
Programma Tijdig spreken over sterven in de kerk  
 
20.00 Welkom + intro . lezen van een gedicht van bv Rawi.:  
Hij is mij toch nog ongemerkt ontgleden (zie inleiding). (alternatief een psalm) 
 
20.10 Inleiding: vertellen over de aanleiding van dit onderwerp: casus: huisbezoek aan 
mevrouw Schaap: man toch nog onverwacht voor haar overleden, thuis, na wekenlange 
opname in het ziekenhuis:  
Verwijt naar zichzelf: had ik maar gepraat met hem toen het nog kon over wat hij wilde, maar 
ik duwde dat altijd weg, ik kon dat niet.  
 
20.15 Aanleiding voor het onderwerp voor deze avond in de kerk: twee rapporten  
van de KNMG: ‘Tijdig spreken over overlijden’ (2011) en ‘Niet alles wat kan, hoeft’ (2015). 
 
Korte inhoud van de rapporten. Constatering van artsen: niet zo makkelijk om hier over te 
praten. Verschillende oorzaken: Winnaars mentaliteit; maakbaarheid; er kan toch zoveel.  
Mensen zijn ook niet zo vertrouwd meer met de dood. Thuis een overlijden  
meemaken, gebeurt heel weinig. In het rapport constateren artsen een leemte .  
Grote onbekende in het denken over dit thema: cultuur en levensbeschouwing; en deze 
beiden beïnvloeden de kijk op levenseinde.  
 
20.25 Hoe wordt dit nu ondervangen in het ziekenhuis: ontwikkelen van beleid bv  
rondom reanimeren. Wanneer een patiënt van 70 jaar of ouder opgenomen wordt,  
bv op de longafdeling of op de spoedeisende hulp: krijgen hij en zijn familie de vraag  
voorgelegd: wilt u gereanimeerd worden. Het wordt als een standaard vraag  
gebracht, want het wordt aan alle 70 jarigen en ouder gevraagd. Maar voor degene  
die die vraag krijgt kan het confronterend zijn. (eigen ervaring)  
 
20.30 Voorbeelden: Vaak ligt het niet zo zwart-wit en eenduidig. Casus: Mevrouw A en 
meneer Schaap zelf.  
 
20.40 In het ziekenhuis; reanimatie beleid: mogelijkheid om te spreken over eigen  
sterfelijkheid. Andere scharnier punten: wel/niet doorgaan met behandelen:  
 
21.00 Poli levensvragen/stervenskunst  
Diamantmodel: A,B,C,D. Spreken over de mogelijkheid van sterven gaf lucht in het systeem; 
erkennen van verdriet.  
 
21.15 Diamant laten zien: vertellen wat de vragen zijn die aan de orde kunnen  
komen. In groepen uit elkaar:  
Twee vragen:  

- Als het gaat om tijdig spreken over sterven:  waar naar gaat uw verlangen uit? 
- Als het gaat om tijdig spreken over sterven: wat roept angst op? 

Doel van de poli levensvragen/stervenskunst: verkennen van de innerlijke ruimte bij  
patiënt en naasten om de dood onder ogen te zien. Het geeft lucht in het systeem;  
geeft ruimte om zaken af te maken. 
 
21.40 Afronden gesprekken 
21.45 Vragen aan de inleider 
21.55 Afsluiting (naar eigen keuze) 


