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En opeens sta je er zelf middenin. Een dierbare in je familie wordt steeds zieker en komt te overlijden. Het 

overkwam mij in december. Henk, de tweede man van mijn moeder, leed al jaren aan prostaatkanker en in 

oktober bleek dat hij op korte termijn aan uitzaaiingen zou overlijden. Zijn dochter Marjan zag dat alles 

haar vader te veel werd, maar hij wilde niets van thuishulp weten. “Ik ga me echt niet aankleden met zo’n 

juffrouw erbij,” zei hij uit de grond van zijn hart. Toen is Marjan maar min of meer ingetrokken bij Henk 

en mijn moeder. Want tja, hoe respecteer je je vaders autonomie, zijn waardigheid, terwijl je ziet dat hij 

nauwelijks op zijn benen kan staan, enorm kortademig en vermoedelijk stervende is? 

Na overleg met de thuiszorg bleek dat zij ook gewoon ‘s morgens even kunnen komen om te helpen de dag 

te beginnen: even samen bespreken hoe hij zich voelt. Henk stemde in, al zorgde hij er met uiterste 

krachtsinspanning voor dat hij, vóór zij er waren, al gewassen en aangekleed was. Die eerste keer op 

woensdag vond hij het meteen fijn om met de thuiszorgmedewerker alle gekke dingen te bespreken die hij 

voelde in zijn lichaam. Zij was het ook, die op donderdag zei: “Uw kortademigheid is niet normaal. Jullie 

moeten de huisarts nogmaals pushen om langs te komen.” Die kwam, gaf morfine tegen de benauwdheid en 

een recept voor dormicum, om hem in slaap te helpen als de morfine niet voldoende hielp om de 

benauwdheid te verlichten. 

Henk ging verder achteruit, maar met humor en grapjes deed hij vanuit zijn stoel zoveel mogelijk gewoon 

mee aan het dagelijks leven. Hij wilde vóór alles gewoon Henk te zijn. Op vrijdag kreeg hij weer morfine, 

omdat hij nog steeds zo benauwd was. En daarna besprak de thuiszorgmedewerker zijn zorgen en die van 

Marjan met hen. Zij was het ook, die zaterdag zag dat zijn laatste dag nu werkelijk daar was. Henk was nog 

steeds erg benauwd en de morfine hielp niet. In overleg met hem, met Marjan en de huisarts hielp ze hem 

in slaap. Eindelijk vond Henk rust. Een zucht van verlichting ging door de dierbaren rond zijn bed. 

Omringd door hen is hij enige uren later gestorven. Verdriet en opluchting, saamhorigheid en 

dankbaarheid: allerlei gevoelens stroomden in de dagen erna door ons naasten. En Marjan? Zij is de 

thuiszorg zo dankbaar voor de manier waarop zij haar vader de laatste dagen hebben ondersteund. 

Ik weet dat verzorgenden ontzettend graag heel goede palliatieve zorg bieden, maar dat dat in de praktijk 

soms best moeilijk is vanwege de vele vragen waar je mee te maken kunt krijgen. Wat wil iemand? 

Wanneer verlicht je iemands pijn, benauwdheid? Bespoedig je daarmee iemands dood? En zo ja, is dat dan 

erg? Allemaal vragen, die deze weken met teams in Oenkerk aan de orde kwamen in een Moreel Beraad. 

Een van de manieren om over deze vragen te praten met elkaar, om je eventuele onzekerheid, je waarden te 

onderzoeken, te beseffen waar je voor staat en te kijken hoe je daar met elkaar naar kunt handelen, samen 

met de arts. Dan is de kans groot dat je een enorme steun bent voor stervenden. Bondgenoten van mensen 

en hun naasten in de zoektocht naar het goede leven en sterven. 

 


