ‘Je komt me zeker overhoren?!’ 
En op een dag zei hij: ‘Ik heb één grote parel! Ik voelde vannacht dat ik onder 
mijn eigen dekbed sliep, dat ik in mijn eigen bed lag.’ Kennelijk was hij in zijn 
nieuwe omgeving thuisgekomen.

Het sterven in de spiegel van de geboorte

Een interessant gezichtspunt is om de beide uiteinden van het leven, de beide poorten om 
het zo te zeggen, naast elkaar te plaatsen. Vanuit de antroposofische visie is het geboren 
worden afscheid nemen van een geestelijk bestaan en het sterven is het geboren worden tot 
een geestelijk bestaan. Het zijn twee cruciale overgangsmomenten tussen twee vormen van 
bestaan. Vergelijkbaar met het ontwaken in de dag en het inslapen in de nacht. 
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Je kunt naar de geboorte kijken als een persoonlijk gebaar. De manier waarop het geboorte-
proces verloopt (heel snel of erg traag bijv.) zegt vaak iets over de persoon die op de wereld 
komt. Het is opvallend hoe verschillend de kinderen in eenzelfde gezin op de aarde kunnen 
komen. Als het geboren worden een individueel proces is dat hoort bij een persoon, dan zou 
je ook naar het sterven kunnen kijken als een individueel proces dat hoort bij een persoon. Ie-
der stervensproces is uniek en het is dan ook een levenskunst, een stervenskunst, om het als 
uniek individueel proces te respecteren en te volgen.

Geboren worden kun je nooit alleen, sterven wel. Sommigen kiezen het moment van de dood 
ook zo dat niemand daarbij aanwezig is.

Een vrouw is bijna onafscheidelijk aanwezig bij haar hoogbejaarde stervende 
man, met wie ze sinds haar 15e een relatie heeft. Ze geeft hem graag goed te 
eten en is voortdurend in zijn buurt. Al zegt ze hem goed te kunnen loslaten, de 
begeleiders hebben toch de indruk dat ze hem graag bij zich houdt. Ze laat hem 
geen moment uit het oog en slaapt naast hem in haar eigen bed. Op een dag 
gaat ze naar het toilet en legt zich daarna te ruste op haar bed. De verpleegkun-
dige komt binnen, ziet dat hij is overleden en spreekt haar aan in de veronder-
stelling dat zij het overlijden heeft gezien. De vrouw wil niet geloven dat hij is 
overleden en kan pas na langere tijd overtuigd worden van deze realiteit. 

Zoals er bij de geboorte vaak een vroedvrouw is om met kennis van zaken de moeder te 
ondersteunen en het geboorteproces te begeleiden, zo is de stervensbegeleider (om het ‘ver-
plegend personeel’ eens zo te noemen) ervaren in het ondersteunen van het unieke proces. 
En zoals de vroedvrouw soms ook heel goed weet dat er iets nodig is en soms de vader weg-
stuurt, zo kan het ook nodig zijn dat er in de stervensfase even ferm moet worden opgetre-
den om het proces goed te kunnen gidsen en loodsen. Als dit vanuit het proces zelf gebeurt, 
zal het vaak wel aanvaard worden, niet als iemand emotioneel, normatief of dogmatisch rea-
geert.

Het slaap-ritme
Een andere vorm van spiegeling tussen oud en jong is de hoeveelheid slaap. Bij baby’s en 
jonge kinderen is de nachtrust lang en wordt die gaandeweg korter. Bij oude mensen zie je 
dat de nachtrust gaandeweg langer wordt. De slaaptijd wordt groter. Bij mensen die aan het 
versterven zijn  zie je vaak een verlenging van de slaaptijd. 

Het heeft de voorkeur om het natuurlijke dag- en nachtritme aan te houden en te voorkomen 
dat mensen overdag slapen en ’s nachts wakker zijn. Het is daarom van belang goed op te 
letten hoeveel licht er ’s nachts aanwezig is. Licht gaat slaap tegen, zoals de chronobiologie 
ook zegt. Blauw licht in de avond bemoeilijkt het slapen.  

De nacht heeft een eigen sfeer. In de avond kan al een soort verstilling optreden. De nacht 
is de tijd waarin mensen slapen en kracht opdoen. Wakker zijn in de nacht is anders. In een 
doorwaakte nacht komen er soms intensieve ontmoetingen tot stand, bijv. intieme gesprek-
ken met begeleiders (‘nachtzuster’). Maar ook kunnen er, volgens verhalen, ontmoetingen 
met gestorvenen of geesten optreden. Er zijn in een slapeloze nacht ook eerder angstgevoe-
lens; dan kan het helpen een zachte lichtbron aan te bieden. 

Het spreekwoordelijke ‘in slaap vallen’ en ‘knikkebollen’ van oude mensen tijdens activiteiten 
of uitvoeringen betekent niet per definitie dat zij er niets aan hebben en beter op hun kamer 
zouden zitten. Mogelijk is de betrokkenheid toch van betekenis.
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Het levensverhaal 

Mensen komen aan het eind van hun leven in de fase dat herinneringen sterker worden en 
zich soms opdringen; dat de eigen jeugd weer sterker aanwezig is, voor zover de verstrooid-
heid niet te groot is geworden. Vaak treedt de behoefte op om over het eigen leven te vertel-
len en het te delen.

Het is belangrijk dat het levensverhaal door de persoon zelf verteld kan worden, herinnerd 
en bewust gemaakt kan worden. Belangrijk omdat dit het loslaten en afsluiten en afscheid 
nemen makkelijker maakt. Niet altijd wordt het eigen leven als een samenhangend verhaal 
ervaren; juist dan kan het helpen door het verhaal te vertellen meer samenhang te ontdekken 
en ook bewust te maken dat er losse eindjes in het verhaal zitten. 

Zij was al ernstig ziek toen ze opgenomen werd. De biografische coach bezocht 
haar om kennis te maken en vroeg of ze een keer meer over haar leven wilde 
vertellen. “Ze vertelde dat ze ervoor open stond en heel graag over haar verleden 
wilde vertellen. Tijdens onze kennismaking vertelde ze al in het kort haar verle-
den. Ze vertelde over haar lastige relatie met haar moeder die altijd ziek was. Ze 
vertelde hoe de ziekte van haar moeder haar leven had bepaald, hoe dat invloed 
had op de rest van haar leven. Ik bleef zitten luisteren en toen ik afscheid van 
haar nam dacht ik: ik heb nu al haar hele biografie gehoord en haar drijfveren en 
de rode draad. – Twee dagen later is ze overleden … en onze eerste afspraak kon 
nooit meer plaatsvinden. Het was kennelijk nodig om dit nog uit te spreken en 
mogelijk voelde ze dat deze afspraak er niet meer van zou komen. Ze vertelde 
kort haar verhaal en toch was het een volledig biografische traject.”

Ook in wetenschappelijke literatuur wordt erop gewezen dat het de kwaliteit van leven bevor-
dert als zorgverleners kennis van iemands biografie hebben, daarover vragen stellen, daarbij 
aanknopen. 

Nu de betrokkenheid van geestelijken (priesters, dominees, imams, rabbie’s) over het alge-
meen afgenomen is, en geestelijke verzorgers niet overal beschikbaar of in dienst zijn, wordt 
soms ook een biografisch coach ingezet. Geestelijken en geestelijke verzorgers zijn in Rudolf 
Steiner Zorg wel in de buurt, zijn wel oproepbaar, maar hebben geen vaste plek in de organi-
satie. Op dit moment is er wel een biografische coach werkzaam. Iedere bewoner die dat wil 
krijgt biografische gesprekken aangeboden.

De biografische coach gaat in een reeks van gesprekken door het leven van de persoon in 
kwestie heen en schrijft de grote lijn ook op en leest die vervolgens weer voor aan de betrok-
kene. De coach maakt vaak mee dat mensen in het begin eerder wat terughoudend zijn om 
over hun leven te vertellen. Er is wel vertrouwen in de ander voor nodig. Maar als het ver-
tellen eenmaal begonnen is, en herinneringen weer terugkomen, dan begint het verhaal te 
stromen. Mensen gaan er voor zitten, ze zitten rechtop en verheugen zich. Ze willen graag 
dat hun opgeschreven verhaal eerst weer voorgelezen wordt en dat de draad dan wordt 
opgepakt. Ze beginnen soms zelf nieuwe draden in hun eigen levensverhaal te ontdekken; 
ervaringen krijgen dan soms een nieuwe betekenis. Dat brengt gaandeweg meer inzicht met 
zich mee. En soms kan een levensgeheim in vertrouwen nog gedeeld worden dat dan niet in 
het graf wordt meegenomen. Er kan nog iets vergeven worden, iets opgebiecht worden, met 
iemand gesproken worden.

Een mevrouw heeft altijd in het huishouden gewerkt en is nooit buitenshuis aan 
de slag gegaan. In de biografische gesprekken komt zij tot de verzuchting: dat 
kwam uit gebrek aan moed. 
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Een alleenstaande mevrouw die zelf verpleegkundige was zit op een dag hele-
maal opgetut op haar bed klaar voor het volgende biografische gesprek. Vond 
zij het aanvankelijk allemaal onzin en wilde ze liever sterven (‘waarom ga ik nog 
niet dood?’), er bleek toch een diepe wens te zijn om nog eenmaal over een 
oude vriendin te willen spreken en te kunnen vertellen dat zij met de man van 
deze vriendin ooit een verhouding was aangegaan.
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Marc Chagall, Abraham en de drie engelen

“Als Chagall de komst van de geestelijke wereld in de mensenwereld schildert, in de gestalte van 
drie engelen bij Abraham, heeft hij een buitengewoon originele en veelzeggende wijze van weerge-
ven van de engelenwereld. Als je kijkt naar de voeten van de engelen, dan zie je iets merkwaardigs. 
Chagall beeldt de engelen namelijk af - dat is ook een oude iconentraditie - op één blote en één 
geschoeide voet.

De geestelijke wereld komt niet op ‘een slof en een schoen’ zoals wij, maar blootsvoets én ge-
schoeid. Hier zit een element in dat voor onze hulpverlening een kostbaar gegeven is: je moet bij de 
stervende ‘op een blote voet en een schoen’ komen. Dat wil zeggen dat je met een deel van je we-
zen - met de openheid, de ontvankelijkheid en de kwetsbaarheid - komt alsof je op een blote voet 
komt. (…)

Maar wees gewaarschuwd, een ander deel van jezelf moet geschoeid zijn, moet omhuld zijn en 
moet ertegen bestand zijn dat er hindernissen, tegenwerkingen komen, dat je onderuit gehaald 
kan worden. Dus open én gesloten, kwetsbaar én krachtig, ontvankelijk én actief, ruimte gevend én 
ruimte nemend. In die balans moet je zien te komen om op de juiste wijze de stervende te begelei-
den en tegelijkertijd jezelf intact te laten”

Citaat uit: Renée Zeylmans, Stervensbegeleiding - een wederzijds proces, blz. 23
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Marc Chagall, Ruth at the feet of Boaz
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2 Praktische uitwerking

2.1 Aandachtspunten bij het sterfproces

1 Zintuigen in de stervensfase
Tijdens het stervensproces is de persoon vaak overgevoelig. Zintuiglijke indrukken komen in-
tensiever binnen. Soms kan er sprake zijn van bepaalde stemmingen, of een opleving, of een 
spirituele openheid. In de stervensfase zorgen wij daarom voor een harmonieuze sfeervolle 
omgeving. We nemen de tijd om de kamer even in stilte op je te laten inwerken en te ervaren: 
wat klopt er nog niet, waar worden de zintuigen onaangenaam geprikkeld? We kijken naar de 
afbeeldingen aan de wand, naar de lichtindrukken, geuren en kleuren. Is er voldoende rust in 
en om het sterfvertrek? De zintuigen van een stervende lijken soms heel open te zijn. Wan-
neer de kamer een rustige sfeervolle uitstraling heeft, werkt dat ook op de naasten en begelei-
ders door, die als vanzelf zachter gaan praten.

Naasten en begeleiders kunnen de zintuigen ook aangenaam koesteren en beroeren waarbij 
het erop aankomt de juiste passende maat te vinden. Door verzorging van de huid (uitwen-
dige therapie, massage, aanraking), door muziek te laten klinken (lierspel bijvoorbeeld), door 
verhalen voor te lezen (sprookjes bijvoorbeeld). Steeds weer is het de kunst samen te kijken 
wat mogelijk is en met elkaar te kijken wat passend is.

Een vrouw is stervende en de familie raakt steeds haar lichaam aan en houdt 
voortdurend haar handen en armen vast. Dit vasthouden en aanraken is naar de 
smaak van de begeleiders te intensief voor de vrouw die daardoor haar lichaam 
niet goed kan loslaten. Tegelijk beseffen ze dat het hier niet zozeer om onwe-
tendheid van de familie gaat maar eerder om een sterk gewoontepatroon in de 
familie dat ze daarom ook willen respecteren.

– Het gehoor
Terwijl het gezichtsvermogen al eerder kan afnemen, blijft het gehoor vaak het langst intact. 
Vaak is de stervende mens zeer gevoelig voor geluid. In negatieve zin kunnen geluiden hem 
ernstig storen, in positieve zin ook diep raken. Muziek is soms een laatste vorm van commu-
nicatie. Muzikale herinneringen blijven ook zeer lang toegankelijk. Met klanken van bijv. een 
snaarinstrument (bijv. een lier) kan de stervende mens tot rust komen en ook de mogelijk-
heid vinden om het leven los te laten.

– De reuk
Met geuren van bijvoorbeeld oliën, die al dan niet verneveld worden, kan men de stervende 
mens ondersteunen:

 Sint Janskruid olie: verlichtend
 Rozenolie: omhullend (op de rug inwrijven bij angst)
 Lavendelolie: rustgevend (beeninwrijving), versuffend ook
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 Solum uliginosum (paardestaart/lavendel/turf): verwarmend
 Arnica: verwarmend (kompres op de polsen)
 Melisse: rustgevend en wekkend
 Kamille: ontkrampend
 Nardus / den / rozemarijn / spar / 

– Andere zintuigen
Belangrijk is om de zintuigfuncties goed te blijven waarnemen en dus je eigen zintuigen goed 
te blijven gebruiken. Willekeurige en onwillekeurige spieren verslappen (blaas, darm). Het 
gelaat kan van uitdrukking veranderen. Pols en ademhaling worden meestal onregelmatig, 
soms zijn er ademhalingsstilstanden. Let ook op veranderingen bij de nagelriemen, oorran-
den en de neuspunt (die soms verkleuren), en het kouder worden van ledematen, beginnend 
bij de voeten.
Bij verdroging kun je op de (droge) mond wat thee sprenkelen of wat honing aanbrengen. Je 
kunt ritmisch de voeten inwrijven en deze ook warm maken. Met goudzalf kun je het (minder 
ritmische) hart ondersteunen.

Een mevrouw lag op sterven. Zij bleek koude voeten te hebben. Haar voeten wer-
den met olie ritmisch gemasseerd door de verpleegkundige. Kort daarop over-
leed zij. De verpleegkundige vertelt dat je door goede doorwarming iemand kan 
helpen los te laten. Loslaten is soms pas mogelijk als de persoon (het ik) zich 
even heel intens met het lichaam kan verbinden via de warmte.

– Olibanum
Het middel olibanum helpt om tot rust te komen ook als iemand angstig is. Dit middel kan 
via druppels of met injecties worden toegediend. Het wordt niet standaard gebruikt. Het 
middel bestaat uit goud, wierook en mirre, de drie gaven van de koningen aan het bijbelse je-
zuskind. Het helpt de mens die gaat sterven om tot rust te komen en te harmoniseren. Goud 
helpt om in en bij zichzelf te blijven; het spreekt de kracht van het hart aan. Mirre is gestolde 
hars die ontstaat nadat de plant heeft gebloeid en vrucht gedragen en dus een hele levenscy-
clus heeft doorgemaakt; het spreekt de levenssfeer aan. Wierook helpt om over te gaan van 
het stoffelijke naar het geestelijke.
Ook de eerste dagen na het sterven kan wierook nog het verdere loslaten van het etherische 
lichaam bevorderen (zie hoofdstuk 5).

2 Versterven en versnellen
Wel of niet eten en drinken verschijnt in het stervensproces als een keuze die mensen soms 
bewust zelf maken. Het is de kunst om waar te nemen of die keuze dan ook echt individueel 
gemaakt is, of dat er andere ongemakken een rol spelen waardoor het eten en drinken niet 
meer lukt of niet meer aangenaam is. Er kan immers ook een ontsteking bij de tanden zijn 
ontstaan. Wanneer het als een echt individuele keuze verschijnt, vraagt dit om terughouding 
en soms aanvaarding.

De goede dood is een dood die het einde is van een goed stervensproces. Een goed stervens-
proces is uniek, individueel en deels onvoorspelbaar.   Bepaalde middelen en handelingen 
kunnen het tijdstip van overlijden naar voren halen.

– Morfine
Morfine wordt gebruikt naast andere medicatie zoals dormicum (midazolam) en haldol (ha-
loperidol). In Rudolf Steiner Zorg is de ervaring dat morfine minder (of soms zelfs niet) hoeft 
te worden gebruikt als andere middelen (waaronder antroposofische medicatie en therapie) 
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eerst worden ingezet. Dat heeft het voordeel dat er minder versuffing plaatsvindt, dat er min-
der bijwerkingen zijn (zoals hallucinaties) en dat het stervensproces zijn gang kan gaan.

– Euthanasie
Rudolf Steiner Zorg past zelf geen actieve euthanasie toe, maar maakt dit wel mogelijk als de 
wens daar is. De arts van Rudolf Steiner Zorg voert de euthanasie niet zelf uit. Soms gaat ie-
mand naar de levenseindekliniek of naar huis om te overlijden. Bij voorkeur vindt de euthana-
sie niet op de afdeling zelf plaats met name om de medebewoners daarmee niet te confron-
teren. Je kunt ook zo naar euthanasie kijken dat het niet alleen een functioneel proces is (het 
geven van een injectie) maar ook een spiritueel gebeuren is (het oproepen van demonen). 
Rudolf Steiner Zorg is zich ervan bewust dat daarmee de zorg voor de bewoner wordt afge-
broken en deze op het laatst nog moet verhuizen en zich van zijn fysieke en sociale omgeving 
moet losmaken. Uit medelijden zou je dit willen voorkomen; maar het zorgdragen voor de 
medebewoners gaat dan voor.

Binnen Rudolf Steiner Zorg wil men wel weten op welk moment de daad van euthanasie 
plaatsvindt. Op datzelfde moment komen degenen die de persoon in kwestie goed hebben 
leren kennen in Rudolf Steiner Zorg bij elkaar om met gezamenlijke aandacht stil te staan bij 
de persoon die op dat moment elders euthanasie ondergaat. De afstand is groot, maar de 
nabijheid eveneens. Er brandt bijv. een kaars, het levensverhaal van die persoon wordt ver-
teld, bijzondere momenten met diegene worden gedeeld, er is vijf minuten stilte. 

2.2 Omgaan met pijn

De laatste levensfase gaat gepaard met onzekerheid en angst. Je weet niet hoe het proces zal 
verlopen, hoe de weg naar het einde eruitziet. Een belangrijk aspect hierbij is de pijnervaring. 
Pijn is een vorm van bewustzijn dat optreedt in onze innerlijke wereld. Pijn kan op vele ma-
nieren ontstaan, ervaren worden, en bestreden worden. Soms ook zonder medicijnen. Het is 
van groot belang de pijnervaring te allen tijde serieus te nemen en heel feitelijk te benoemen. 
Hevige fysieke pijn kan het loslaten tijdens het sterfproces ook belemmeren. 

Aan de ene kant is er de pijnervaring van de cliënt zelf, aan de andere kant de pijninterpreta-
tie van de mensen om hem/haar heen, zowel familieleden als medewerkers. Beiden kunnen 
onmacht ervaren bij het waarnemen van symptomen die duiden op pijn. Als de interpretatie 
kan leiden tot acceptatie kan in de praktijk soms een deel van de pijnervaring verholpen wor-
den. Het vechten tegen de pijn verhoogt eerder het bewustzijn ervan, het leren leven met de 
pijn kan het bewustzijn ervan verlagen. 

Pijn-ervaring kan diverse oorzaken hebben en ook van verschillende kanten komen. Het 
kreunen kan duiden op fysieke problemen (bijv. botmetastase), maar kan ook duiden op in-
nerlijke zieleroerselen (‘zielepijn’ die gepaard kan gaan met onrust). De vraag is waar de pijn 
vandaan komt, of beter: waar de symptomen vandaan komen. Een kreun, een grimas, een 
vermijdingsreactie: de oorsprong kan verschillen. Bij angstgevoelens hoeft geen pijnmedica-
tie gegeven te worden.

Bij de pijnbestrijding rondom het sterven worden diverse middelen ingezet, afhankelijk of 
de pijn meer fysiek veroorzaakt wordt of meer psychisch van aard is. Middelen zijn bijv. dor-
micum (midazolam), inwrijving met etherische olie, euritmiegebaren, biografisch gesprek, 
medeleven, een schilderij, een verhaal. Daarbij wordt bij zielepijn erop gelet of het middel 
rustgevend en omhullend is zonder dat de persoon teveel wordt afgesloten (te fysiek wordt 
gebonden, bijv. door arnica of solum uliginosum). Rozenolie met goud en lavendel wordt ge-
bruikt.
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In de multidisciplinaire samenwerking kunnen medewerkers (arts, verpleegkundige, biogra-
fisch coach of andere therapeuten) samen tot goed inzicht komen in de oorzaken van de pijn, 
op lichamelijk gebied dan wel op psychisch gebied. Op dit inzicht wordt de therapiekeuze 
afgestemd.

In Rudolf Steiner Zorg geldt het geven van een rustgevend middel (dormicum) of een pijn-
bestrijdend middel (morfine) een zwaarwegend besluit dat niet lichtvaardig genomen wordt. 
Er is geen principieel bezwaar tegen dit soort medicatie. In Rudolf Steiner Zorg is het een be-
wust doel om morfine niet (en zeker niet standaard) toe te passen wanneer er sprake is van 
‘discomfort’, zoals het wel genoemd wordt. Morfine wordt niet afgewezen, wel minder snel 
gebruikt omdat het middel mensen belemmert in hun communicatie, bewustzijn en omdat 
het een soort innerlijke gevangenschap met zich mee kan brengen (inclusief hallucinaties 
soms). Sommige familieleden leggen de verkeerde associatie dat morfinegebruik altijd te 
maken heeft met een naderende dood; terwijl het ook om verlichting, bijv. bij benauwdheid 
/ kortademigheid, kan gaan. Daarom is het in het overleg met familie soms nodig het woord 
morfine goed toe te lichten. 

In Rudolf Steiner Zorg wordt met extra aandacht stilgestaan bij het lijden, en ook de pijn, 
tijdens de lijdensweek, de stille week voor Pasen. De stille week gaat over aandacht voor het 
aardse lijden, voor de dood en voor vragen over de opstanding. Iedere dag in de stille week 
heeft een eigen accent, bijv. waar het gaat om de processen van voetwassing, geseling, door-
nenkroning, kruisdraging, kruisiging, hellevaart en opstanding. Dit stilstaan is belangrijk om 
het lijden ook in religieuze of spirituele zin in het dagelijks leven een betekenis te kunnen ge-
ven. Diverse vieringen begeleiden dit proces.

2.3 Rituelen na het overlijden
 
Als iemand gestorven is vindt een reeks aan organisatorische maatregelen plaats (volgens 
het protocol) en een aantal rituelen rond het sterfbed na het overlijden.

– Het opmaken van het bed
Het lichaam wordt verzorgd, het bed wordt verschoond. Een wit laken dat vanaf de borst naar 
beneden over de gestorvene is gelegd, wordt in drie plooien gevouwen, tot aan het uiteinde 
van het bed. Het laken hangt aan de zijkant vrij naar de grond. Tussen de plooien worden 
bloemen gestoken, eventueel ook takjes. Het verwelken van deze bloemen in ongeveer drie 
dagen weerspiegelt het loslaten en oplossen van het levenslichaam dat gemiddeld ook drie 
dagen duurt.
Het lichaam wordt verzorgd door de verzorgende en/of door de familie, met warm water en 
etherische olie; men probeert het vochtgehalte van de huid zo goed mogelijk te houden.

– Het inrichten van kamer en gang
Vanuit ons perspectief is het wenselijk dat de bewoner niet meteen verplaatst wordt maar 
nog in de eigen kamer blijft; toch wordt in de regel de bewoner naar een aparte opbaarka-
mer verplaatst. Rudolf Steiner Zorg bevordert dat er een beschermende omhullende ruimte 
is waarin de gestorvene zijn levenspanorama ongestoord kan beschouwen. Gedurende die 
tijd (van drie dagen) bevindt de gestorvene zich nog dicht bij ons in de buurt, dicht bij zijn 
lichaam en bij de geliefden van wie hij zojuist afscheid heeft genomen. Een goede opbaarka-
mer kan de naasten en de medewerkers helpen liefdevol en aandachtig aan de overledene te 
denken.

De kamer wordt opgeruimd, stemmig ingericht en ademt rust. Er zijn kaarsen die de kamer 
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verlichten en het hoofd van de overledene volledig belichten (zodat er geen schaduw op valt). 
De kaarsen staan bijvoorbeeld op ronde houten krukjes met daarover een zijden gekleurde 
doek (paars, blauw of roze).

In de directe omgeving is een plaats ingericht waar te lezen staat dat deze persoon is overle-
den (in de gang of in de hal van het gebouw). Er is een fonteintje met mogelijk ook stromend 
water ter verwijzing naar het stromende leven. De naam van de overledene is goed zichtbaar.

– Het afscheid rond het bed
Een eerste herdenkingsbijeenkomst als afscheid rond het bed met betrokkenen (familie, me-
dewerkers, medebewoners) vindt spoedig en binnen 1 of 2 uren plaats, of later in de opbaar-
kamer binnen 1 of 2 dagen. Er wordt een gedicht of kleine tekst voorgelezen. Een stemming 
van eerbied is aanwezig.

– Het afscheid van de plaats
Als de gestorvene de afdeling verlaat wordt hem of haar uitgeleide gedaan. Betrokkenen vor-
men een haag in de gang of de hal.

– Het zuiveren van de kamer
Als de gestorvene uitgeleide is gedaan en de kamer vrij komt, wordt deze in zijn geheel 
schoon gemaakt. De kamer wordt ritueel gereinigd met behulp van wierook (of salie of een 
aromatische olie, al dan niet met een vernevelaar).

– Het waken bij de gestorvene
Een traditie die ook elders, met name in de katholieke traditie, voorkomt, is die van het wa-
ken bij de gestorvene, de zogeheten dodenwake. Dit waken kan een tijdspanne van 3 dagen 
omvatten waarbij het waken ook in de nachten plaatsvindt. Drie dagen is gemiddeld de peri-
ode waarin het fysieke lichaam werkelijk tot stoffelijk overschot wordt (en zijn verbinding met 
het leven helemaal verliest). In deze dagen leeft de ziel van de overledene in zijn herinnerin-
gen aan het aardse leven dat voorbij is en ziet hij als in een levenspanorama zijn gehele leven 
voor zich. 

Het waken vindt vooral ’s nachts plaats, veelal bij een rustig licht van kaarsen, waarbij scha-
duwen op het gezicht worden vermeden. Het is belangrijk dat de ruimte sfeervol en rustig is. 
De waker tracht zich te concentreren en in rust aanwezig te zijn. In die rust kan de verbinding 
met de overledene gevoeld worden. De waker is daarmee ook een wachter die de overledene 
beschermt tegen invloeden die onrust veroorzaken. Het lichaam valt ten prooi aan krachten 
die het afbreken en weer met de elementen verbinden. Wakers lezen veelal stil in spirituele 
teksten, bijv. in het evangelie naar Johannes, of bidden bijv. het Onze Vader.

Bij Rudolf Steiner Zorg wordt dit waken zo mogelijk – mede dankzij vrijwilligers en anderen 
die een waakgroep vormen – aan mensen aangeboden met een christelijke achtergrond die 
het zelf of van wie de familieleden het waardevol vinden. 

2.4 Rituelen rondom het rouwen

We hebben te maken met mensen om wie gerouwd wordt als zij overlijden. Voor de familie 
willen wij beschikbaar zijn. Voor de familie gaat het proces van loslaten nu verder. Wij drin-
gen onze rituelen niet op maar bieden ze aan. Bepaalde rituelen voeren wij hoe dan ook uit, 
al dan niet samen met de familie. Andere rituelen worden in samenspraak gedaan. Zoveel als 
mogelijk en zoveel als wenselijk dus.

21



wij betrekken de familie zoveel als mogelijk en zoveel als wenselijk bij het verzorgen van het 
stoffelijk overschot, bij het inrichten van de kamer, het waken, het voorbereiden van het af-
scheid; soms neemt de familie ook zelf het heft in handen
wij spreken bij bepaalde handelingen een spreuk

Sommige bewoners (met dementie of verstandelijke beperking) krijgen terwijl zij zelf nog le-
ven, onverwacht te maken met verdrietige gebeurtenissen zoals het sterven van een partner, 
familielid, vriend enzovoort. Het lijkt ons in beginsel niet juist deze gebeurtenissen te ver-
zwijgen voor de betrokkene. De feitelijke werkelijkheid is op een bepaalde manier toch altijd 
aanwezig: in ons eigen bewustzijn, in het gesprek tussen mensen, in de atmosfeer. Daarom 
is het ‘stil houden’ ook eerder contra-productief omdat het ergens toch binnenkomt. Wel is 
de kunst het ‘delen’ van de boodschap op een gepaste en aangepaste manier te doen.

het meedelen kan gepaard gaan met het meebrengen van iets dat past
het meedelen kan gevolgd worden door een moment van bezinning, bijv. een moment van 
herdenking (een bloem, een kaars, een kaart, een gebed enzovoort)
het herdenken kan terugkeren in de vorm van een klein gebaar, een vast moment etc.

Ook is het goed om in een woongroep bewust en gericht om te gaan met het overlijden 
van medebewoners. Het is niet nodig om het overlijden ‘dood te zwijgen’, alsof het niet is 
gebeurd terwijl iedereen het beseft of aanvoelt. Hierover zwijgen komt voort uit een onbegre-
pen angst, die niet nodig is. Uit angst iets weghouden bevordert de angst eerder. Ook in de 
huiskamer kun je rituelen gebruiken:
voor de woongroep kun je een bijzonder moment inrichten om het te delen
voor de woongroep kun je ook een afscheid inrichten voordat iemand de groep verlaat
mogelijk doe je dit voor iemand van de woongroep op een aparte manier, bijv. vanwege een 
te hoge emotionaliteit

CASUS 1 Amputatie

Mevrouw B. is 74 jaar en voelt zich te jong voor een verpleeghuis. Ze zat in een 
ander verpleeghuis maar kon na het revalideren toch niet naar huis. Ze heeft 
weinig contact met andere bewoners. Ze heeft veel pijn en komt soms wat warrig 
over. Ze huilt als ze je ziet. Met een arm om haar heen en zachte woorden kun 
je haar troosten. Tranen stromen over haar wangen. Daarna is haar ademhaling 
rustiger. 

“Mevrouw B. heeft een grote wond aan haar kuit tengevolge van suikerziekte. Maandelijks 
gaat ze naar de wondpolikliniek. Van verbetering is geen sprake. De chirurg ziet nog maar 
een uitweg: een onderbeensamputatie. Mevrouw B. staat daarmee voor de beslissing wel of 
niet haar ene onderbeen te laten amputeren. Ze ziet er tegenop en geeft geen toestemming. 
Ze vertelt dat ze zo trots is op haar voeten en benen. Ze zijn slank en ze houdt van wandelen. 
Ook houdt zij ervan om nieuwe schoenen te kopen en lekker in de tuin te werken. De ampu-
tatie is medisch gezien nodig en uitstel is niet wenselijk. Toch is mevrouw B. nog niet zo ver, 
ondanks de hevige pijnen waarvoor morfine nodig is. De beslissing wordt maand na maand 
uitgesteld.”

“Ik merk tijdens de verzorging dat mevrouw B. oogcontact met mij blijft houden. Tijdens het 
dragen en draaien in de tillift blijft ze erover praten: wat het met haar doet om zo’n beslissing 
te moeten nemen. Ze kan mopperen over andere medewerkers en bewoners van de afde-
ling. Ze leeft in het nu, in de zieleroerselen van het moment. Haar buik is bol en ik geef haar 
op die plaats af en toe een inwrijving met solum en koperzalf. Ook op haar rug en haar been 
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krijgt ze inwrijvingen. Haar benen zijn gespannen en lijken wat verkrampt. Haar rug voelt 
warm, haar schouders hangen naar beneden en voelen wat vormloos.”

“Met mevrouw B. voer ik biografische gesprekken. Een thema in onze gesprekken is rouw. 
Rouwen is niet alleen iets voor de terminale fase, maar vindt ook plaats als we in het leven af-
scheid moeten nemen van iemand die of van iets dat je dierbaar is. Mevrouw B. zal afscheid 
gaan nemen van haar voet en onderbeen. Het onderbeen moet geamputeerd worden en dat 
is een groot verlies voor haar.”

Mevrouw B. aarzelt met haar besluit. En het proces naar de operatie toe neemt 
de nodige tijd in beslag.  Zo ontstaat er tijd om door de fasen van rouw heen te 
gaan.

“De fase van ontkenning is duidelijk aanwezig wanneer ze aangeeft misschien nog te gene-
zen en het niet nodig te vinden haar voet te laten amputeren. Ze was altijd pedicure en zo 
met voeten bezig. Wel spreekt ze van een voorgevoel dat ze altijd al had dat dit een keer zou 
moeten gebeuren. Daarop volgt de fase van verdriet om haar voet die ze moet gaan missen, 
die haar zo lang gedragen heeft. Na enkele weken komt ze in de fase van de berusting: het 
moet gebeuren en het leven erna zal weer verder gaan. Ze zal dan weer leren lopen en uit de 
rolstoel kunnen komen en weer eens naar de winkels kunnen gaan om nieuwe kleding te ko-
pen.”

Als je naar haar biografie kijkt heeft ze voor vele hete vuren gestaan. Medisch on-
derging ze een hartoperatie. Ze is gescheiden en heeft drie kinderen alleen opge-
voed. Ze heeft voor haar ouders gezorgd en haar vader is overleden aan dezelfde 
ziekte als waaraan zij nu lijdt. Ze beleeft al die strijd terug en maakt nu al een 
korte terugblik op haar leven door.  De avond voor de operatie is al een beetje als 
sterven. Maar ze kan het aan en ze gaat het aan.
In die weken van aarzeling en vertraging is mevrouw B. sterker geworden. Ze 
huilt minder en ze zit beter rechtop. Ze herkent alle medewerkers goed. Ze heeft 
uiteindelijk zelf met overtuiging de beslissing tot amputatie genomen. Ze is heel 
verdrietig maar kijkt letterlijk en figuurlijk vooruit. Ze weet met kracht door dit 
punt heen te gaan en de toekomst aan te gaan.

CASUS 2 In warmte sterven

Mevrouw F. O. was 84 jaar en werkte vroeger in de verpleging. Zij heeft eerder al borstkanker 
en hartfalen bij hartritmestoornis doorstaan. Ze komt na een val vanuit het ziekenhuis bij ons 
wonen. Zij had in het ziekenhuis een uitdrukkelijke euthanasiewens. Ze had zich al langer 
geleden ingeschreven bij de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. De euthanasiewens be-
loofde een thema te zullen worden maar verdween geleidelijk toen haar toestand verbeterde.

Mevrouw F. knapt hier in huis behoorlijk op. De lange lijst medicijnen wordt steeds korter. 
Ze heeft goed contact met de medebewoners en doet actief mee aan activiteiten. Ze lijkt zich 
snel gehecht te hebben. Ze heeft haar eigen spullen om haar heen en haar eigen plekje gecre-
eerd. Als ze naar buiten gaat maakt ze foto’s met haar Ipad, die ze weer deelt met haar vrien-
dinnen. Over euthanasie wordt niet meer gesproken.

Na ongeveer drie maanden begint mevrouw F. zich echter steeds slechter te voelen. Het 
wordt niet echt duidelijk waar het aan ligt; mogelijk is er weer sprake van hartfalen. Ze kan 
niet goed meer staan en voelt zich heel moe. Ze blijft op bed en is stil.
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“Als ik bij haar langs ga herkent ze mij wel, maar toch ze is afwezig. Ik geef haar een inwrij-
ving; haar voeten en onderbenen voelen koud, haar armen en hals zijn warm en gestuwd. 
Haar polsslag is krachtig maar onregelmatig. Ik geef haar arnica-wikkels om haar polsen en 
een hart-inwijving met aurum lavendula. Het gaat steeds slechter met haar. De collega’s ma-
ken zich zorgen. Mevrouw is wel alert en geeft aan moe te zijn en het niet meer te weten. Als 
ik haar draai worden haar gelaat bleek en haar lippen wat blauw.  Als ik fysiek naar haar kijk 
lijkt ze pre-terminaal te zijn. Ik overleg dit met de arts. Deze geeft aan dat je door het hartfa-
len een vertekend beeld kunt krijgen. We gaan door met de inwrijvingen en de wikkels en me-
vrouw gaat wat beter eten en drinken. Het beeld en de situatie zijn nog niet echt duidelijk.

Mevrouw krijgt een klysma en wordt op de po-stoel geholpen. Ze heeft veel uitscheiding on-
danks weinig opname. Hierna wordt zij onwel en krijgt ademhalingsproblemen. Samen met 
een collega verzorg ik haar. Ze is slap en moe maar voelt wel warm. Haar voeten zijn meestal 
koud. In de avond is de ademhaling weer normaal en heeft ze weer wat gegeten.”

“Haar dochter en kleindochter komen vaak op bezoek. De zorgverleners gaan regelmatig 
bij haar langs en geven haar warmte en regelmatig kleine hoeveelheden eten en drinken. De 
laatste dagen van haar leven is ze rustig en ontspannen en heerst er een serene rust op haar 
kamer.

Twee uur voor haar sterven ben ik bij haar samen met haar dochter. We praten wat over haar 
leven. Ze ligt ontspannen op haar zijde met een zachte ademhaling. De pols is zacht en re-
gelmatig. Ik voel hoe het met haar voeten is en opvallend genoeg zijn haar voeten en benen 
helemaal warm. Als ik vervolgens haar gestalte in me opneem zie ik een heel ‘andere’ vrouw: 
mooi, lief en zacht. Ik zeg gedag en laat moeder en dochter in vertrouwen achter. Twee uur 
later overlijdt zij. De dochter heeft samen met een collega de laatste zorg verleend. Mevrouw 
F. wordt opgebaard in de kapel.”

CASUS 3 Bang voor de dood

“Mevrouw M. is een kranige vrouw die haar verblijf in het verpleeghuis snel een plek weet te 
geven. Haar fysieke gezondheid gaat langzaam achteruit. Zij eet minder, slaapt meer, loopt 
weinig tot niet. Zij slaapt in de nacht slecht en heeft veel dromen. 

Voor haar slaapproblemen krijgt zij een koperzalf-wikkel die de lever verwarmt en onder-
steunt. De lever heeft een eigen ritme van afbraak en opbouw en een verstoring van dit ritme 
kan de slaap beïnvloeden. Ik leg haar uit dat als de lever wat meer ondersteuning krijgt, zij 
waarschijnlijk wat dieper slaapt en de dag ook beter kan ‘verwerken’. Mevrouw M. staat hier 
wel voor open. De wikkel wordt dagelijks voor het slapen aangebracht. In eerste instantie lijkt 
zij beter te slapen. Wel droomt ze nog veel met name over haar leven nu. Haar dochter is 
sceptisch over deze behandeling en wil hem stoppen. 

Mevrouw M. geeft aan bang te zijn voor de dood. Ze had een moeilijke jeugd en toen haar 
opa overleed – ze was toen zeven jaar – maakte dat een hele diepe indruk op haar. Ook de 
angst voor bombardementen draagt ze haar hele leven met zich mee. Haar huwelijk liep stuk 
en haar eerste kind is ernstig gehandicapt. Haar zus overleed elf jaar geleden en ook dat was 
een heftige ervaring.
Zo is de angst voor de dood een deel van haar leven geworden. Ze was vroeger christelijk 
maar was van haar geloof af en het was niet meer teruggekomen. Ze geeft aan een gevoelig 
mens te zijn, gevoelig voor stemmingen. Ze gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde.
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De dochter geeft aan dat we beter niet over de dood kunnen praten en zij houdt alle boeken 
die hierover gaan weg; ook hoeft zij niet zo nodig naar zichzelf te ‘kijken’ of op haar leven 
terug te kijken. Ondertussen overlijdt de buurvrouw, op een rustige en mooie wijze. Mevrouw 
M. is hiervan onder de indruk. We praten erover met elkaar en zij vertelt dat ze het zo mooi 
vond om te ervaren dat haar buurvrouw zo rustig was, en zonder angst. Dit geeft haar ver-
trouwen. Mevrouw M. is ook bij de afscheidsdienst. Nogmaals praten we over het sterven. 
De dagen en weken daarna, als ik bij mevrouw M. ben, praten we over de dood. Zij is nieuws-
gierig hoe wij er in de antroposofie naar kijken. Ze vraagt er vaker naar.” 

Mevrouw M. is nu in de laaste fase van dit leven. Zij ligt veel op bed en eten en drinken gaan 
eigenlijk niet meer. Ze vraagt wel naar eten en drinkt ook, maar als ze het aangeboden krijgt 
braakt ze het weer uit. De dochter wil dat we het niet meer geven. 

“Toen ik een jaar voor haar overlijden bij haar in haar kamer kwam leek ze ver weg en vroeg 
ze mij: ‘Ben ik dood? – Ik geloof echt dat ik nu dood ben!’ Ik zei haar dat het niet zo was. Ze 
kwam heel langzaam terug en vroeg of ik de persoon was die ze goed kende. Ik vertelde haar 
dat ze niet dood was, maar dat je als je heel oud bent af en toe al een meer in de geestelijke 
wereld kunt zijn en dan soms moeite hebt om weer in je lijf terug te keren. Als je meer aan 
het loslaten bent, kun je soms meer moeite hebben met ‘wakker’ worden. 

Mevrouw M. maakt plukkende gebaren en vraagt fysiek contact door je hand vast te houden 
en bevestiging te krijgen van wie je bent. We zetten het bed zo dat zij zich in haar directe 
omgeving veilig kan voelen. Op een gegeven moment lijkt zij dingen te zien en te ervaren die 
voor de omstanders niet waarneembaar zijn.

Ik adviseer om olibanum te geven. Op haar verzoek stuur ik de dochter een mail  over de 
werking ervan; de olibanum zal haar goed verwarmen en ze zal meer bij zichzelf komen. 
Hierdoor zullen de angsten en onrust afnemen. Ik merk aan de reactie van de dochter dat ze 
dit niet zo ziet zitten. De dochter wil dat ze morfine en een rustgevend middel (dormicum) 
krijgt. Nogmaals benadrukt de dochter dat we haar moeder geen vocht moeten geven. De 
dochter is veel aanwezig; zij loopt rond in de kamer van haar moeder en is regelmatig aan 
het bellen.

Mevrouw M. lijkt goed te reageren op de olibanum; ze slaapt dieper en is rustig. Als me-
vrouw begint te vertellen over dingen uit het verleden wil de dochter dat we het stoppen. Een 
vervangend arts schrijft haldol en zonodig morfine voor. Haldol wordt voorgeschreven in 
verband met de aparte uitspraken die mevrouw doet. De dochter vindt dat haar moeder hal-
lucineert en geeft aan niets spiritueels erover te willen horen. We respecteren dit.

Ondertussen spreek ik met het team op de afdeling. Het is mooi om te zien dat de medewer-
kers het proces als natuurlijk beschouwen en er krachtig in staan. Ze informeren de vervan-
gend arts over olibanum en delen hun waarnemingen. De arts luistert en handelt hiernaar. 
Hij geeft aan wel vocht te blijven aanbieden als mevrouw hierom vraagt. 

De dochter laat me weten verder niks over antroposofie te willen horen. Ik vertel haar dat de 
kennis van het team en mij ook op ervaring is gebaseerd en dat we afgaan op wat mevrouw 
M. aangeeft. Door te blijven communiceren met elkaar in de dagen dat mevrouw M. de laat-
ste fase ingaat, creëren we een geborgen rust op de afdeling. Mevrouw M. en haar dochter 
kunnen allebei zijn wie ze zijn. Zij overlijdt in het bijzijn van haar dochter. Samen met een 
vaste medewerker en de dochter geef ik haar haar laatste zorg. De lavendelolie die we daarbij 
gebruiken, geeft rust en ruimte en het voelt goed.”
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Marc Chagall, Fleurs de Printemps
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3 Medewerkers in proces

Stervensbegeleiding is voor medewerkers een grote opgave en een zware taak, zowel fysiek 
als emotioneel. Maatschappelijk wordt dit werk weinig gewaardeerd en heeft het ‘verpleeg-
huis’ een zeer negatieve bijklank. Terwijl juist in de stervensbegeleiding de essentie van het 
leven kan worden geraakt en ervaren. De negatieve beeldvorming van de laatste levensfase 
heeft te maken met ons moderne accent op autonomie, gezondheid, succes. Maar daarmee 
wordt de principiële afhankelijkheid en kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en dus van 
iedereen miskend. Het verbeteren van de beeldvorming is gebaat bij een beter besef van deze 
kwetsbaarheid en bij een grotere aanvaarding van de eindigheid van het leven.

Medewerkers die stervensbegeleiding bieden zijn gebaat bij een positieve houding jegens 
hun werk en het sterven. Het is van belang de zorg niet te verengen tot fysieke verzorging en 
een brede blik op de mens in zijn totaliteit te behouden. Daarom werkt Rudolf Steiner Zorg 
aan versterking van innerlijke flexibiliteit door onder meer positieve gezondheid en visiege-
richte trainingen. 

De innerlijke ruimte verzorgen 

In aansluiting op het spiritualiteitsbegrip van Prof. Carlo Leget, dat hij voor de palliatieve zorg 
ontwikkeld heeft, kunnen we de basale houding in de stervensbegeleiding verbinden met ‘in-
nerlijke ruimte’. Ruimte maken in je eigen innerlijk betekent dat je toegankelijk wordt voor 
iets anders, met name een andere mens. Het gaat erom jezelf meer terug te houden, zonder 
jezelf los te laten.

Vaak is onze ziel gevuld met de planning die we in ons hoofd hebben, het gevoel van drukte 
of bezorgdheid, en werken we stug door bij het uitvoeren van taken. Wie vol oordeel is en 
afwijst, diens innerlijke ruimte is gevuld met het eigen gelijk; daar komt geen andere mening 
meer binnen. Wie vol emotie is en huilt, diens innerlijke ruimte is gevuld met het eigen ver-
driet; daar komt geen ander gevoel meer binnen. Wie vol dadendrang is en handelt, diens 
innerlijke ruimte is gevuld met het eigen doel; daar komt geen bijsturing meer aan te pas. 
Verder zitten we innerlijk vol van gedachten over wat we moeten, vol van gevoelens voor 
kwetsbare bewoners, vol van de ingrepen die nu nodig zijn. Op deze manier kunnen wij de 
andere mens niet werkelijk in ons innerlijk ontvangen.

Daartoe moeten we onze innerlijke ruimte verzorgen, alsof het een kamer van een bewoner 
is.
Leget geeft daarvoor een aantal handreikingen: 
• maak plezier en heb lol
• zit goed in je vel, zorg dat je lichamelijk goed bent en je stevig voelt
• check je gevoel, wees open, laat je raken
• zoek je eigen balans tussen teveel en te weinig
• vind je eigen bron van inspiratie
• verzorg de stilte in jezelf
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Vanuit de metafoor van de ruimte kun je het ook anders omschrijven en ruimte letterlijk te 
nemen:
houd de ruimte schoon : steeds weer komen er onfrisse gedachten en gevoelens in die ruim-
te; zorg dat je dagelijks een schoonmaak moment inlast
houd de ruimte toegankelijk : als de ruimte vol zit met gewenste of ongewenste meningen en 
emoties, of volstaat met allerlei beelden, kan er niets of niemand meer binnen komen; zorg 
voor beweging, voor afwisseling tussen openen en sluiten;
zorg voor frisse lucht: zet de ramen open, laat af en toe een onbekende wind binnenkomen, 
laat toe wat je nog niet kent
zorg voor warmte: wees vriendelijk en zacht voor je zelf, laat het haardvuur branden, bezie-
ling, aanvaarding en berusting
ontvang mensen gastvrij: laat de waarnemingen en gedachten en gevoelens binnenkomen en 
geef ze hun plaats zonder dat ze de ruimte in beslag nemen

Zoals een dichter al van een vogel zei: het nest is goed, maar het heelal is ruimer (Phoenix 
van Marsman), is het mooi als je eigen innerlijk een nest is waar je je behaaglijk in voelt en in 
een open verbinding met de omgeving staat. 

Innerlijke ruimte is ook wat de mensen die sterven nodig hebben. Wie zich verkrampt aan 
het leven vastklampt sluit de ruimte van binnen en zal maar moeilijk kunnen loslaten. Lachen 
wordt dan al moeilijk, en sterven ook. Kun je in de laatste fase ruimte maken voor herinne-
ringen en gevoelens, zonder je daardoor in beslag te laten nemen? Je kunt elkaar helpen om 
innerlijk weer even vrij te worden. Soms door woorden, soms juist niet. 

Leget benoemt vijf spanningsvelden waartussen die ruimte steeds weer veroverd moet wor-
den: tussen actief handelen en passief overlaten, tussen vasthouden en loslaten, tussen zich 
schuldig voelen en schaamte hebben, tussen autonoom zijn en afhankelijk zijn, tussen ratio-
neel weten en religieus voelen. In de communicatie tussen alle betrokkenen in de palliatieve 
zorg komen deze spanningsvelden telkens weer te voorschijn en is het de vraag hoe je in 
jezelf en bij de ander die innerlijke ruimte kunt helpen verzorgen. 

Balanceren
Van belang is dat de medewerkers zelf zich bewust zijn van hun eigen toestand: in welke 
stemming zij zelf zijn, hoe koud of warm ze het zelf hebben, welke emoties er in hen zijn. 
Stemming, emotie en warmte hebben invloed op degene die pijn heeft of stervende is. Een 
positieve houding, evenwichtig rusten in jezelf, krachtig en kwetsbaar: daarmee help je de 
ander. 

De stervende mens is heel open voor wat er in de omgeving is. Het venster staat open. In 
hem komen ook de gedachten van de medewerkers binnen. Als de medewerker bang is voor 
de dood, of de dood het zinloze einde van het leven vindt, dan heeft dat invloed. Als de me-
dewerker meeleeft met de dood als mysterie en als overgang helpt dat de ander die voor de 
overgang staat. 

Voordat de medewerker de kamer van een stervende mens binnengaat, doet zij kort zelfon-
derzoek: ben ik in balans, kan ik er voor de ander zijn of niet, kan ik positief zijn, is het teveel 
voor mij nu?

Ook de medewerker kan bij zichzelf te rade gaan hoe zij rouwprocessen heeft doorgemaakt. 
Kübler-Ross beschrijft vijf fasen in de rouwverwerking. Iedere medewerker kan die bij zichzelf 
leren herkennen. Ook bij een kritische beoordeling (feedback) kun je ze ervaren. 
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Trainingen

Wie gaat werken in een zorginstelling voor ouderen en dus in hoge mate palliatieve zorg gaat 
verlenen, treedt een wereld binnen waarin de sterfelijkheid en de weg naar het sterven voor-
opstaat. Als we het sterven als een mysterie zien, treed je als jonge medewerker in opleiding 
in een nieuwe wereld binnen waarin je wordt voorbereid op een mysterie. Sterk uitgedrukt: je 
treedt als een neofiet (inwijdeling) binnen in de tempel waarin je confrontaties moet aangaan 
(met sterfprocessen, je eigen sterfelijkheid, emoties van de familie, angsten, lijkverzorging). 
Opleiding is dan ook begeleiding op de weg van zelfconfrontatie. Dat vraagt ruimte voor het 
persoonlijke stuk en het meedragen van elkaar in een sfeer, in een cultuur van vertrouwen. 
Je bent met en voor elkaar getuige van dit mysterie. Dat maakt mogelijk dat je je niet afsluit 
voor de ervaringen door jezelf op te hangen aan en afhankelijk te maken van procedures of 
dogma’s. 

Visiegerichte cursus
Rudolf Steiner Zorg biedt een cursus van zes dagen aan die uitgaat van teambuilding met 
behulp van zang en gesprek, waarin communicatie wordt geoefend en positieve gezondheid 
wordt uitgelegd. De visie wordt toegelicht en de kringloop van het jaar (ritme van de seizoe-
nen) wordt doorgenomen. Vervolgens worden in vier lesdagen de vier lagen van de mens 
zowel theoretisch als praktisch besproken en concreet verbonden met het eigen werk. Thera-
peuten verzorgen een deel dat aansluit bij het thema; zij helpen de vier elementen te ervaren. 
Ook het belang van voeding komt aan bod. En steeds worden wetmatigheden in de biografie 
behandeld waarbij de deelnemers ook naar hun eigen biografie leren kijken. De laatste lesdag 
gaat over de stervensbegeleiding, deels aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Positieve Gezondheid
De visie van Positieve Gezondheid geeft het werk van de verzorgende, verpleegkundige, acti-
viteitenbegeleider, begeleider en behandelaar een brede horizon. Het gaat niet om een eenzij-
dige nadruk op het fysieke of mentale welbevinden, niet eenzijdig om sociale aansluiting en 
participatie, niet eenzijdig om kwaliteit van bestaan en zingeving, het gaat om het brede palet 
van al deze domeinen. En het is aan de cliënt of patiënt zelf om aan te geven op welke ge-
bieden bepaalde verbetering het meest gewenst is en het meest betekenis voor hem of haar 
heeft. 

Daarmee ligt de prioriteit dus niet bij het eigen beroepsbeeld van de professional, maar bij 
de waarneming van de cliënt/patiënt, die expliciet of impliciet aangeeft, wat voor hem of haar 
nu het meest urgent en het meest belangrijk is. Door de zes domeinen zo expliciet te onder-
scheiden, wordt de professional ertoe aangespoord, langs deze lijnen waar te nemen en van-
uit deze domeinen het contact en het gesprek te zoeken.

Deze zes domeinen kun je ter vereenvoudigen in drie domeinen samenvatten die natuurlijk 
onderling elkaar beïnvloeden en met elkaar het zesde domein tot stand brengen: kwaliteit van 
bestaan.

Persoonlijk welbevinden Fysiek welbevinden / lichamelijk comfort
    Psychisch welbevinden, / mentaal welbevinden

Zingeving   Spiritueel welbevinden / betekenis in het leven

Participatie   Sociale inbedding, contacten, relaties, activiteiten
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We kunnen deze drie hoofdgroepen benoemen als: Welbevinden, Zingeving en Participatie. 
Het eerste is meer gericht op het individuele leven, het tweede meer op het sociale leven. 
Individualisering (persoonsvorming) en collectivering (gemeenschapsvorming) zijn als polen 
steeds op elkaar aangewezen.

Interviews met medewerkers

1 
“Rudolf Steiner Zorg vind ik onderscheidend omdat er minder strak met de dingen wordt 
omgegaan en er meer wordt meebewogen met de bewoner en de situatie. Daardoor is er 
meer ruimte om creatief te zijn, vindingrijk ermee om te gaan. We kijken meer naar wat er nu 
nog wél kan. We grenzen minder snel ons handelen af. We vragen: wat kan er nog? 
Wat we in Rudolf Steiner Zorg goed doen is het bewijzen van de laatste eer. De zorg gaat bij 
ons na het sterven nog door. We hebben tijd en aandacht voor de familie, die we ook betrek-
ken bij die nazorg. Al haalt de familie vaker dan vroeger de uitvaartondernemer erbij, we blij-
ven die nazorg bieden. Het afleggen en opbaren krijgt bij ons een ceremonieel karakter. Het 
waken bij de dode, met name in de avond en nacht, krijgen we nu minder goed voor elkaar. 
Euthanasie heb ik nooit life meegemaakt. In de laatste decennia is het misschien 5 keer ge-
beurd; misschien dat het nu wat toeneemt. Ik wil zelf geen euthanasie. Dat wat je overkomt, 
daar moet je mee omgaan, dat moet je aangaan. Je moet er niet voor weglopen. Euthanasie 
is toch een vorm van kunstmatig afscheid nemen; je loopt voor iets weg. 
Jongere medewerkers in de ouderenzorg zijn wat zakelijker. Tegelijk zijn ze praktisch inge-
steld en daardoor niet makkelijk bij een visie te betrekken. Het overbrengen van een visie op 
doeners vraagt een speciale aanpak. Hun spirituele antenne moet vaak eerst nog aangezet 
worden. Dat lukt ons nog niet voldoende. In hun culturele bagage zitten niet zoveel directe 
aanknopingspunten. We kunnen ook beter niet teveel tegelijk willen inzetten.
Positieve gezondheid kan ons veel brengen, maar het is dan wel mooi als iedereen in de 
organisatie ermee werkt, ook behandelaars en leidinggevenden. Je moet het echt integraal 
aanpakken. En als iedereen kan vertellen hoe die er zelf mee werkt. Na de introductie zakt het 
weg en raakt men de concentratie kwijt.“

2 
“Tijdens mijn opleiding kwam ik hier voor mijn stage. Ik voelde me hier al snel erg op mijn 
plek. Ik dacht eerst in een ziekenhuis te gaan werken, maar heb voor Rudolf Steiner Zorg ge-
kozen. Ik had tijdens mijn stage ondersteuning nodig bij het leggen van contact met de men-
sen. Hier kreeg ik hulp, kreeg ik opbouwende kritiek. De werkbegeleiding was zo dat ik fouten 
durfde te maken en dat ik vragen durfde te stellen. Op andere plekken durfde ik dat niet; daar 
voelde ik me onvrij en was er een gedwongen sfeer. Hier mag ik zijn zoals ik ben. Hier kan ik 
mijn mening geven. We leven als collega’s met elkaar mee. We geven om elkaar. En als je als 
medewerker stabiel bent, dan kun je ook betere zorg aan de bewoners geven. 
Het overlijden van mensen was voor mij een enorme drempel. Ik had het privé nog nooit 
meegemaakt, ook niet in mijn stage. Mijn stagebegeleider hier vroeg een keer aan mij of ik 
erbij wilde zijn en mee wilde komen. Het was op de kamer heel rustig; ik kon er echt present 
zijn. Maar het was zo spannend dat ik moest huilen toen ik terugliep. Maar ze lieten mij be-
gaan, gaven me een arm en waren zwijgzaam. Ze praatten er niet overheen. Ze lieten me; het 
huilen mocht er zijn. Dat vond ik heel bijzonder.
Een mevrouw lag opgebaard op haar kamer. Ik heb nog nooit zo iets moois gezien. Het was 
zo rustig, zo vredig, zo mooi. Al mijn angst en onbegrip verdwenen toen ik dit meemaakte. 
Hier in de kapel lag een andere bewoner opgebaard; we stonden er stil omheen. We gingen 
herinneringen ophalen, verhalen uit haar biografie vertellen. Met een positieve blik. Er werd 
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daarbij gelachen. Duurde voor mijn gevoel veel langer dan het was. Het was daarna of ze 
even naast me liep en er nog was. Het overlijden is bij iedere bewoner zo anders, zo verschil-
lend, zo persoonlijk. De lijdensweg ook. Die kon me in het begin echt schokken. De stervens-
weg sleept je mee. 
Het spreken over de dood gebeurt hier wel. De een vindt het echt lastig, de ander vindt het 
heel gewoon. Je moet elkaar de ruimte geven. Je moet het praten niet afdwingen. Ook over 
euthanasie is het gesprek vrij. In de overdrachten heb je wel zo je uitwisseling. En in de laat-
ste fase heb je meer gesprek. En je zorgt ook voor stagiaires. Of er leven is na de dood? Ik 
ben christelijk, gereformeerd opgevoed. Ik had last van de gereformeerde onvrijheid toen ik 
puber was. Hier in Rudolf Steiner Zorg is het minder dwingend. Ik hoop wel op een hemel en 
op een terugkomen. Het doet me wat om te denken dat je met een nieuw doel weer op aarde 
kan komen. Maar op de cursus antroposofie werd het me soms teveel; dat mocht ik ook aan-
geven. In het team ligt de antroposofie in het midden. Er zijn geen partijen. 
Bewoners vragen me ook “hoe gaat het nu; komt het einde in zicht?” Je hoeft niet altijd iets 
te zeggen; een hand drukken is soms voldoende. Ik wil wel hulp kunnen bieden, zeker als je 
een band hebt met iemand. Maar als het spiritueel te ver gaat, kan ik er iemand bij halen. 
Een bewoner wilde dat ik voor haar spreuken voorlas. Die waren voor mij erg heftig. En toch 
vroeg ze dan weer: “zou je willen voorlezen voor mij?” of: “lees eens voor wat jij het mooiste 
vindt”. Voor haar heb ik het dan gedaan. Dat voelde ook prima. Ik kon zo een hele dag door-
gaan. 
Voeten inwrijven of zo vind ik helemaal niet raar. Ik heb gezien hoe anderen dat doen en hoe 
het werkt. Mensen veranderen enorm als dat gebeurt. 
Positieve gezondheid; dat is voor mij kijken naar de bewoner. Hoe staat iemand zélf in het 
leven. Je volgt de ander. Je hebt gesprekjes, tast de stemming af. Je gaat anders kijken. Als 
iemand iets belangrijk vindt, maak dat dan beter, ook al krijgt iets anders daardoor minder 
aandacht. Dat is ook een positieve houding. Het model positieve gezondheid is best nog las-
tig toe te passen; ik mis nog een handvat. Het contact met de bewoners vind ik nu heel leuk. 
Vaak zeggen ze “jij mag terugkomen!”. Speciaal is dat bewoners hier betrokken worden bij 
van alles. Ook bij het bestellen van koekjes. Daar ben je dan over in gesprek. 
Een bewoonster was weerbarstig, bood vaak veel weerstand en was vasthoudend en negatief. 
We spraken met haar en vroegen wat ze nog wilde bereiken. Ze zei dat het haar doel was 
om te leren luisteren. Daaraan wilde we werken. Ze wilde meer vrede met haar familie. Door 
eraan te werken met elkaar is ze echt een andere persoon geworden. Ze moest iets loslaten 
om verder te komen.”

3 
“Ik kwam van een andere instelling waar ik het zielig vond voor de mensen; ze werden heel 
snel naar het ziekenhuis gestuurd. Bij Rudolf Steiner Zorg is doodgaan goed; iedereen mag 
op zijn eigen wijze sterven. We zij hier terughoudend met grote ingrepen zoals insturen in 
het ziekenhuis. We vormen met zijn allen een veilige kring rondom de stervende mens, sa-
men met de familie en vrienden. Belangrijk is om goed te observeren en te zien wat er licha-
melijk nodig is en om te zorgen dat mensen zich veilig voelen. Je moet begrijpen waar dingen 
vandaan komen en dan helpt het om de biografie te kennen. Als er onrust is kan dat komen 
door onenigheid in de familie bijvoorbeeld. Sommigen hebben diepe littekens in het hart die 
niet te genezen zijn.
Als boeddhist kan ik hier in Rudolf Steiner Zorg goed zijn. Boeddhisten hebben diep respect 
voor oudere mensen, hebben geduld en tonen respect. Wij denken dat de ziel na de dood 
blijft bestaan. Voor de rijke mens wordt er zeven dagen gebeden. De tempel speelt een rol, 
waar de monniken bidden. Gestorvenen worden verbrand, gecremeerd. Bij mijn eigen ‘oma’ 
had ik sterk de indruk dat zij na het sterven om me heen was en aangaf dat ze er was. Ik krijg 
er kippevel van als ik dit vertel. Er is leven na de dood. Tijdens het leven wordt je in het oog 
gehouden; er is een hoger bewustzijn dat volgt wat je doet.”
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4 
“Als vrijwilliger in een hospice ben ik op zoek gegaan naar een baan en kwam ik bij Rudolf 
Steiner Zorg terecht waar ik nu al enkele jaren werk. In Rudolf Steiner Zorg zijn er momen-
teel niet veel vrijwilligers zodat mensen in de laatste weken niet zoveel aandacht krijgen als 
ik ze zou gunnen. Het zou mooi zijn als we meer vrijwilligers kunnen opleiden. Die kunnen 
bijvoorbeeld een verhaal voorlezen, of lier spelen, of een voet inwrijven. De medewerkers zijn 
vaak te druk om er goed voor iemand te ‘zijn’. Terwijl iemand die sterft ‘aan een poort staat’. 
Dat vraagt stilte, rust, aandacht en ruimte. 
Het gesprek over het sterven doe ik wel, in mijn situatie tijdens de activiteiten vooral met de 
bewoners zelf. Dan vraag ik ‘hoe zou dat zijn?’. De dood komt natuurlijk regelmatig langs, al 
is het door de mensen die overlijden. Er is best veel angst voor de dood bij bewoners. Ik zoek 
naar manieren om mensen enigszins gerust te stellen of te troosten. Op de woongroepen is 
er wel eens teveel geheimzinnigheid; bewoners mogen dan niet weten dat iemand aan het 
sterven is of gestorven is. Alsof wij, begeleiders, angst hebben voor de emotie die dat op-
roept. Maar dood is een realiteit en die hoeven we niet af te schermen. Geef de emotie juist 
ruimte. Je bevestigt anders juist de angst. Ik noem dat: werken vanuit een acceptatie-veld.
Onder collega’s spreken we er minder over. Jonge medewerkers vinden het soms doodeng. Ik 
neem ze als het past wel eens mee en vraag dan: ‘voel de sfeer hier eens; voel hoe die veran-
derd is en hoeveel rust er is gekomen’. Je moet elkaar natuurlijk wel eens opvangen. Oudere 
medewerkers zeggen dat ‘het went’ en bewaren innerlijk afstand. Misschien triggert het grote 
verdriet het eigen verdriet waarvoor je je wil afschermen. Voor mij is het omgekeerd; ik word 
steeds dieper geraakt als iemand overlijdt. Als boeddhist vieren wij de dood. Het is ook een 
bevrijding, een verlossing, een feest! Het is misschien Hollands om de dood te mijden en 
weg te moffelen. Maar dat is dus cultureel bepaald. Andere culturen vieren het.
Rudolf Steiner Zorg zou zich nog sterker kunnen maken voor de ziels-zorg. Het voorbereiden 
op de overgang, het geruststellen, het ‘er zijn’ voor de ander. Belangrijk dat mensen zich vei-
lig voelen, op hun gemak zijn. Dat er acceptatie plaatsvindt. Een ander aspect is geestelijke 
verzorging; die zouden we ook nog meer zelf kunnen geven. Wat er nodig is is interesse, en 
vragen stellen. We kunnen meer vragen stellen en interesse tonen voor iemands biografie. 
Dat moet je durven. Daardoor kom je veel meer over iemand te weten en kun je beter inspe-
len op situaties. Door zielezorg bied je de mensen omhulling en kun je ze ook betrekken bij 
het dagelijks leven; ze kunnen heel goed zelf de planten water geven. 
Om medewerkers meer te verbinden met de visie helpt het als de organisatie draagt wat ze 
doen. De organisatie die ruimte geeft aan medewerkers maakt het mogelijk dat er een ge-
zond midden ontstaat tussen vaste vorm en vrije beweging. Als medewerkers daartussen 
zitten kunnen ze bij twijfel vragen stellen. Vernieuwing door scholing duurt lang. Mensen 
blijven gebaande wegen begaan. Maar het gaat om verandering van het perspectief. Wat be-
tekent iets voor de bewoner zélf in plaats van wat het betekent voor mij. Dat geldt ook voor 
rituelen. Je doet het niet voor jezelf maar omdat je ervaart wat het de ander doet. Het helpt 
jezelf ook enorm vooruit als je je eigen beleving niet centraal stelt, maar onderzoekt waar ie-
mand anders blij van wordt. Dan kun je beter in het moment waarnemen wat de ander nodig 
heeft. Vroeger heb ik veel gemediteerd; nu kan ik heel goed in het moment zijn. Voor mij is 
het belangrijkste dat ze een plezierige dag hebben gehad, dat ze hebben gelachen en zich op 
hun gemak voelen. Ik wil wat lichtheid in hun bestaan brengen.”

5 
“Als stafmedewerker heb ik ook in andere verpleeghuizen gewerkt. Hier valt op de rust en de 
persoonlijke aandacht. De medewerkers zijn er voor de mensen, ze luisteren echt en gaan 
daarin soms erg ver.
Antroposofie herken ik aan de verhalen, de muziek, de spreuken, inwrijvingen; de manier van 
afleggen en opbaren. De kracht zit ook in de rituelen. Het bijzondere is dat hier de zorg echt 
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tot een afronding komt; met het overlijden is het niet meteen klaar; het gaat nog door. Het 
leven komt na de dood tot een afronding. Er is specifieke aandacht voor het stervensproces, 
het omhullen, het voorbereiden op het loslaten. Collega’s bewegen en gaan mee met degene 
die sterft: het is een mee-leven.
Ikzelf ben christen. Ik geloof wel dat dood niet gewoon dood is; dat de ziel het lichaam ver-
laat en door God geoordeeld wordt; dat er hemel en hel zijn. Er is een groeiende openheid 
voor spiritualiteit en zingeving; men zoekt de waarde van het leven. Antroposofie helpt bij 
het zoeken wat voor taak iemand in het leven wil vervullen. Maar reïncarnatie is voor mij een 
vraag; hoe kan dat werken?”

6 
“Elke dag is waard geleefd te worden. Ik heb in andere verpleeghuizen gewerkt, was teamlei-
der, werkte voor uitzendbureau’s in verpleeghuizen en kwam zo bij Rudolf Steiner Zorg. Dat 
was een vorm van thuiskomen. Bij andere verpleeghuizen gaat het er klinischer aan toe; klaar 
is klaar. Als je bij ons naar de Kapel gaat, dan weet je het; dat zegt alles. De nis in de gang, de 
november-viering helpen bij je spiritualiteit. Ik kan voor indische mensen wat betekenen, bijv. 
als iemand me vraagt te bidden in de Maleisische taal. Of te zorgen dat de laatste kleding al 
op tijd klaarligt. 
Belangrijk is om uitspraken goed te horen en serieus te nemen. Als iemand ergens naar kijkt 
waar niets is, kan dat toch iets betekenen. Als iemand zegt ‘ze willen me nog niet’ geeft dat 
iets aan. Zo kun je een enkele keer bij iemand wel eens vragen ‘staat er al iemand op je te 
wachten?’. Soms noemen ze opeens een naam die je niet kent; als je dat uitzoekt blijkt het 
een oudere zus te zijn die al gestorven is. 
Op Rudolf Steiner Zorg is het contact met de familie intensiever. Wat mij betreft mogen we 
nog meer met de familie spreken en uitleggen wat je rondom het sterven doet. Je kunt dan 
samen de zorg bij het levenseinde doen. Op je gemak en in rust – dat geeft hun veel. Soms 
komen ze waken na het sterven. Kleinkinderen beschilderen de kist. Kleine gesprekjes. Met 
een gerust hart sterven en laten sterven.
De stervensbegeleiding van Rudolf Steiner Zorg laat zien dat het anders kan. Het gesprek 
over de dood, het sterven, de rituelen – het mag van mij nog méér; het hoort bij het leven. 
Ook collega’s onderling mogen er meer over spreken. Je kunt er normaal over praten, ook 
met de bewoner. Confronteer ze er ook maar eens mee, stop het niet weg; ‘waar zou ik naar 
toe gaan?’ – dat kun je best eens hardop vragen. De schroom mag weg. Geen verstoppertje. 
Als je er niet over praat, creëer je angst, ook bij de bewoners. Het sterven geldt voor iedereen; 
het is wederkerig.
Wat ik heel belangrijk vind is dat er na het sterven een nagesprek over het stervensproces 
komt, een soort teamoverleg met iedereen erbij, waar ook iedereen zijn verhaal kan doen. 
Tussen mensen is een band ontstaan. Een nagesprek helpt om af te ronden, te verwerken en 
te leren. Het kan ook een moment zijn waarop jonge medewerkers huilen en geholpen wor-
den. Die aandacht voor de jonge collega is zo belangrijk; even praten over het sterven; anders 
slaat het naar binnen. Je kunt aanvoelen dat ze het nodig hebben.
Door mijn achtergrond ben ik wel spiritueel gevoelig. Ik ga daar heel nuchter mee om. Nadat 
iemand overleden is, kun je ’s nachts bijvoorbeeld nog heel lang stappen horen. Of er gaat 
gewoon opeens een deur open. Of de lift ging opeens omhoog of omlaag. Tijdens het afleg-
gen gebeurt er opeens iets vreemds. Collega’s vinden dat soms moeilijk. Sommige mensen 
met een bepaalde achtergrond zijn bang voor geesten. Sommigen merken het wel maar wil-
len het niet weten, of verklaren het door hun eigen angsten. Er is iemand geweest die hier 
heel lang woonde en veel contact had met iedereen; die heeft hier als gestorvene in mijn 
beleving lang rondgedwaald. Ik probeer mensen gerust te stellen: ‘je hebt hem toch nooit 
kwaad gedaan – waarom ben je dan bang?’ 
De jongeren staan best open voor het spirituele;ze vinden het niet raar. 
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Goed sterven is daarom ook goed loslaten, zodat je werkelijk kunt gaan, en niet blijft hangen. 
Goede stervensbegeleiding heeft betekenis voor het leven na de dood, heeft er invloed op. 
Dat betekent dat ook familie en verzorging die mens moeten loslaten. Als je maar aan hen 
vasthoudt en over hen blijft spreken oefen je invloed uit. 
De cursus Positieve gezondheid moet ik nog volgen. Eigen regie blijft belangrijk; ga uit van 
wat de bewoners zelf aangeven.”

7 
De medewerker is al wat ouder en werkt een jaar bij Rudolf Steiner Zorg. Zij heeft in verschil-
lende verpleeghuizen gewerkt. Het is voor het eerst dat zij in aanraking komt met antroposo-
fische zorg. Ze is iemand die gaat voor onafhankelijkheid en autonomie. Geloven in reïncar-
natie vindt zij een persoonlijke keuze. De jaarfeesten zorgen voor verbinding. Voor haarzelf 
zou ze euthanasie wel toepassen.
“Op Rudolf Steiner Zorg is meer innerlijke rust dan in andere verpleeghuizen. Er is meer vi-
sie. Je kunt je meer open stellen. Ik ben niet bang voor de dood. Sterven vind ik het mooiste 
wat er is: ‘zo mooi, zo echt!’. Daarvan getuige te zijn is het mooiste van mijn vak. Thuis heb 
ik er wel verdriet over. Maar ik ben niet bang voor de dood; ik heb veel rouw gekend. Het is 
jammer als de familie er op het einde niet bij kan zijn. Ik houd dan soms iemand als laatste 
vast; dat is heel speciaal. Dood gaan is ook ergens doorheen gaan. Als een geboorte. Er is 
ook agonie, echte doodsstrijd, waar mensen knokken en onrustig zijn. 
Het gaat mij om warme zorg in de laatste fase. Met een sfeer van rust en vrede. Ieder mens 
sterft op zijn eigen manier. Zorg dat het comfortabel is zodat bewoners op een mooie manier 
dood kunnen gaan. Creëer mooie momenten, waakmomenten nog vóór de dood. Momenten 
van echt samen-zijn. Ik zou willen dat er nog meer tijd is voor het palliatieve stuk aan het 
einde. Pallium is mantel! We gebruiken te weinig, ook op gebied van lichamelijke verzorging. 
Meer Weleda, nog meer muziek en dergelijke, die het licht maken; de sfeer intensiever ma-
ken. Zo kun je het heilige gevoel oproepen. 
Palliatieve zorg gaat over voelen. Familie kan dat ook leren voelen. In andere verpleeghuizen 
is meer hiërarchie en mag je je eigen gevoel minder tonen. Bij Rudolf Steiner Zorg werken 
mensen nog wel te individueel en zijn dingen te persoonsafhankelijk. De dynamiek van een 
team vraagt meer aandacht. We zouden na een sterfgeval beter moeten evalueren, samen; 
stilstaan en terugkijken. Als kring sta je om iemand heen. Het is mooi om met elkaar van te 
voren naar iemands sterfproces te kijken en achteraf terug te kijken. Dat helpt een team. Na 
het overlijden beleef je vrede op de afdeling; een gedragen sfeer. Meer en beter evalueren met 
elkaar achteraf is nodig. Het is belangrijk met jonge mensen erover te spreken; dat kan beter. 
Als mens zijn wij gelijk. Bewoners willen een mens om zich heen. Ze willen nabijheid ervaren. 
Ik zou willen dat we de antroposofie als visie nog beter profileren en de palliatieve zorg ver-
diepen.”

8 
De medewerker komt uit het maatschappelijk werk en is sinds zeven jaar verbonden aan Ru-
dolf Steiner Zorg. 
Ik heb niet veel andere verpleeghuizen meegemaakt maar wat me opvalt is dat er hier toch 
een andere warmte is en dat er meer tijd voor de bewoner is. We doen meer met het gezonde 
van de bewoner; we spreken bewust aan wat de bewoner kan, waar hij goed in is. Dat geeft 
vertrouwen en meer zelfbewustzijn. We leggen dus minder nadruk op wat niet meer lukt. Dat 
vind ik sterk!
Ik ben geen antroposoof. Ik heb wel de cursus gevolgd en weet van het drieledig mensbeeld. 
Maar gaandeweg vergeet je toch weer het een en ander en raak je het kwijt. Daarom wil ik nu 
graag weer een opleiding doen. Ik ken antroposofie uit het praktische werk; je bent gericht 
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aan het kijken of bijv. een inwrijving goed is voor het lichaam of voor de ziel. Je kijkt waar die 
het beste past. Antroposofie is niet zwart-wit. Het is geen protocol. Je kijkt naar wat er hier 
en nu past en werkt. Je probeert aan te sluiten. Per dag kan dat anders zijn. Van collega’s ver-
wachten we wel dat ze affiniteit tonen; overal kom je dit woord affiniteit tegen. Maar ze hoe-
ven echt niet allemaal over te nemen wat antroposofie zegt; ze hoeven niet iets af te zweren.
Wat ik mooi vind aan stervensbegeleiding is dat we niet puur lichamelijk, medisch kijken. We 
kijken naar geluk. Zo worden er hele verhalen voorgelezen – waar vind je dat? Verhalen die 
gaan over loslaten, over een overgang. Het sterven gebeurt hier vaak met veel vrede. Je pro-
beert zoveel mogelijk comfort te bieden; je biedt muziek aan, geuren, sprookjes, rust en res-
pect. De laatste zorg is hier zo mooi. Het is een eerbetoon, samen met familie. Als iemand 
die ik goed ken gaat overlijden, mogen ze me bellen; daar kom je graag voor terug; dat helpt 
ook bij het verwerken van iemands heengaan. Ook ik moet de bewoner weer loslaten dan.
Jonge meiden vinden het sterven en afleggen vaak eng. Ik nodig ze uit mee te gaan en mee 
te doen als ze willen, maar zonder iets te moeten. Zo kunnen ze wennen en neem je ze mee, 
kun je erover praten, kunnen ze ook hun eigen ‘stervens-proces’ gaan.
Leven na de dood? Ik kan me voorstellen dat ieder mens een geest heeft, en dat er na de 
dood iets verder gaat. Je merkt ook wel in de eerste dagen dat er nog iets is. Sommigen wij-
zen dan op een vlinder of een zonnestraal. Het is een mooie gedachte dat de geest verder 
gaat. Dat mensen nog meemaken wat er allemaal gebeurt. Het zou raar zijn als een mens 
helemaal in de vergetelheid belandt. Reïncarnatie vind ik nog niet zo vanzelfsprekend; ik ben 
toch meer van het nuchtere type: eerst zien en dan geloven! 
Het gesprek over de dood voeren we wel, we maken er tijd voor. We hebben het als team 
erover wat iemands sterven met ons doet, met de familie doet. Het gesprek over de dood 
zelf en het leven na de dood voeren we niet zo veel; geen dagelijks gesprek. Maar we horen 
natuurlijk wel van elkaar wat we zo denken. We staan open voor elkaars zienswijze. We ver-
klaren elkaar niet voor gek. Er zijn best wel grote verschillen in culturele achtergrond. Daar 
hebben we interesse voor. 
Medewerkers zijn in het begin vaak sceptisch over antroposofie (citroen in een sok, wikkel 
op de buik?). Wikkels zijn maar ingewikkeld. Maar gaandeweg krijgen ze meer respect, zien 
ze dat het iets doet. Ik zie dat de openheid toeneemt om in gesprek te gaan over dingen. Het 
gaat erom dat we kijken naar wat dingen brengen, en ze proberen in plaats van afserveren. Er 
is ook niet één vaste manier, je moet soms afwijken; je moet ontdekkend samenwerken. Als 
team bespreken we veel en delen we veel zodat we de verantwoordelijkheid ook beter samen 
kunnen dragen.
Positieve gezondheid vind ik mooi al hebben we er nog weinig aan gedaan. We maken het 
zichtbaar in het zorgplan. Dan weten meer mensen wat belangrijk is voor een bewoner. De 
vraag is steeds: waar zit hun plezier en geluk? Doel is dat het geluksniveau stijgt. Je sluit aan 
bij het gezonde van de bewoner. Als iemand graag wandelt, pak je dat op. Het helpt om de 
mooie ervaringen te zien en te delen. Zo richten we ons dus meer op het welzijn van iemand. 
Bewoners brengen hun eigen gewoonten mee en het helpt om daarbij aan te sluiten. Als ie-
mand liever ‘s avonds een douche neemt, waarom niet? Zo zijn we flexibeler geworden. Nu 
we zelf boodschappen bestellen, kunnen we bijv. hartige hapjes in de avond kiezen, of ook 
eens patat met kroket laten komen. 
Voor de toekomst heb ik wel een grote wens; dat we minder verdeeld zijn en meer als een 
grote gemeenschap functioneren. Eén locatie geeft meer kracht. Als we allemaal directer op 
elkaar betrokken zijn, kunnen we samen beter uitdragen wat we willen, wat we doen. Antro-
posofische behandeling is dan wat sneller toegankelijk ook. We kunnen meer van elkaar leren 
en groeien. We kunnen de kennis en vaardigheden vergroten. Dan kunnen we onze identiteit 
– die wel verzwakt is geraakt – weer sterker maken en kunnen we die daadkrachtiger uitdra-
gen!”
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9 
De medewerker is geboren in Suriname en heeft een christelijke achtergrond. Zij is sinds 
haar opleiding met Rudolf Steiner Zorg verbonden. Toen zij op zoek was naar een opleidings-
plek bezocht zij verschillende verpleeghuizen en bij het Rudolf Steiner Verpleeghuis voelde zij 
direct verwantschap. Het gebruik van natuurlijke middelen (kruidenolie bijv.), hoe je omgaat 
met pijn en koorts, dat was voor haar heel herkenbaar en vanzelfsprekend. De sfeer sprak 
haar aan. Zij deed de opleiding en was onder de indruk van sommige docenten. 
“Gaandeweg leerde ik tijdens mijn opleiding naast de praktische zaken ook de antroposofi-
sche mensvisie kennen. Ik merk dat deze na zoveel jaren wat meer naar de achtergrond is 
geraakt en zou die graag weer ophalen. Soms sta ik even stil op de plek waar de grondsteen 
van het Raphaelhuis is gelegd; dan sta ik daar even en dat geeft mij rust.
Ik weet wel iets van spirituele praktijken maar ben daar zelf niet mee bezig. Spiritualiteit heeft 
ook een donkere kant. Er zijn tradities en die hebben ceremoniën om een geest weer schoon 
te maken, met allerlei middelen. Er zijn ook priesters die boze krachten verwijderen en din-
gen weer heel maken. Maar dat staat toch ver van me af.
Wat wij hier bieden is echt Warme Zorg. Dat is een mooie term. Het heeft iets magisch. 
Soms komen medewerkers weer terug omdat ze terugverlangen naar die sfeer. Ik vind dat het 
nu iets zakelijker is geworden. Vroeger konden we meer zorgzaamheid bieden. Dat heeft ook 
met de werkdruk en met de huidige tijd te maken. Nu komt er soms een onbekende begrafe-
nisondernemer iemand die gestorven is in de nacht ophalen en is die persoon meteen weg-
gehaald; dan kun je het naproces minder goed verzorgen; het is afgebroken. 
Als meisje in opleiding vond ik het sterven heel eng en confronterend. Ik werd goed begeleid 
en werd stap voor stap meegenomen door ervaren collega’s. Die vroegen dan: wat zie je aan 
de huid, aan het haar, aan de ogen, aan het gedrag. Zo ben ik er ingegroeid. Zo leer je ook 
hoe je familie opvangt en slecht nieuws brengt. 
Een wens voor de toekomst is wel om het stervensproces gezamenlijker nog te dragen; met 
elkaar het proces dat je meemaakt te delen en te volgen. Dat geeft veel binding en kracht. 
Ook samen met de bewoners van de afdeling kunnen we dat wat meer doen. Elkaar meer 
dragen.
Positieve gezondheid is een hulpmiddel om een beeld te vormen van een persoon; daardoor 
kun je beter op die persoon inspelen. Het helpt om thema’s bespreekbaar te maken met een 
bewoner; je haalt andere dingen uit zo’n gesprek. In het zorgplan zie je dat dan terug. Maar 
het is nog relatief dun in de realiteit. Dat zie je ook met de grote inzet op ‘gastvrije zorg’ van 
jaren geleden, die toch is verwaterd. Hoe krijg je continuïteit in de verbeterprocessen? Mis-
schien lukt dat met het project Waardigheid en Trots. Daar gaat het nu om onze eigen geluks-
momenten als medewerkers. Plezier houden in je werk! Dan heb je ook meer oog voor de 
geluksmomenten van bewoners!”

10
Zij werkt nu 10 jaar voor Rudolf Steiner Zorg en ervaart dit verpleeghuis als heel anders. Zij 
kwam via een stage bij Rudolf Steiner Zorg. 

“Ik zelf heb een islamitisch geloof. Ik beleef dat als verwant met antroposofie. De benamin-
gen verschillen, maar het doel komt overeen. Ik vind het moeilijk om dat uit te leggen. Het 
gaat ook om een manier van leven waarin het geestelijke een rol speelt. Na de dood is het le-
ven niet afgelopen; je gaat naar een andere wereld en de geest blijft daar en leeft met je mee. 
Het lichaam blijft achter.
Het werken met kruiden zoals lavendel ken ik ook uit Turkije en de Islam. Ik leef met de ge-
dachte dat iedere dag de laatste kan zijn. Ik sluit de dag af met een dankbaar gebed en sta op 
met een blij gemoed dat ik nog een dag voor me heb. 
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Het gesprek met collega’s over geloof en dood komt niet zo vaak voor. Dat zou ik wel meer 
willen. Maar je moet er wel open over kunnen spreken. Ik heb geen zin in discussies. Op de 
andere locatie is er meer gesprek al. Ik zou meer willen uitwisselen, dan kun je ook iets bij-
dragen. Zo kan er ook meer ruimte ontstaan voor input vanuit antroposofie. We werken goed 
samen en vragen elkaar om hulp, dus dat is een goede basis.

Ik zelf werk niet in de woonhuizen en dus maak ik het sterven niet van dichtbij mee. Wel zorg 
ik ervoor dat er een mooi verhaal wordt voorgelezen, dat er mooie afbeeldingen hangen en 
er een goede sfeer in de huiskamer is. Soms kleden we de ruimte heel anders aan en denken 
de bewoners dat ze ergens anders zijn. Ik wil dat ze overdag genieten, tevreden zijn. Elke dag 
is anders en elke dag is waard om geplukt te worden. In de ochtend werken we samen aan 
een of andere activiteit, in de middag vaak wat meer individueel. Niet iedereen hoeft mee te 
doen, maar je kan naast iemand aan de slag gaan, en dan nemen ze soms toch initiatief. Niet 
eisen, maar uitnodigen.

Tijdens het werk wordt er niet zoveel over de dood gesproken. Als iemand nog goed aan-
spreekbaar is hebben we het er wel eens over; of ze begraven willen worden of gecremeerd. 
Vaak hoor je bewoners wel roepen ‘Ik wil dood!”. Dan kom je ook wel in gesprek en soms 
hebben ze dan pijn of zijn ze depressief. Doorvragen doe ik niet zo snel. 

Ik heb veel gehad aan het boek ‘Schipper mag ik overvaren’. En soms post ik op Facebook 
een vraag, zoals: wie heeft een mooi gedicht over de herfst voor mij? Zo kun je in je werk 
steeds opnieuw aansluiten bij de tijd en de seizoenen en de jaarfeesten. 

Ik vind het niet altijd makkelijk om de familie goed uit te leggen wat we doen. Ik zou het fijn 
vinden als we een eigen poster of een specifieke flyer hadden die je kan meegeven. In makke-
lijke woorden die te volgen zijn.”

11
Zij werkt al 13 jaar bij Rudolf Steiner Zorg. Zij heeft ook in andere verpleeghuizen gewerkt. Via 
een uitzendbureau en dankzij goed contact tussen opleidingsfunctionarissen kwam ze bij Ru-
dolf Steiner Zorg. Ze kon bij Rudolf Steiner Zorg de opleiding vervolgen en werd geraakt door 
de manier waarop in Rudolf Steiner Zorg met mensen wordt omgegaan.

“Bijzonder aan Rudolf Steiner Zorg is hoe ze rekening houden met iemand. Hoe iemand 
heeft geleefd, zijn leefgewoonten, bijv. dat iemand liever wil uitslapen. Mensen moeten hier 
minder, ze mogen meer. We kijken eerst naar hoe iemand is. 

Antroposofische zorg onderscheidt zich doordat mensen hun Ik mogen vasthouden, zichzelf 
kunnen blijven. Je Ik kan blijven! Er is respect voor jou. We laten iemand in zijn eigen waarde. 
Bij andere huizen kom je eerder in situaties dat bewoners zichzelf niet meer zijn. Hier mag je 
echt jezelf zijn, en jezelf blijven. Dat spreekt mij enorm aan. Een bewoner kleedt zichzelf dan 
overdag om, omdat ze het niet eens is met haar kleding: ‘ik ben de baas’, zegt ze dan. Een 
andere bewoner kan de hele dag boos blijven als je haar ’s ochtends opjut bij het opstaan.

Zelf ben ik niet bang als mensen overlijden. Wel vind ik het heel belangrijk dat mensen in 
rust kunnen heengaan. Bij het overlijden heb ik eens iemand viool horen spelen; dat deed zo 
goed. Ook het ritueel na het overlijden maakt enorme indruk op mij. Voor het overlijden zie 
je soms dat mensen een pijnlijke strijd moeten voeren; dan is het of ze moeite hebben om 
los te laten. Dan gun ik het hen zo dat ze rust vinden en kunnen loslaten! In rust deze wereld 
kunnen verlaten, daar gaat het om! 
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De stervensbegeleiding is zo mooi, met inwrijvingen, zonder zware medicatie. We hebben 
nu wat minder mogelijkheid om mensen te baden. Dat zou wel een wens zijn. Bijzonder is 
hoe ook de familie wordt meegenomen in het proces. Het helpt als je iemands biografie goed 
kent. 
Het is wel eens jammer als de familie pas op het einde iets vertelt wat je beter eerder had 
kunnen weten om iemand beter te begrijpen.

Ik ben katholiek opgevoed op de Antillen. Sinds 2012 ben ik gedoopt en apostolisch, lid van 
de Pinkstergemeente. Ik hoop op een eeuwig leven. Je geest en ziel gaan na de dood door. 
Het lichaam blijft achter. Er zijn ook engelen denk ik. Dat ligt dicht bij de antroposofie. Ik heb 
niet zozeer spirituele ervaringen. Volgens mij is het wel heel belangrijk om in rust te kunnen 
sterven. Mensen die uit het leven worden gerukt beleven denk ik veel onrust. Dat motiveert 
mij het meest: dat mensen het goed hebben in die laatste fase, dat ze tevreden kunnen zijn, 
en zichzelf kunnen zijn. 

Mijn geloof helpt mij om geduld te hebben. Om liefdevol te willen zijn. Geloof helpt om een 
soort houvast te voelen; het maakt het makkelijker om met het sterven om te gaan. Soms 
herkennen mensen dat bij mij. Soms kan ik bij mensen iets uit de Bijbel voorlezen. En soms 
– als het past – kan ik iemands hand vasthouden en bij mensen of met mensen bidden. 

Ik vraag wel eens of iemand klaar is om te sterven, bang is om dood te gaan. Spreken over de 
dood is best moeilijk, zeker met demente mensen. Maar ik probeer ze te troosten, gerust te 
stellen. Demente mensen hebben heldere momenten, het schommelt. Soms schrik ik even, 
zo wakker en helder als ze dan even zijn. Zo was er iemand met wie ik in papiemento kon 
praten en die dan opeens heel helder kon praten, wauw. Zo is er een demente vrouw die dan 
opeens zegt dat ze iedere dag andere mensen ziet; ze maken toch bewust mee wat er ge-
beurt.

In het team is er wel gesprek over de dood, maar niet zo heel vaak. Er is een collega die het 
heel moeilijk vindt en ook niet bij het overlijden aanwezig wil zijn. We troosten elkaar wel. Je 
hebt soms een enorme band met iemand en met de familie opgebouwd. Dan moet je dat zelf 
ook verwerken. We bouwen op elkaar door vertrouwen, door te troosten.”
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Marc Chagall, Le Dauphin mort et les trois Cents Ecus
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4 Familie doet mee

De familieleden, vaak kinderen, van degene die is opgenomen, worden intensief betrokken bij 
het proces dat hun moeder of vader (of familielid) gaat. In de onderlinge verhoudingen ont-
staat een soort driehoek: de mens in de laatste levensfase, de familie, en de professional. In 
deze driehoek heeft iedereen zijn eigen rol.

Het overleg 

– Ontvangst (intake)
Bij de aanvang van de verzorgings-of begeleidingsrelatie wordt eerst en vooral kennis ge-
maakt. Alle vragen kunnen dan gesteld worden. Vanuit Rudolf Steiner Zorg gaat het vooral 
om een intensieve kennismaking en ligt het accent niet op het tot in de finesses regelen van 
alle toekomstige vraagstukken, zeker niet wanneer de betreffende persoon nog relatief vitaal 
is. De ontvangst (de zogeheten intake, een technische term) wil een ontvangst zijn, een ont-
moeting, ook in de thuissituatie. Een goede verstandhouding tussen de persoon, zijn naas-
ten en de begeleiders is van groot belang, juist ook bij de aanvang. Een stevige ‘driehoek’ is 
een goede basis voor het proces dat volgt.

– Voortgangsgesprek (mdo)
Met enige regelmaat worden voortgangsgesprekken gevoerd (de zogeheten multidisciplinaire 
overleggen), om af te stemmen en om wensen en problemen te bespreken. Mogelijk moeten 
nieuwe doelen worden gesteld, nieuwe afspraken worden gemaakt over de verzorging, behan-
deling (therapie, medicatie), pijnbestrijding, activiteiten en dergelijke. Tevens wordt in deze 
gesprekken het beleid besproken bij verdere achteruitgang zoals: wel of geen ziekenhuisop-
name, behandeling van longontsteking, kunstmatige toediening van vocht en voeding.

– Drempelgesprek  
Wanneer na verloop van tijd in het verloop van het verouderingsproces een omslag waar-
neembaar is, wordt een nieuw gesprek georganiseerd om stil te staan bij deze laatste fase. 
Het is vaak waarneembaar en soms intuïtief voelbaar dat deze nieuwe (terminale of liminale) 
fase zich aandient, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene niet meer wenst te eten en te drin-
ken. Dan is het goed om samen na te gaan wat zich voordoet, hoe iemand eraan toe is, waar-
aan iemand betekenis ontleent. We kunnen dit het drempelgesprek in de driehoek noemen. 
Dan kunnen ook verdere afspraken worden gemaakt over eten en drinken, over pijnbestrij-
ding e.d. De ervaring is ook dat als je dit moment gemist hebt, het later minder makkelijk is 
om in de driehoek de goede afstemming te vinden. Het is belangrijk om van elkaar de wen-
sen en verwachtingen helder te maken en belangrijk om als team de anderen het vertrouwen 
te geven dat je werkelijk naar de feiten kijkt en handelt. 

– Voortgangsgesprek
Ook na dit drempelgesprek gaan de voortgangsgesprekken door. Soms blijkt dat er in deze 
fase nog zaken rechtgezet moeten worden, iets uitgesproken of bijgelegd moet worden. 
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Soms verzet iemand zich tegen een interventie die medisch gezien noodzakelijk is.

Een mevrouw heeft zo’n slecht onderbeen dat amputatie onvermijdelijk is. Het is 
echter haar stellige wens en besliste overtuiging dat zij met twee volledige benen 
wil sterven. Het is dan ook bijzonder dat zij in het ziekenhuis, waarin zij toch 
opgenomen moest worden, ten val komt, haar heup breekt en binnen een dag 
overlijdt – mét behoud van beide benen.

De driehoeksverhouding

In de omgang met familie kom je als medewerker in een driehoek terecht waarbij de cliënt en 
het familielid ieder hun eigen belangen en wensen hebben. Het is van groot belang deze drie-
hoek vanaf het begin (de opname) goed te verzorgen en in te richten. De deskundige Egberts 
benoemt als twee uitgangspunten : de verbinding en de positie. De verbinding kun je in het 
begin – bij de ‘ontvangst’ goed leggen. Gaandeweg het stervensproces komen er momenten 
waarop je ook als medewerker positie moet innemen, moet in durven nemen. Dat kan bijv. 
nodig zijn als familieleden zo emotioneel worden dat zij het stervensproces verstoren. Dan is 
het goed je zelf als individu te positioneren (‘hier sta ik!’). Dat kan ertoe leiden dat je familie-
leden ertoe beweegt, de kamer te verlaten. (Dat kom je bijv. ook tegen bij een vroedvrouw die 
de aanstaande vader eventjes naar buiten stuurt.)

Bij de opname lijkt er niets aan de hand. De oudste zoon heeft weinig wensen 
voor zijn moeder. Gaandeweg komt een andere zoon in beeld. Deze trekt de 
regie naar zich toe. Hij stelt voortdurend nieuwe eisen en stuurt de behandeling 
diverse kanten op; hij gaat tot het uiterste om het sterven uit te stellen. Nog tij-
dens het sterven past hij mond op mond beademing toe. –  Bij de evaluatie ziet 
het team (van verzorgenden en behandelaars) in hoe het verdeeld is geraakt en 
de sturing is kwijt geraakt. Het team vindt dat de zoon te ver is gegaan, over de 
grens van het team heen is gegaan, en dat hij niet altijd in het belang van zijn 
moeder heeft gehandeld. De reflexie leidt tot een scherp besef van het belang 
zich ook te kunnen positioneren, de eigen rol serieus te nemen.

Het gaat om het hanteren van zowel de eigen positie als die van de verbinding. Het is van 
belang dat de familie ook haar eigen inbreng kan hebben in het proces. En als de verbinding 
tussen begeleiding en familie open is, kan je samen de ruimte scheppen voor het geheel 
eigen sterfproces van de persoon om wie het gaat. De manier waarop iemand sterft ligt niet 
vast en is eigen aan die persoon. Daarom is het belangrijk in de communicatie geen dogma’s 
op tafel te leggen, vloeibaar te zijn en mee te bewegen, en tegelijk je positie en je visie en 
daarmee je eigen geloofwaardigheid vast te houden. 

Reacties van nabestaanden

Ieder verpleeghuis krijgt positieve en negatieve reacties op de manier waarop nabestaanden 
het proces voor en met hun gestorven familielid hebben ervaren. Hieronder volgen een paar 
positieve citaten uit brieven, die na het overlijden door familieleden naar Rudolf Steiner Zorg 
zijn verstuurd; niet vanwege de pluim maar vanwege de gekozen formuleringen die iets te-
rugspiegelen van de gevolgde werkwijze.

“In dit huis was ze het meeste thuis. / Ook het gesprek over een naderende dood van onze 
moeder was een ware steun. / Hulde om naast zorg ook zo’n betekenisvol contact met een 
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bewoner weten te krijgen. / Haar muziek is zondermeer van zeer grote betekenis geweest. / 
De manier waarop er aandacht besteed is aan het overlijden van onze moeder ontroerde ons. 
/ In april hebben we een eindgesprek gehad (…). Ook toen viel de openhartigheid en toewij-
ding weer op.” (2013)

“Tot op het laatst is verzorging liefdevol gegeven door medewerkers (…) met respect voor 
haar zelfstandigheidsgevoel.” 

“Wij realiseren ons dat wij als gezin ook op zijn tijd veel aandacht hebben gevraagd. Uw ge-
duld en het bewaren van de rust, ook bij lastige omstandigheden, hebben we zeer op prijsge-
steld.” 

“De begeleiding in de laatste uren, de bloemen op en in de kist, de erehaag bij het definitieve 
vertrek. Het was warm en goed. (...) / Zo erg als ze er tegen op had gezien, zo snel voelde ze 
zich veilig en geborgen. / Wij hebben haar (…) zien opbloeien. / Ze heeft de weg naar andere 
mensen teruggevonden (…) ze heeft de weg naar haar lang verloren gewaande liefde, de poë-
zie, teruggevonden. Ik heb het met verwondering zien gebeuren.” 

“Aanpassingen bij de medicatie waren steeds mogelijk, en de aandacht van arts en verder 
personeel bij het sterfbed van mijn man was indrukwekkend en troostend. / Alle elementen 
van de redenen voor onze keuze voor dit verpleeghuis waren er: zorgvuldigheid, liefdevolle 
aandacht, belangstelling voor de bewoners.” 

“Zowel in zieke als gezonde dagen werden haar opvattingen door u altijd gerespecteerd en 
dit was voor haar zeer belangrijk. / (…) wij willen nog eens onze grote waardering uitspreken 
voor het feit dat bij u de wensen, normen en waarden van Tante (…) steeds voorop stonden.” 

“Ik wil (…) hartelijk bedanken voor de liefdevolle verzorging en intensieve inzet van mijn 
moeder, zoals ondermeer het inwrijven van haar voeten en benen met lavendelolie tijdens 
haar laatste uren. / De bloemetjes op haar laken en de spreuk (…) heeft veel indruk op mij 
gemaakt. Ik vond dit afscheid erg emotioneel en staat in mijn geheugen gegrift.” 

“Het verplegen naar lichaam, geest en ziel om een optimale zelfverwerkelijking te bevorde-
ren, werkte uitstekend. De sfeer, religieus, spiritueel, droeg daartoe alles bij. Ook Vader, zelfs 
Vader, voelde er zich prettig en veilig.” 

“Wat ons bijzonder heeft getroffen is hoe U altijd de bewoners in hun waarde laat; iedereen 
wordt met respect behandeld en ziet er aldoor verzorgd uit. Iedere bewoner blijft een eigen 
persoonlijkheid.” 

Gezegden van  Rudolf Steiner Zorg

Sterven is bij jezelf komen.

Heengaan in vrede met jezelf.

Met een gerust hart naar de overkant.
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 Marc Chagall, Le Profil et l’enfant rouge
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5 Antroposofische gezichtspunten

Het levenslichaam

Dat een lichaam van een mens leeft, groeit, volwassen wordt, verteert, uitscheidt, zich voort-
plant is in de antroposofische visie het gevolg van een bovengeordende werkzame factor, die 
in staat is de processen in het levende organisme te coördineren, tot op celniveau en verder. 
De technische term hiervoor is het etherische lichaam of ook het levenslichaam. Deze bo-
vengeordende coördinatie-kracht doortrekt het stoffelijke fysieke lichaam dat zichtbaar is en 
ruimte inneemt. De krachtwerking ervan is niet zichtbaar op zich, maar wel waarneembaar in 
de uitwerking: het lichaam behoudt in al zijn onderdelen zijn vorm, het leeft en groeit, er blijft 
een organische samenhang ondanks alle beweging die het veroorzaakt.

Het levenslichaam zorgt voor de opbouw, groei en volwassenwording van het menselijke li-
chaam.
Maar in steeds hogere mate komt een deel van deze krachtwerking los van het lichaam en 
vrij voor de ziel. Het levenslichaam bemiddelt ook lichaam en ziel en is een intermediair 
daarvoor. 

In de tweede helft van de levensloop neemt de vitaliteit af, de reproductieve vruchtbaarheid 
verdwijnt gaandeweg, maar de creatieve vruchtbaarheid en spiritualiteit kunnen toenemen 
wanneer de etherkrachten die zich verder losmaken van het fysieke lichaam daarvoor benut 
worden. Er treedt een fase van verinnerlijking en vergeestelijking op dankzij het voor de ziel 
beschikbaar komen van levenskrachten. En door deze innerlijke ervaringen wordt iets tot 
stand gebracht dat mee kan helpen aan de vormkracht voor een nieuw lichaam in een vol-
gende incarnatie. Dit is een boude bewering. Tegelijk is het een perspectief dat ook aan de 
laatste levensfase extra betekenis kan geven; tot op de laatste dag is een muzikale, culturele 
ervaring of een gesprekje van belang. Je hebt ook een perspectief van opbouw voor je, niet 
van afbraak, ook al vindt het lichamelijk verval concreet plaats.

Bij het sterven raken het stoffelijke lichaam en het etherische lichaam los van elkaar. De 
vormkrachten van het etherische lichaam houden de organen niet meer bijeen. Zij kunnen 
ook niet meer de inwerking van ziel en geest verzorgen (bemiddelen). Het lichaam wordt tot 
lijk omdat de andere krachten er geen verbinding meer mee hebben. Veel mensen ervaren dat 
het lijk aanvankelijk nog meer levend overkomt en dat het lichaam gaandeweg steeds ‘doder’ 
wordt. De etherische krachten lossen gaandeweg, gemiddeld in drie dagen, in de etherwereld 
op. In het begin is hun krachtwerking nog beter ervaarbaar. Soms lijkt het gezicht van een 
overledene jonger.

Herinnering

Cultuurhistorisch zie je drie vormen van herinnering die ook in de opvoeding terug te herken-
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nen zijn: de lokale herinnering (een steen, een huis), de ritmische herinnering (een lied, een 
dans) en de abstracte herinnering (een rijtje, geheugen). Nog los van de synesthesie waarbij 
meerdere zintuigen in het herinneringsbeeld verbonden worden. Bij de ouderdom neemt 
het abstracte herinneren af, maar blijft het ritmische herinneren nog sterk. Daarom helpt het 
enerzijds om het ritmische geheugen aan te spreken (oude Hollandse liedjes) of het lokale 
geheugen (foto’s van vroeger). Daarom is het ook goed om het geheugen aan te spreken met 
nieuwe liedjes, gedichten, verhalen, waarin het ritme een dragend element is.

Euthanasie

Antroposofische artsen proberen euthanasie zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige voeren 
het in principe nooit uit, andere wel. Algemeen bekend is de emotionele klap die artsen krij-
gen als zij euthanasie uitvoeren. Het antroposofische bezwaar tegen euthanasie is, volgens 
dr. M. Matthijsen bijvoorbeeld, dat het principe van niet-schaden bovengeschikt en niet ne-
vengeschikt is aan het principe van het voorkomen van lijden: een arts moet primair de pa-
tiënt helend helpen zonder te schaden en daarnaast vervolgens proberen het lijden maximaal 
te verzachten. 

Euthanasie vervroegt het sterven. Vanuit de antroposofische visie op het sterven als een 
geboorte in de geestelijke wereld versnelt euthanasie deze geboorte. Bij deze geestelijke ge-
boorte van de mens is zijn hogere ik als het ware de vroedvrouw. Het hogere ik is de individu-
aliteit die de verschillende aardelevens in een continue ontwikkeling met elkaar verbindt. Er 
bestaan onder antroposofen vermoedens dat euthanasie een negatieve werking heeft op het 
etherische lichaam en op de manier waarop dit na de dood oplost.

Communicatie met gestorvenen

In alle culturen leven opvattingen en rituelen rondom de dood en de gestorvenen. De cul-
tuur-historische studie hiervan laat een enorme verscheidenheid zijn. Deze verscheidenheid 
is ook aanwezig in Rudolf Steiner Zorg waar vele medewerkers (en ook cliënten) een eigen 
culturele en/of religieuze achtergrond hebben, bijv. een Hindoestaanse, Surinaamse of Azi-
atische achtergrond. Daarmee leven in de mensen een voor Nederlandse begrippen soms 
andere zienswijze of omgangswijze. 

Sommige medewerkers zullen bij thuiskomst, nadat zij bij een overlijden en een overledene 
aanwezig waren, zich eerst speciaal (ritueel) wassen en daarvoor bepaalde zaken (en men-
sen) niet aanraken. Sommige medewerkers beleven dat de overledenen bij hen op ‘bezoek’ 
komen. 

Hiermee komen we in het meestal onbesproken gebied van spirituele fenomenen en ook de 
schaduwen rondom de dood. In de middeleeuwen verzamelden zich – blijkens geschriften 
en afbeeldingen – bij het sterfbed zowel de engelen als de duivelen (vgl. de ars moriendi van 
Carlo Leget). Dat kun je symbolisch nemen (later kom je in de hemel of in de hel) maar ook 
letterlijk: er zijn onzichtbare krachten die zich bij het sterven melden. De Haagse roman-
schrijver Louis Couperus heeft het ook over ‘onzienlijke’ verborgen krachten die zich in het 
gewone leven mengen. 

In Rudolf Steiner Zorg staan wij open voor dergelijke opvattingen en wij wijzen die niet af 
als irrationeel, primitief en archaïsch. Integendeel, zij zijn interessant, omdat (steeds) meer 
mensen ervaren dat er rondom de dood meer gebeurt dan je aanvankelijk denkt. De doods-
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strijd bijvoorbeeld, de agonie, is enerzijds een fysieke aangelegenheid, maar hij zou ook nog 
op andere aspecten kunnen duiden. 

De aanwezigheid van gestorvenen is cultuurhistorisch beschouwd zeer gewoon te noemen. 
Ook nuchtere mensen geven aan dat het lijkt alsof iemand er nog is. Dat past niet in de 
gangbare voorstelling, maar wordt op een bepaalde manier wel zo ervaren. In Rudolf Steiner 
Zorg nemen wij de gedachten over het leven na de dood en de ervaringen met ‘overledenen’ 
heel serieus. Vanuit de antroposofische visie is het overlijden niet het einde van een mens, 
maar een veranderingsproces waar een mens doorheen gaat. Niet voor niets wordt het beeld 
van de pop en de vlinder vaak gebruikt voor het sterven. Je laat een stoffelijk overschot ach-
ter, maar het bestaan als geestelijk wezen gaat gewoon verder. 

Hoe gaat de stervende over de drempel? In strijd, berusting, overgave, of bijna onopgemerkt 
en stil? Dit is vaak moeilijk te beoordelen. In hoeverre speelt een rol wat wij graag willen 
waarnemen? Zijn wij in staat om onderscheid te maken op alle gebieden van het loskomen 
van de stervende van zijn of haar lichamelijkheid? Juist in deze momenten kun je je bewust 
worden van de geestelijke wereld. Wij dragen iemand over, maar het vervolg onttrekt zich aan 
onze fysieke waarneming. Diverse bronnen spreken echter over het feit dat de stervende aan 
gene zijde opgewacht wordt door zielen, die hem/haar in de dood zijn voorgegaan en met 
wie hij of zij in het leven nauw verbonden is geweest.
Voor de stervende/overledene zijn deze dierbaren en zijn/haar engel soms al zichtbaar. Bij 
degenen die achterblijven kan er een stemming zijn van verdriet, opluchting, onmacht; alles 
is mogelijk. Neem er de tijd voor; laat zijn wat is. De drang om meteen te gaan handelen en 
regelen is begrijpelijk maar geef er niet aan toe. Doe wat noodzakelijk is maar sta ook vooral 
stil bij het moment. Het Onze Vader kan helpen voor de weg die de overledene gaat en voor 
jezelf om het wezenlijke te ervaren.

Leven na de dood

Wanneer je bij deze beschouwing ook de bijna-dood-ervaring betrekt, komt de gedachte dich-
terbij, dat het menselijk zijn en bewustzijn een bepaalde vorm hebben wanneer het aan het 
lichaam en de hersenen is gekoppeld, dat het echter ook een andere vorm kan hebben. Een 
mens kan dan een vorm van bestaan en een vorm van bewustzijn hebben lós van de verbin-
ding met lijf en brein. En daarmee is een voortbestaan na de dood denkbaar. 

Rudolf Steiner Zorg geeft deze zienswijze, die mede berust op ervaringen van aanwezigheid 
en berichten van mensen, ruimte. De antroposofische visie brengt bij monde van Rudolf 
Steiner nog vele andere gezichtspunten over het leven na de dood. Uitspraken over het leven 
na de dood zijn hier gebaseerd op het inwijdingsprincipe. Mensen die ‘ingewijd’ zijn maken 
dankzij oefeningen en meditaties al tijdens hun leven een proces door dat je anders na de 
dood doormaakt. Ingewijden sterven in die zin twee keer (zie bijv. de Odyssee van Homerus, 
Plato, Dante e.a.). Als je innerlijk het stervensproces willens en wetens al doormaakt op je 
inwijdingsweg (waarbij je het eigen wakkere bewustzijn behoudt maar tevens losmaakt van 
de binding aan het materiële lichaam), dan kun je naderhand vertellen wat gestorvenen mee-
maken en hoe hun ‘leven’ is. Innerlijk sterven betekent het creëren van een toestand waarin 
je als het ware ‘slaapt’ en je je eigen bewustzijn losmaakt van het fysieke lichaam. Dat kan 
op onbewuste wijze gebeuren (trance, drugs) of op bewuste wijze (meditatief). Antroposofie 
kiest voor de bewuste weg en laat alleen gelden wat een zelfbewust individu in helder bewust-
zijn kan ervaren. 
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Levensloop

Vanuit het gezichtspunt van een voortbestaan na de dood kun je ook een ander gevoel krijgen 
bij de levensloop van iemand. Als het sterven zelf niet alleen afhangt van het fysieke lichaam, 
maar ook van de mens die sterft en van de krachten aan zijn sterfbed, dan kun je het mo-
ment van sterven ook als iets heiligs zien. Dat laat onverlet dat alle keuzedilemma’s blijven 
bestaan en je in de praktische polariteit staat tussen actief handelen of terughoudend zijn. 
Maar je kunt iemands volstrekt eigen stervensproces vanuit een ruimer perspectief beleven 
en meebeleven en je kunt de polariteiten in de praktijk ook bewuster hanteren.

In Rudolf Steiner Zorg is belangrijk dat er in de mensen om de stervende heen een vertrou-
wen in de levensloop (sommigen noemen het ook het levenslot) wordt ervaren. Dat het indi-
viduele zich ook in het stervensproces uitdrukt en dat de stervende mens ook dan zijn eigen 
weg aan het gaan is. Iemand ‘aan zijn lot overlaten’ klinkt heel negatief (want je wendt je van 
hem af), maar als je die persoon volledig steunt en begeleidt, mag je dit ‘overlaten’ aan zijn 
eigen levensweg misschien juist wel doen, actief en vol betrokkenheid. Dat veronderstelt dat 
je als betrokkenen (medewerkers en verwanten) ook het vertrouwen in elkaar en de onder-
linge afstemming zoekt. Juist in de kring van mensen om de persoon heen is onderling ver-
trouwen en gezamenlijk vertrouwen in het stervensproces een opbouwende kracht die allen 
steun biedt.

De Christengemeenschap

De Christengemeenschap is een eigenstandig kerkgenootschap dat in 1922 door priesters en 
predikanten is opgericht en waaraan op hun verzoek Rudolf Steiner medewerking heeft gege-
ven.
De Christengemeenschap kent rond het sterven en de uitvaart de volgende cultische hande-
lingen, die samen een geheel vormen:
– de stervenswijding die tijdens het leven aan de stervende wordt voltrokken;
– het uitvaartrituaal dat gehouden wordt daar waar de overledene is opgebaard of van waar-

uit hij of zij naar de begraafplaats of het crematorium wordt gebracht;
– het begrafenisrituaal dat wordt gehouden op de begraafplaats of in het crematorium; 
– de ‘mensenwijdingsdienst voor de gestorvene’, die ongeveer een week na de begrafenis op 

zaterdag in de kerk gehouden wordt.
De stervenswijding is een sacrament en erop gericht om hemel en aarde, geest en lichaam 
met elkaar te verbinden. Het uitvaartrituaal en het begrafenisrituaal zijn geen sacramenten; 
zij zijn erop gericht de ziel op zijn weg door de geestelijke wereld, ‘weg’ van onze aardewe-
reld, te begeleiden. 
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Marc Chagall, A wheatfield on a summer’s afternoon
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6 Samenvatting stervensbegeleiding

Onze vlag – innerlijke beweging

De vlag staat voor onze visie. Het is ons houvast. Het antroposofisch mensbeeld is leidend 
voor ons werk en is samengevat in twee tegenstellingen: die tussen het geestelijke (spiritu-
ele) en het aardse (materiële) in de vertikale as, en die tussen het individuele (autonomie) en 
het collectieve (gemeenschap) in de horizontale as. In dit assen-stelsel, in dit kruis, bewegen 
wij ons en zoeken wij telkens een dynamisch evenwicht. Zonder ons in een van de hoeken 
op te sluiten, zijn we bereid ons er voortdurend doorheen te bewegen. Wij willen iedereen in 
staat stellen, zich zelfstandig tot die visie te verhouden en in die beweging mee te bewegen. 
Daarom formuleren wij onze visie op een open manier die ruimte laat voor een eigen verbin-
ding met deze visie.

Dood is een mysterie  
Wij kijken positief naar het sterven, naar het geheim van het sterven. Wij weten niet precies 
wat het is en wat er op dat moment gebeurt. Het is een openbaar geheim. Het is niet bij 
voorbaat slecht of naar. Sterven hoort erbij. Wij zien ieder stervensproces als een heel uniek 
individueel proces – en wij begeleiders en naasten mogen op iemands stervensweg getuige 
en metgezel zijn. Wij wijzen de dood niet af en staan vol eerbied stil bij dit mysterie. 

Leven na de dood
Sterven hoort bij de biografie. Wij letten op de kansen en ontwikkelingen die de laatste le-
vensfase biedt. Wij denken dat de mens na het sterven op een andere manier blijft voortle-
ven. Daarom vinden wij het belangrijk bewust met het sterven om te gaan en er bewust naar 
toe te leven. Veel medewerkers leven met deze overtuiging dat er een ‘geest’ is die na de 
dood voortleeft. 

Eigen regie
Wij houden bewoners niet klein, we maken hen juist groot. Zij zijn de aangevers die ons ook 
hun wijsheid schenken. Wij sluiten aan bij wat hij of zij aangeven. Ook al spreken ze zich niet 
duidelijk uit, wij communiceren op meerdere lagen met hen. Het huis is hun huis waar zij 
wonen en waar zij zich thuis willen voelen. 

Dragen en verdragen
Bewoners hebben hun lot te dragen en wij dragen het met hen mee. Zij verdragen hun ver-
lies, en wij dragen en verdragen de manier waarop zij daarmee omgaan. Wij helpen terug 
te kijken op hun eigen leven om daarin mogelijk meer samenhang te zien. Wij leven ons in 
hoe het voor een ander is om te rouwen over het verlies en stervende te zijn.Wij ontvangen 
dankbaar wat de oude mens te geven heeft en dragen dat in ons hart. Wij verzwijgen voor de 
bewoners niet als er in hun (familie-)leven ernstige gebeurtenissen optreden; wij delen die en 
proberen het verlies te begeleiden. 
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Vasthouden
Het lichaam houdt ons vast en houdt ons bezig. De zintuigen zijn de poorten om je te ver-
binden met de wereld en de ziel te verrijken. Wij stimuleren beweging en bevorderen een 
goede leefstijl. Maar niet ten koste van alles. We vermijden overbehandeling.

De familie hoort er helemaal bij
De verhoudingen tussen de bewoner, de begeleider en de familie (de driekhoeksverhouding) 
hebben een open sfeer nodig, waarin het gesprek openhartig gevoerd kan worden. Een goede 
gezamenlijke start is het allerbelangrijkste. Ervaar en benoem het gezamenlijke belang. 
Niemand hoeft zijn eigen standpunt en geloofwaardigheid in te leveren. Om een goed ster-
vensproces te dienen, moet je samenwerken in verbinding. Ieder neemt zichzelf heel serieus, 
anders verzwak je de driehoek. 

Samen
Eenheid in verscheidenheid. Er is een grote verscheidenheid aan mensen. Onze multicul-
turele diversiteit in Rudolf Steiner Zorg is een grote rijkdom. De diversiteit van culturele en 
religieuze achtergronden bij medewerkers en bewoners brengt ons in gesprek. Een strakke 
calvinistische of gereformeerde bijbelvastheid staat naast een hindoeïstische en boeddhisti-
sche spirituele openheid. De een treurt bij de dood, de ander viert de dood. Wij kunnen van 
elkaar leren en angst en vreugde delen. Bij het spreken hierover proberen we ons eigen taboe 
te doorbreken. Het mysterie staat in ons midden.

Teamspirit
Collegialiteit is een van de belangrijkste pijlers voor dit werk. Je gesteund weten door elkaar 
geeft de kracht om te dragen en te verdragen. Dat geldt ook voor het samenwerken tussen 
medewerkers en familie en voor de verbondenheid in de familie zelf.

Loslaten
Er komt een tijd dat je het lichaam helemaal moet loslaten: het ogenblik van sterven. We zeg-
gen dan dat iemand inslaapt. Loslaten is geen doel op zichzelf, maar het brengt ons dichter 
bij onszelf, bij onze oorsprong. Daarom is loslaten een noodzakelijke beweging. Die bewe-
ging zoeken we ook op als we ‘s nachts gaan slapen of gaan mediteren.
 

Zes zeilen – positieve gezondheid

De zeilen beschrijven onze houding; wij volgen daarbij de zes gebieden die het model Posi-
tieve Gezondheid aanreikt. Deze zijn gericht op de veerkracht, het weerstandsvermogen en 
doorzettingsvermogen van de mens. De belangrijkste factor daarin blijkt zingeving te zijn: 
betekenis vinden in de dingen die je ervaart. Dat geldt evenzeer voor de familie en het team.

Veerkracht maakt je sterk; omdat je de dingen aangaat. We zoeken de manier waarop de 
bewoner in zijn of haar kracht komt. Wat maakt hem of haar sterk? Geef je de bewoner een 
koekje of geef je de bewoner aandacht? Of gaat dat samen? Waardoor veert iemand op? Door 
taart of door een grap? Lichamelijk of psychisch welbevinden zijn allebei belangrijk. Het gaat 
niet alleen om verzorging. Het gaat ook om een gevoel van welzijn. Mentaal welbevinden 
hoort daarbij. Iemands kwaliteit van leven wordt daardoor in hoge mate bepaald. Goed in je 
vel zitten verschilt per dag, per uur. Daarop inspelen is de kunst.

In onze stervensbegeleiding zoeken we met elkaar – samen mét de bewoner – naar de bete-
kenis van de dingen. Niet alleen de geestelijk verzorger is daarmee bezig, ook wij die begelei-
den, verzorgen, verplegen, behandelen. Wat gaat er in de ander om? Welke existentiële vra-
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gen leven in iemand? Als we er zelf niet uitkomen, kunnen we er iemand bijhalen. We willen 
weten hoe iemands leven is geweest, wat in iemands leven belangrijk is;

Zingeving

 Word je gehoord?  We nemen waar wie je bent en hoe je bent.

 Vind je dit belangrijk?  We vinden uit wat voor jou betekenis heeft.

Welbevinden

 Gaat het je goed?  We bieden comfort.

 Vind je dit leuk?  We ontdekken samen wat je aangenaam vindt.

Participeren

 Hoor je erbij?   We betrekken je bij wat er gebeurt.

 Doe je mee?   We vinden uit hoe jij actief kunt zijn.

Drie reddingsboeien – kernwaarden

Eerbied
Wij vinden het vanzelfsprekend dat iemand die leeft alle respect verdient en dat iemand die 
aan het sterven is met volle eerbied wordt benaderd. Eerbied voor het leven én voor het ster-
ven. Eerbied betekent ook vol verwondering stil te staan bij wat er gebeurt. Eerbied is het te-
rughouden van je oordeel en je emotie. De eerbied vindt haar hoogste kracht op het moment 
dat het leven overgaat in dood. 

Openheid 
We zijn open in gesprek met elkaar zonder taboe. Wij hebben allemaal onze eigen opvat-
ting over het sterven en een gevoel bij de dood. Dit denken en voelen willen we niet zo laten, 
maar steeds verder verruimen en verbreden. Daardoor worden we ontvankelijker voor het 
geheim van de dood. Wij nemen elkaars ervaringen, ook spirituele ervaringen, serieus en 
proberen die  in openheid te delen. Wij wijzen geen enkele opvatting af, maar gaan wel met 
iedereen het gesprek aan. Wij staan open voor een spirituele benadering. 

Sterven is een spirituele uitdaging. Stervensbegeleiding is innerlijk ruimte maken. Wij doen 
iedere dag opnieuw ons best om de ruimte in ons innerlijk te verzorgen. Dat is een spirituele 
uitdaging. We zijn geestelijke verzorger van ons zelf door zorg te dragen voor de openheid 
van onze geest en van ons hart. We durven te spreken over wat we denken en voelen. Tegelijk 
zijn we geestelijke verzorgers voor elkaar en nemen we waar of de innerlijke ruimte van de 
ander iets nodig heeft. 

Moed
We hebben de moed om de dood onder ogen te zien, de dood aan te zien. We hebben de 
moed ieder stervensproces opnieuw in te gaan en erin mee te gaan. Dat doen we collegiaal 
en samen met de familie. We dragen elkaar in het proces, in het verlies. We hebben ook de 
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moed elkaar te bevragen en elkaar aan te spreken op het handelen. 

Vaart naar de overkant

In mythes wordt het sterven ook verbeeld met een overtocht; een vaart op een boot naar de 
overkant. Soms is sprake van een rivier der vergetelheid. Er is vaak een schipper, een boots-
man, die
de boot naar de overkant vaart (Chairoon). Vanuit die beeldspraak kunnen we spreken van 
‘het schip te water laten’. 

Ritueel voor de individuele stervensbegeleiding : inluiden en uitluiden
De kern van het werk ligt in het individuele sterfproces dat zijn volstrekt unieke, eigen 
schoonheid heeft. Uit de interviews blijkt dat het vergezellen van iemand op deze weg als de 
kern van het werk ervaren wordt. Zodat er een ‘vredig heengaan’ mogelijk is. Heengaan in 
vrede; een diep gevoel van vrede en van dankbaarheid. Een moment van verzoening. Een mo-
ment met harmonie. De essentie van het leven komt even dichtbij. Mensen komen dicht bij 
zichzelf. Het is een moment van eerbied. Bij het sterven lijkt het of de wereld even haar adem 
inhoudt. Er treedt een stil-zijn op. 
In die ervaring vinden veel medewerkers hun motivatie. Het sterven is dan een hoogtepunt, 
een heilig moment. Daar waar iedereen boven zichzelf wordt uitgetild. Waar een sfeer van 
stilte, van bezinning is. Waar je ‘bij jezelf komt’. 

Daarom kan het stervensmoment alle betrokkenen verenigen, inclusief de familieleden, in-
clusief de medebewoners, inclusief de stafmedewerkers. Het verdient als gemeenschapsvor-
mend onderdeel van het werk het meeste gewicht en aandacht. Een sterfbed is geen bedrijfs-
proces maar een heilig moment waar je samen stil van wordt en dat je viert. Het brengt je bij 
de essentie van het bestaan – en ook van je werk.
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Inluidend ritueel
Moment:  Als het stervensproces zich intensiveert en het einde zich aankondigt, houdt 

het volledige team (met behandelaars en zo mogelijk met familie en vrijwilli-
gers én stafmedewerkers) een korte sessie (15 minuten): eventueel in het bijzijn 
van de bewoner zelf, maar niet perse. Het kan zijn dat dit moment te vroeg 
komt, maar dat is niet erg. 

Verwachting:  We gaan een reis maken met elkaar, met deze bewoner, met deze familie; wat 
hopen en verwachten we? Wat gunnen we deze persoon in het bijzonder? Waar 
is deze persoon in het bijzonder gevoelig voor? We voelen de eerbied.

Doel:  Dit geeft grond en moed om elkaar te dragen en vast te houden in teamspirit.

Uitluidend ritueel
Moment:  Als het stervensproces is afgerond, houden we als volledig team (met behan-

delaars en zo mogelijk met verwanten en vrijwilligers en stafmedewerkers) een 
korte sessie.

Besef:  Deze reis hebben we gemaakt, dit waren bijzondere ervaringen, dit hebben we 
geleerd. Deze emoties maakt het los. Door deze weerstand moesten we heen. 
Dat moment was bijzonder. Zo kon het loslaten gebeuren. Na het sterven ge-
beurde er iets bijzonders op de afdeling. We voelen de dankbaarheid.

Doel:  Dit geeft beweging voor het leren, besef van onze missie, helpt ons om het zelf 
los te laten en met het ervaren van de eigen kracht.
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Marc Chagall, Bouquet au soleil jaune
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Gedichten

Nacht-stilte, P.C. Boutens

Stil, wees stil: op zilvren voeten 
Schrijdt de stilte door de nacht, 
Stilte die der goden groeten 
Overbrengt naar lage wacht. . . 
Wat niet ziel tot ziel kon spreken, 
Door der dagen ijl gegons, 
Spreekt uit overluchtsche streken, 
Klaar als ster in licht zoû breken, 
Zonder smet van taal of teeken 
God in elk van ons.

Voor verpleegkundigen, Rudolf Steiner, 2 dec. 1923 

In het hart woont
in stralend licht
de menselijke hulpvaardigheid

In het hart werkt
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met verwarmende macht
de menselijke liefdekracht

Dus laat ons dragen
de volledig bezielde wil
in harte-warmte en harte-licht

Dan werken wij mee
aan het heil van hen 
die genezing behoeven
uit Gods genade.

Breng jij me weg tot aan de brug, Toine Lacet

Breng jij me weg tot aan de brug. 
Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug, 
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na. 
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd. 

Breng jij me weg tot aan de brug. 
Ik heb geen idee, hoe diep het water is. 
De overkant lijkt mij zo ver; 
Je kunt de oever hier niet zien. 
Zover het oog reikt, zie ik mist. 
Ik twijfel aan het verder gaan. 

De angst voor de dood 
is als de angst voor het leven. 
Het nieuwe lijkt te groot 
om het oude op te geven. 
In de diepte van het verlangen 
ligt de kennis van het nieuwe leven. 
Zoals een vlinder weet van vliegen 
in haar donkere cocon. 

Breng jij me weg tot aan de brug. 
en ga dan niet te vlug terug. 
Zwaai jij me na als ik erover ga. 
Een heel klein duwtje in de rug 
is alles wat ik nog verlang van jou. 
Dank voor je liefde en je trouw. 
Ik ga nu gauw, 
want het begin is reeds in zicht. 
Ik voel de warmte van het licht.

Rutger Kopland

Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen, 
zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. 
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Je blijft iemand op wie wordt gewacht. 
Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. 
Niemand wacht, want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.

Verhaal 

De koning die niet dood wilde, van Godfried Bomans

Afbeelding 

Abraham en de drie engelen, van Marc Chagall

Spreuk
‘Wer nicht stirbt bevor er stirbt,  der verdirbt wenn er stirbt!’ 
 Wie niet sterft voordat hij sterft,  die bederft als hij sterft

Deze spreuk van Angelus Silesius wijst op een groot en omvattend mysterie. Het leven en de 
dood horen bij elkaar als dag en nacht. Samen maken zij deel uit van één geheel: het leven. De 
dood wijst op een toestand, iemand ‘is dood’. Sterven daarentegen is een werkwoord. Je sterft, 
bijvoorbeeld van angst of van de dorst, tijdens het leven. Wie dood is, is gestorven. Het ster-
ven vindt gedurende het hele leven plaats en wel vanaf de geboorte. De uiteenzetting met het 
sterven en de dood maakt wezenlijk deel uit van het leven. Of anders gezegd: wie het sterven 
en de dood in zijn leven toelaat, zal niet te gronde gaan wanneer hij aan het eind van zijn leven 
sterft, maar voortleven.
‘Tot ist ein langer Schlaf, Schlaf ist ein kurzer Tod’ 
De dood is een lange slaap, en slaap is een korte dood
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cap als de dood in hun leven komt; Smit, ds. Johan H. en Meijerink, Jan, ISBN 90 7371 576 8
Sterrenkind; prentenboek over begraven en cremeren; Somers, Patrick, ISBN 90 6238 664 4
Aan gene zijde van geboorte en dood; Steiner, Rudolf, ISBN 90 623 8430 7
De bovenzinnelijke mens; Steiner, Rudolf, ISBN 90 6038 522 5
De dood - een andere vorm van leven; Steiner, Rudolf, ISBN 90 6038 220 X
Het leven tussen geboorte en dood Steiner, Rudolf, ISBN 90 6238 084 0
Samen met de ander, Steiner R. en Morgenstern, Christian, ISBN 90 6238 208 8
Gedichten Spreuken Wijsheden; verzameld uit de nieuwsbrieven van de Stichting Elisabeth Kübler-
Ross Nederland uitgave St. Elisabeth Kübler-Ross
Ik mis je zo; Mijn boek met herinneringen (om zelf te maken), Begeleidersboek, Foto- en picto-
grammen set
Stichting Parelmoer (biedt ondersteuning in het omgaan met de dood van anderen aan mensen 
met een verstandelijke beperking en/of een sociaal emotionele ontwikkelingsstoornis) Uitgeverij 
Demon BV
Omgaan met gestorvenen, Stolp, Hans en van den Brink, Margarete, ISBN 90 2028 217 4
Dood zijn, hoe lang duurt dat? vragen van en voor kinderen over de dood, Storms, Wemer, ISBN 
90 6822 728 9
Met zorg besluiten - beslissingen rond het levenseinde in de zorg voor mensen met een verstande-
lijke handicap, van Thiel, Ghisaine e.a  
Derk Das blijft altijd bij ons; prentenboek, Varley, Susan, ISBN 90 6069 552 6
Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood, Voorhoeve, Bert, ISBN 90 6238 637 7
Omgang met gestorvenen; spreuken, gebeden, gedichten, meditaties, Zeylmans, Renée, ISBN 90 
6238 465
Rouwverwerking en rouwbegeleiding, Zeylmans, Renée , ISBN 90 6238 679 2
Stervensbegeleiding, een wederzijds proces, Zeylmans, Renée 
Stervensbegeleiding, Hulp bij sterven; gezichtspunten deel 27, Centrum Sociale Gezondheids-
zorg, Zeylmans, Renée, ISBN 90 7598 827 3
Kun je uit de hemel vallen? Uitgave van LKNG,  zie ook de site www.lkng.nl
Doodgewoon, Prentenboek, Bette Wesera en Silvia Weve
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