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Soms hebben we alleen 

Iemand nodig die er voor je is 
Niet om iets specials te doen 

Of iets beter te maken 
Maar gewoon iemand 

Die ons laat weten 

Dat we niet alleen zijn en 
Dat ze met ons meevoelen. 

Dit gedichtje stuurde het Thuiszorgteam in Witmarsum met Kerstmis aan hun cliënten van het afgelopen 

jaar. 

Joukje, wijkverpleegkundige aldaar, vertelt erover. Nog steeds ziet ze het kaartje bij mensen staan. Want 

hoe waar is dat? Even niet iets doen, maar er even voor iemand zíjn. Voor alle cliënten belangrijk, maar 

helemaal voor mensen die leven in het zicht van de dood. Mensen waar wij palliatieve zorg aan bieden. 

Warme zorg. Iedereen bij Patyna verleent bijna dagelijks palliatieve zorg. Belangrijke zorg, waar vrijwel 

iedereen erg gemotiveerd voor is. ‘Je kunt het maar een keer doen.’ ‘Dat wil je echt goed doen!’ hoor ik 

zorgverleners zeggen als het over palliatieve zorg gaat. Terwijl het lang niet altijd makkelijk is, palliatieve 

zorg bieden. 

Joukje zou er nog heel graag een kwaliteitsslag aan willen geven. Daarom vroeg ze haar teamgenoten waar 

ze behoefte aan hebben op het gebied van palliatieve zorg. Scholing? Intervisie? 

Aan de hand van casussen zaten de teamleden in groepjes bij elkaar en bespraken ze wat goed ging in de 

betreffende situatie (voor henzelf en voor de cliënt/naaste) en wat dat deed met henzelf. En ook wat minder 

goed ging en wat dat met hen deed. Ook bespraken ze hoe ze de communicatie met de naasten en andere 

betrokkenen ervaarden. 

Bij alle casussen bleek dat men de zorg tijdens de laatste levensfase als erg interessant en waardevol 

ervaart. Maar men mist wel eens de tijd om een gesprek met de cliënt of naasten aan te gaan i.v.m. de volle 

routes die gedraaid moeten worden. Een eventuele oplossing zou zijn dat je afspreekt op een later moment 

terug te komen, gaven ze aan. 

Ook praten met de cliënt en diens naasten is dan erg waardevol, maar tegelijk ook wel eens al lastig. 

Familie heeft soms andere verwachtingen over hoe het gaat of zou moeten gaan. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand naar huis komt uit het ziekenhuis ‘om thuis te sterven’, zoals de specialist zei. Als moeder na een 

week nog leeft, vraagt de familie of het niet mogelijk is, dat moeder ‘een spuitje’ krijgt. Tja, wat zeg je 

dan? Je staat er wel alleen voor en de familie verlangt een antwoord. 

Of een mevrouw is stervende. De betrokken dochters wisselen elkaar elke dag af en willen dat mevrouw op 

de postoel geholpen wordt, terwijl jij ziet dat dat veel te belastend voor haar is… Hoe vertel je dit aan de 

familie, als ze aandringen? 

Als thuiszorg sta je er veelal min of meer alleen voor. Je kunt niet snel even overleggen met een collega. 

De familie heeft daar ook een grote rol in het proces. Samen voorkom je desgewenst dat iemand nog op het 

laatste moment naar een instelling moet verhuizen. De wijkverpleegkundige blijkt dat een belangrijke spin 
in het web. En het ECD is ook een enorme vooruitgang. Familie en naasten lezen hier ook in en dat geeft 

een goede basis voor samenwerking. En dat heb je nodig om tot goede palliatieve zorg te komen. 



Joukje haar team was erg blij om het met elkaar te hebben over palliatieve zorg en wat dat met je doet. Ze 

weten nu ook wat ze nog willen verbeteren: 

 Hun gesprekstechnieken in het algemeen en vooral bij het omgaan met de vraagstukken van de 

naasten. 

 Hun kennis over aanvullende mogelijkheden in de thuissituatie om het comfort van de cliënt nog 

verder te vergroten 

 Hun kennis over de werking van medicatie in de terminale fase. 

Joukje vat het mooi samen: “Met Kerst stuurden we die kaart naar onze cliënten, met de tekst ‘Soms heb je 

iemand nodig die er voor je is’. Ik zie die kaart nog bij heel veel cliënten in de kamer staan.” 

Hartverwarmend! Dit helpt mensen om te leven in het zicht van de dood. 

 


