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Palliatieve zorg vanuit verbinding 

Wat de rups het einde van zijn leven noemt,
noemt de wijze een vlinder.

Vrij naar een Chinees gezegde



Als kinderen niet beter worden



Palliatieve zorg vanuit verbinding 

Voorwoord

Deze handreiking is een  aanrader voor zorgverleners die met ernstig zieke kinderen te maken 
hebben. Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen is daarom blij met het verschijnen van dit boek. 

Palliatieve zorg voor kinderen, een vorm van zorg waar steeds meer zorgverleners zich voor willen 
inzetten. Dit is verheugend. Vooral omdat de groep kinderen met een levensbedreigende of 
levensduurverkortende aandoening groeit.  Een recent rapport van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  geeft aan dat het jaarlijks om 4200 à 7000 kinderen gaat.

Palliatieve zorg gaat niet alleen over de zorg die gegeven wordt gedurende de laatste fase van het 
leven. Bij kinderen gaat het vaak om zorg die jarenlang noodzakelijk is. Het kan gaan om het 
begeleiden van een kind met kanker maar ook om een kind met een progressieve spierziekte of een 
metabole stoornis. 

Er wordt hard gewerkt aan de professionalisering van de zorg voor ernstig zieke kinderen. Een 
goede en vooral ook noodzakelijke ontwikkeling. De laatste jaren zijn er veel voorzieningen voor 
deze kinderen gekomen: kinderhospices, kinderdagverblijven met verpleegkundige zorg en in 
kinderen gespecialiseerde thuiszorgorganisaties.  
Voor de zorgverleners wordt er echter nog maar mondjesmaat bruikbare informatie en scholing 
aangeboden om zich te bekwamen in deze bijzondere vorm van zorg.

Dit handboek benadrukt het belang van multidisciplinair werken,  er zijn voor het gezin, uitgaan 
van het kind en zijn naasten en communicatie. Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen wil deze 
uitgangspunten graag onderstrepen.  

Het handboek geeft praktische  tips voor het begeleiden van het zieke kind en zijn naasten. Ik hoop 
dan ook van harte dat dit handboek ertoe bijdraagt dat zorgverleners zich beter toegerust voelen 
om goede kinderpalliatieve zorg te bieden.

Francis Blokland
Directeur stichting Palliatieve zorg voor Kinderen
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Palliatieve zorg vanuit verbinding 

Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer 4.200-7.000 kinderen enige vorm van 
palliatieve zorg behoeven. Het gaat hier om de zorg bij levensduurbeperkende en 
levensbedreigende ziekten. Een levensduurbeperkende ziekte wordt gedefinieerd als een 
aandoening waarbij het kind meestal vroegtijdig dood gaat, bijvoorbeeld stofwisselingsziekten. 
Een levensbedreigende ziekte is een ziekte die kan uitlopen op een vroegtijdige dood maar waarbij 
ook de kans bestaat tot overleven, zoals kanker. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de 
hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor zowel het kind als diens naasten. Palliatieve zorg voor 
kinderen en jongeren is bijzondere zorg en vraagt van zorgverleners specifieke competenties, 
waaronder kennis van de ontwikkeling van het kind. Het kind en gezin staan in de zorg centraal. 
Palliatieve zorg is maatwerk. 

In deze handreiking wordt aandacht besteed aan de palliatieve zorg vanaf het moment dat 
duidelijk is dat het kind niet meer beter kan worden: het kind bevindt zich in de palliatieve fase. De 
handreiking is geschreven voor een breed scala aan disciplines. Vanuit een informatieve en sociaal 
agogische invalshoek wordt invulling gegeven aan de palliatieve zorg in een unieke palliatieve 
situatie. Er wordt gesproken over de palliatieve zorgverlener. Deze zorgverlener kan ingevuld 
worden door verschillende disciplines, zoals een pedagogisch hulpverlener of verpleegkundige. 
Maar ook specialisten, huisartsen, professionals verstandelijk gehandicaptenzorg etc. kunnen in de 
handreiking belangrijke en praktische informatie vinden. 

In het eerste hoofdstuk wordt de palliatieve zorg informatief uitgewerkt en wordt een model 
geschetst voor de palliatieve zorg voor kinderen. In de hoofdstukken die volgen wordt het model 
inhoudelijk verder uitgewerkt en wordt op een praktische wijze invulling gegeven aan de 
begeleiding en ondersteuning van kind en gezin. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de bijlagen is een lijst 
opgenomen met aandachtspunten voor het zorg- en inventarisatieplan voor professionals en 
voorbeelden van werkbladen die gebruikt kunnen worden in de verbinding met het kind en de 
eventuele broer(s)/zus(sen).

Wanneer in de handreiking gesproken wordt over de ouders van het kind, wordt hier ook de 
alleenstaande ouder en/of de verzorger(s) mee bedoeld. Wanneer gesproken wordt over het kind, 
wordt hier ook de jongere mee bedoeld, mits anders staat aangegeven.

In de handreiking wordt met dit icoon 
verwezen naar de website www.praktijk-bo.nl 
voor meer informatie.  
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Palliatieve zorg voor kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen vormt een groeiend aandachtsgebied.  

De noodzaak om aandacht te besteden aan deze zorg wordt steeds meer 

ervaren. Adequate begeleiding en ondersteuning van gezinnen tijdens een 

levensduurbeperkende of levensbedreigende ziekte van een kind is van groot 

belang. In dit eerste hoofdstuk wordt inhoud gegeven aan de definitie 

palliatieve zorg, deze bijzondere vorm van zorg voor kinderen en wordt een 

model geschetst voor palliatieve zorg voor kinderen die niet meer beter 

kunnen worden. Verder wordt aandacht besteed aan landelijke 

ontwikkelingen, visie & beleid en de beroepshouding. 

1.  Palliatieve zorg voor kinderen
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Hoofdstuk 1

1.1 Definitie

De Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen (Pal) 
heeft de volgende definitie opgesteld, waarbij als 
basis de definitie van de World Health Organisation 
(WHO) is gebruikt:
Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de 
actieve en totale benadering van zorg voor kinderen 
met een levensbedreigende of 
levensduurbeperkende aandoening. De zorg voor 
het kind en de gezinsleden omvat lichamelijke, 
psychologische, sociale, pedagogische, culturele en 
spirituele aspecten. De zorg is gericht op een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven en wordt 
voornamelijk bepaald door de individuele behoeften 
en mogelijkheden van het kind en het gezin. Er 
moet aandacht zijn voor palliatieve zorg vanaf het 
moment dat de diagnose gesteld wordt. De 
palliatieve zorg wordt gecontinueerd, ongeacht 
transities in plaats, zorgverleners en zorgperspectief. 
Effectieve palliatieve zorg vereist een 
gecoördineerde, brede aanpak door een 
multidisciplinair team, waar het gezin deel van 
uitmaakt.

Zoals in de definitie van Stichting Pal gesteld, moet 
er aandacht zijn voor palliatieve zorg vanaf het 
moment van de diagnose. In deze handreiking gaat 
het om de palliatieve zorgverlening vanaf het 
moment dat duidelijk is dat het kind niet meer beter 
kan worden: Het kind bevindt zich in de palliatieve 
fase. De palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van 
leven van het kind en diens gezin. Symptomen als 
gevolg van de ziekte worden zoveel mogelijk 
(preventief) bestreden door ze in een vroeg stadium 
te signaleren, vast te stellen en te behandelen. In de 
palliatieve zorg wordt gewerkt vanuit een holistische 
zorgvisie. Er wordt zorg verleend aan een bepaald 
kind en gezin, in een bepaalde situatie en in een 
bepaalde omgeving. De lichamelijke, psychosociale, 
emotionele, culturele en spirituele aspecten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden 
elkaar voortdurend. 

Uitgangspunten palliatieve zorg:
•  De wensen en behoeften van kind en gezin staan 

centraal. 
•  Er is aandacht voor fysieke, psychosociale, culturele 

en spirituele aspecten.
•  Er is aandacht voor de zorg voor naasten. 
•  Er is aandacht voor de zorg voor de palliatieve 

zorgverleners zelf.
•    Er wordt rekening gehouden met specifieke 

aspecten zoals het ontwikkelingsniveau.

De Stuurgroep van de Taskforce voor palliatieve zorg 
voor kinderen van de European Assocation for 
Palliatieve Care (EAPC) heeft standaarden voor 
palliatieve zorg voor kinderen opgesteld: ‘IMPaCCT: 
Standaarden voor palliatieve zorg voor kinderen in 
Europa’. Volgens de EAPC dient palliatieve zorg er te 
zijn voor verschillende categorieën kinderen: 

Categorie 1
Kinderen met een levensbedreigende aandoening 
waarvoor al dan niet succesvolle curatieve 
behandeling mogelijk is.

Categorie 2
Aandoeningen waarbij vroegtijdig overlijden 
onafwendbaar is. Hierbij kunnen lange perioden van 
intensieve behandeling nodig zijn om het leven te 
verlengen en deelname aan normale activiteiten 
mogelijk te maken, zoals Cystic Fibrosis.  

Categorie 3
Kinderen met progressieve aandoeningen waarvoor 
geen curatieve behandeling mogelijk is. De 
behandeling is uitsluitend palliatief en duurt meestal 
vele jaren. Bijvoorbeeld bij spierdystrofie. 

Categorie 4
Kinderen met niet-progressieve aandoeningen, 
neurologisch van aard met een complexe 
problematiek, die tot ernstige afwijkingen leiden en 
een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid 
en een vroegtijdige dood waarschijnlijk maakt. 
Bijvoorbeeld meerdere handicaps ten gevolge van 
beschadiging van het ruggenmerg of de hersenen. 
Verder wordt in de ‘IMPaCCT: Standaarden voor 
palliatieve zorg voor kinderen in Europa’ aandacht 
besteed aan kernstandaarden op onder andere het 
gebied van zorgaanbod, zorgteam, eenheid van 
zorg, rouwzorg, pijn- en symptoombestrijding, 
ethiek en de rechten van kinderen in de palliatieve 
zorg. 
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Palliatieve zorg voor kinderen

1.2 Bijzondere zorg

Palliatieve zorg voor kinderen vereist een andere 
aanpak dan palliatieve zorg voor volwassenen. 
Palliatieve zorg voor kinderen is bijzonder want 
(ACT/RCPCH, 2003):
•  Het aantal kinderen dat overlijdt is klein in 

vergelijking met volwassenen.
•  Veel ziektebeelden zijn erfelijk. Hierdoor kunnen 

meerdere kinderen in één gezin dezelfde 
aandoening hebben. Deze zijn vaak zeldzaam, 
erfelijk en specifiek voor de kinderleeftijd. 

•  De zorg omvat het hele gezin.
•  De kinderleeftijd wordt gekenmerkt door een 

continue lichamelijke, emotionele en cognitieve 
ontwikkeling.

•  Onderwijs is belangrijk voor kinderen. Hiervoor is 
een extra professionele interventie in de 
complexiteit van de zorgverlening nodig. 

 
In veel gevallen verblijft het kind thuis en komt thuis 
te overlijden. Betrokkenheid en contact tussen 
huisarts, ziekenhuis en gezin is hierbij van groot 
belang. Ook kan de palliatieve zorg in een (kinder)
ziekenhuis geboden worden. Verder bestaan er 
kinderhospices en logeerhuizen voor kinderen met 
een ernstige ziekte. In veel gevallen wordt hiervan 
gebruik gemaakt voor respijtzorg, de tijdelijke en 
volledige overname van zorg ter ontlasting van de 
mantelzorgers. Ook in revalidatiecentra en 
organisaties verstandelijk gehandicaptenzorg wordt 
palliatieve zorg geboden.

De Britse organisatie Association for Children’s 
Palliatieve Care (ACT), deze organisatie maakt zich 
sterk voor palliatieve zorg voor kinderen in 
Engeland, heeft 14 punten benoemd waaraan 
de palliatieve zorg voor kinderen zou moeten 
voldoen:  

1.  Ieder kind wordt privacy gegund en wordt met 
waardigheid en respect behandeld, ongeacht de 
lichamelijke of intellectuele capaciteiten. 

2.  Ouders worden erkend als primaire verzorgers en 
worden als partners betrokken in alle 
beslissingen die de zorg voor hun kind betreffen. 

3.  Ieder kind wordt, afhankelijk van leeftijd en de 
mate waarin begrip over de situatie aanwezig is, 
de kans gegeven mee te beslissen over de zorg. 

4.  Ieder gezin moet toegang hebben tot een 
kinderarts die op de hoogte is van de situatie van 
het kind. 

5.  Afhankelijk van de leeftijd en de mate waarin 
begrip over de situatie aanwezig is, worden 
ouders, het kind en diens broers en zussen over 
de situatie geïnformeerd. De behoeften van 
andere betrokkenen dienen eveneens aandacht 
te krijgen. 

6.  In de communicatie tussen ouders/kind en 
zorgverleners wordt gestreefd naar een eerlijke 
en open benadering. 

7.  Het huis van het gezin blijft, zolang mogelijk, het 
middelpunt van het leven van het kind. Alle 
andere voorzieningen dienen kindvriendelijk te 
zijn. Ook dient er personeel te werken dat 
getraind is in het werken met kinderen. 

8.  Ieder kind moet onderwijs kunnen blijven 
genieten, zolang het kind dat wil en kan. Het 
kind wordt zoveel mogelijk in staat gesteld de 
dingen te blijven doen die passen bij zijn of haar 
leeftijd. 

9.  Iedere familie krijgt een coördinerende 
professional aangewezen, die onder meer als 
taak heeft de familie een ondersteunend 
vangnet van familie en vrienden te laten 
opbouwen en onderhouden. 

10.  Iedere familie heeft toegang tot voorzieningen 
voor respijtzorg, die zowel thuis als buitenshuis 
voor ontlasting van de ouderlijke taken kunnen 
zorgen. De voorzieningen dienen wel adequate 
(kinderverpleegkundige en medische) zorg te 
kunnen leveren. 

11.  Iedere familie dient te kunnen beschikken over 
de mogelijkheid kinderverpleegkundige hulp aan 
huis in te schakelen. 

12.  Iedere familie dient een professional aan te 
kunnen spreken die adviezen kan geven over 
hulpmiddelen en financiële regelingen. 

13.  Iedere familie dient -indien nodig- te kunnen 
beschikken over huishoudelijke hulp in huis. 

14.  Aan de hele familie wordt begeleiding in het 
rouwproces aangeboden, zolang als nodig.



Als kinderen niet beter worden14

Hoofdstuk 1

1.3 Fasering

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed 
aan de fasering van de palliatieve zorg. In het 
nieuwe zorgconcept (Lynn & Adamson, 2003) wordt 
weergegeven hoe bij de start van de curatieve zorg, 
gericht op genezing, al meer aandacht bestaat voor 
de palliatieve zorg. In vergelijking met het oude 
zorgconcept waarin gedurende lange tijd wordt 
ingezet op behandeling en genezing, is in het 
nieuwe zorgconcept de aandacht voor palliatieve 
zorg al direct bij de diagnose belangrijk. Bij kinderen 
met een levensbedreigende ziekte wordt ook tijdens 
de curatieve fase de mogelijke transitie naar de 
palliatieve fase besproken en de uitgangspunten van 
de palliatieve zorg beperken zich niet tot de 
palliatieve fase. 

In 2007 is door de Vereniging van Integrale 
Kankercentra (VIKC) in samenwerking met Agora 
(Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg) een 
model voor zorgprogrammering uitgewerkt. In dit 
model wordt het traject van de volwassen patiënt als 
uitgangspunt genomen. In het model zijn 
verschillende fasen beschreven die de patiënt kan 
doorlopen:
• Markering van de palliatieve fase
•  Fase van heroriëntatie op het veranderde 

levensperspectief
• Fase van relatieve balans
• Fase van multipele problematiek
• Stervensfase
• Nazorgfase

Gebaseerd op bovenstaande ontwikkelingen wordt 
het volgende model voor palliatieve zorg voor 
kinderen die niet meer beter worden geschetst: 

Levensduurbeperkende ziekte
Bij een levensduurbeperkende ziekte is sprake van 
een aandoening waar het kind meestal vroegtijdig 
aan dood gaat. De ziekte is niet te genezen.

Levensbedreigende ziekte
Bij een levensbedreigende ziekte bestaat kans op 
genezing, maar ook op overlijden. In bovenstaand 
model gaat het om ongeneeslijke, 
levensbedreigende ziekten.

Markering van de palliatieve fase
Aan de start van de palliatieve fase gaat een proces 
van markering vooraf. Duidelijk wordt dat het kind 
niet beter kan worden en uiteindelijk aan de ziekte 
zal overlijden. Bij kinderen met een 
levensduurbeperkende ziekte is vanaf de diagnose 
duidelijk dat het kind uiteindelijk aan de ziekte zal 
overlijden. Hoe het precieze verloop van de ziekte 
zal zijn en hoe oud het kind zal worden, is in veel 
gevallen onzeker. Bij kinderen met een 
levensbedreigende ziekte vormt het 
markeringsmoment een overgang van de curatieve 
naar de palliatieve fase. De overgang naar de 
palliatieve fase kan geleidelijk plaatsvinden. 
 
Palliatieve fase
Met de palliatieve fase wordt de fase bedoeld tussen 
de markering en het overlijden van het kind. De 
palliatieve zorg beperkt zich echter niet tot de 
palliatieve fase. Bij de diagnose van een 
levensduurbeperkende ziekte is direct sprake van 
een overgang naar de palliatieve fase. Echter, in 
deze fase maken kind en gezin verschillende 
transities door en dient de zorg continue afgestemd 
te worden op de wensen en behoeften van kind en 
gezin. Dit geldt ook voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte.   

 

Verbinding en Organisatie van palliatieve zorg
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Transities in de palliatieve fase
In de palliatieve fase kunnen kind en gezin 
verschillende fasen en transities doormaken. Deze 
vormen nieuwe markeringsmomenten in het proces. 
In de fase van heroriëntatie op het veranderde 
levensperspectief ligt de nadruk op het vinden van 
een nieuwe balans op zowel fysiek, psychosociaal, 
cultureel als spiritueel niveau.   
De levensbalans van kind en gezin is verstoord na 
het laten doordringen van het slechte nieuws en 
moet opnieuw gevonden worden. Bij kinderen met 
een levensduurbeperkende ziekte is mogelijk sprake 
van een fase van relatieve balans van tientallen jaren 
maar de achteruitgang van het lichamelijk 
functioneren betekent wel steeds een nieuwe 
transitie voor kind en gezin. Er wordt afscheid 
genomen van dat wat niet meer kan. Naarmate 
kinderen ouder worden en meer begrijpen van hun 
ziekte, komen zij voor nieuwe vragen te staan en 
maken zij nieuwe transities door. Gesprekken over 
verloop, wensen en behoeften worden herhaald 
binnen nieuwe kaders en perspectieven. In de fase 
van relatieve balans is ruimte voor het aanpassings- 
en verwerkingsproces. 
 
Voorbereiding op en begeleiding en ondersteuning 
in de verschillende transities vormt een belangrijke 
taak voor de palliatieve zorgverlener. Een 
ziekteproces betekent afscheid nemen. Het proces 
dat kind en gezin doorlopen kan vergeleken worden 
met een rouwproces. Zo beschrijft Kübler-Ross een 
proces van ontkenning, woede, marchanderen 
(onderhandelen), verdriet/depressie en aanvaarding. 
In deze rouwtaken staan het aanvaarden van verlies, 
het ervaren van pijn en het aanpassen aan een 
nieuw leven centraal.   

Terminale fase
Er komt een moment dat de problemen toenemen 
en het kind binnen afzienbare tijd zal overlijden. Er 
wordt gesproken over de terminale fase. In deze fase 
staan verlichting van het lijden, leren omgaan met 
het naderende einde en een zo goed mogelijke 
afronding van het leven centraal. Er is aandacht voor 
persoonlijke wensen, autonomie, rituelen en 
tradities van kind en gezin. De zorg wordt 
afgestemd op de wensen en behoeften van kind en 
gezin, in een waardige en veilige sfeer. 

Nazorgfase
Palliatieve zorg betekent ook nazorg. Het contact 
met het gezin houdt niet ineens op als het kind is 
overleden. Een goede organisatie van nazorg is 
belangrijk. Mogelijk hebben ouders en eventuele 
andere gezinsleden behoefte aan professionele 
ondersteuning in het rouwproces. Aansluitend op de 
wensen en behoeften van het gezin krijgt de 
begeleiding en ondersteuning ook in deze fase 
vorm.  

In het model bestaan de fasen uit verschillende 
delen en overlappen zij elkaar. Dit komt omdat 
binnen één fase veel ontwikkelingen en transities 
plaats kunnen vinden en transities naar een 
volgende fase vaak lastig in één moment vast zijn te 
leggen. Daarnaast is aandacht voor de verschillende 
fasen ook al in een eerder stadium belangrijk. De 
fasen lopen in elkaar over en de palliatieve 
zorgverlener speelt een belangrijke rol in de 
transities.

De rode draad in het Raamwerk Unieke Palliatieve 
Situatie wordt gevormd door de ‘Verbinding’ en 
‘Organisatie van palliatieve zorg’. 
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variëteit aan ziekten en het verloop daarvan. 
Daarnaast gaat het om een kleine doelgroep. Voor 
het bieden van goede palliatieve zorg is een 
multidisciplinaire aanpak en samenwerking vereist. 
Continuïteit in het zorgproces is belangrijk. De taken 
en verantwoordelijkheden van de verschillende 
professionals dienen helder en transparant te zijn. 
Ook overdacht tussen zorgverleners en afstemming 
over begeleiding en ondersteuning van kind en 
gezin is essentieel. Middels een (elektronisch) zorg- 
en inventarisatieplan moet inzichtelijk zijn wat er 
besproken is en wat kind en gezin wensen. 

Zorgcoördinatie
Uit onderzoek blijkt dat ouders zich vaak 
genoodzaakt voelen om de zorgcoördinatie zelf op 
zich te nemen en de ‘spin in het web’ te zijn. Inzet 
van een zorgcoördinator zou een structurele 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van 
organisatie en coördinatie van palliatieve zorg voor 
kinderen. Een zorgcoördinator kan hulp en 
voorzieningen regelen en het gezin gedurende het 
gehele proces bijstaan. De zorgcoördinator is het 
aanspreekpunt voor het gezin. Het gezin blijft in 
beeld en wordt gevolgd in wensen, behoeften, 
problemen en vragen en er is aandacht voor de 
transities in de zorg. Een zorgcoördinator maakt 
flexibele en proactieve zorg mogelijk De rol van de 
zorgcoördinator kan ingevuld worden door 
verschillende disciplines. Het zou een ideale situatie 
zijn als het kind en gezin deze keuze zelf kunnen 
maken. Daarbij vormen deskundigheid en kennis 
met betrekking tot de palliatieve zorg voor kinderen 
natuurlijk belangrijke voorwaarden. De 
zorgcoördinator kan zorg dragen voor een optimale 
samenwerking waarin de zorg gebouwd wordt in en 
rondom de leefomgeving van kind en gezin.  

Het zorg- en inventarisatieplan
Iedere aandoening plaatst een kind en gezin voor 
specifieke problemen. Wensen en behoeften zijn in 
iedere situatie verschillend. Inventarisatie en notatie 
van gegevens, ziektebeeld, wensen, behoeften, 
problemen en afspraken is belangrijk voor een goed 
overzicht en communicatie tussen de verschillende 
palliatieve zorgverleners. Het plan kan een plaats 
krijgen in het gezin, waarbij ook ruimte is voor eigen 
notatie. Dit plan of dossier ‘reist mee’ in het 
palliatieve proces van het kind. Op deze wijze blijft 
het zorgnetwerk en de informatie transparant voor 
kind en gezin en de betrokken palliatieve 
zorgverleners. In het eerste deel van de bijlagen zijn 
aandachtspunten voor het zorg- en inventarisatie-
plan opgenomen. 

1.4  Verbinding & Organisatie van 
palliatieve zorg

In landen als de Verenigde Staten en Engeland 
wordt in de palliatieve zorgverlening veelvuldig 
gewerkt vanuit de methodiek Advance Care 
Planning (ACP). Ook in Nederland is deze methode 
sterk in opkomst. ACP is een werkwijze die een 
proactieve (anticiperende) houding vraagt van de 
palliatieve zorgverlener. Het is een continu proces 
van overleg tussen patiënt en zorgverleners, waarin 
wensen, behoeften, zorgen, waarden, doelen, 
prognose, behandelingen etc. met de patiënt en 
familie besproken worden. ACP maakt mogelijk dat 
de patiënt duidelijk aan kan geven welke zorg en 
ondersteuning hij of zij wenst. ACP draagt zorg voor 
openheid en duidelijkheid. En vraagt een actief 
luisterproces van de palliatieve zorgverlener waarbij 
gedurende het gehele ziekteproces overleg 
plaatsvindt met patiënt en naasten omtrent de 
kwaliteit van leven, het bepalen van zorgdoelen en 
het formuleren van plannen voor de toekomst. De 
patiënt staat hierbij voorop en de wensen en 
behoeften van de patiënt en naasten staan  
centraal. 

Ook in de palliatieve zorg voor kinderen vormt ACP 
een belangrijke methodiek. In het model voor 
palliatieve zorg voor kinderen krijgt deze methodiek 
vorm in de definities van ‘Verbinding’ en 
‘Organisatie van palliatieve zorg’. Vanuit de 
verbinding met kind en gezin krijgt het 
begeleidings- en ondersteuningstraject vorm. In de 
gesprekken die plaatsvinden wordt expliciet 
aandacht besteed aan  wensen, behoeften, vragen, 
zorgen, waarden, doelen etc. van kind en gezin. 
Gedurende de gehele Unieke Palliatieve Situatie 
vindt overleg plaats met kind en gezin, aansluitend 
op wensen en behoeften. Ook als kind en gezin 
geen (complexe) zorgbehoefte aangeven, is een 
goede verbinding wel belangrijk. In de verbinding is 
sprake van een vertrouwensrelatie met aandacht, 
openheid, eerlijkheid, duidelijkheid, echtheid, 
respect en warmte.

Verbinding:
• Zich in verbinding stellen met
• Meelopen met
• Vertrekken vanuit de ander
• Aandacht hebben voor 

Naast een verbinding met kind en gezin is een goede 
organisatie van de palliatieve zorg essentieel. 
Palliatieve zorgverlening betreft een samenwerking 
tussen verschillende professionals, ieder met een 
eigen expertise. Specifieke kennis over de 
begeleiding en behandeling van kinderen in de 
palliatieve fase is vaak beperkt door de grote 
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1.5 Landelijke ontwikkelingen

In Nederland zijn verschillende publicaties en 
onderzoeksrapporten verschenen op het gebied van 
palliatieve zorg voor kinderen. Uit de verschillende 
onderzoeken blijkt dat de invulling van palliatieve 
zorg aan kinderen en jongeren op verschillende 
punten verbeterd kan worden. Er worden onder 
andere knelpunten beschreven met betrekking tot 
structuur, organisatie, communicatie, informatie en 
deskundigheid.  

In 2007 is het Platform Palliatieve Zorg voor 
Kinderen, Stichting Pal, opgericht. Stichting Pal heeft 
als doelstelling de erkenning van de eigenheid van 
palliatieve zorg voor kinderen en de verankering 
daarvan in Nederland te bevorderen zodat de best 
mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor hen en 
hun gezinsleden verkregen wordt. Stichting Pal richt 
zich onder andere op het oprichten van een 
steunpunt palliatieve zorg voor kinderen, het 
opstellen van richtlijnen, uitvoeren van onderzoek, 
deskundigheidsbevordering voor diverse 
beroepsgroepen en het stimuleren van een dekkend, 
passend en kwalitatief goed aanbod van palliatieve 
zorg voor kinderen. In opdracht van Stichting Pal is 
onder andere onderzoek verricht naar (goede) 
praktijken in de palliatieve zorg voor kinderen (Van 
den Berg, 2009).  

In België wordt gewerkt met het KOESTER-project: 
Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke 
Thuiszorg en Rehabilitatie. Vanuit de kinderafdeling 
Haematologie-Oncologie van het 
Universiteitsziekenhuis te Gent is een speciaal team 
hulpverleners actief. Dit Koesterteam begeleidt 
kinderen en hun gezinnen vanaf de diagnose tot 
hun genezing of hun dood en biedt daarbij 
intensieve nazorg. Het team probeert hiermee een 
brug te slaan tussen ziekenhuis en thuis. De 
coördinatie van de palliatieve zorg is de 
verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen van 
het Koesterteam. De Koesterverpleegkundige heeft 
een belangrijke brugfunctie tussen de specialistische 
zorg in het ziekenhuis en de thuiszorg. Naast de 
medische zorg staat ook de psychosociale zorg voor 
kind en gezin centraal. Ook na het overlijden 
houden de teamleden contact met het gezin. Ouders 
wordt op vaste momenten een contact aangeboden. 
Deze zorg is belangrijk voor observatie van het 
verloop van het rouwproces en ondersteuning van 
dit proces. Het Koesterproject zou als voorbeeld 
kunnen dienen voor de kinderpalliatieve zorg in 
Nederland. Vanuit het onderzoek ‘Casemanagement 
in de palliatieve zorg voor kinderen. 
Een exploratieve studie’ (Huizinga, 2009) in opdracht 
van Stichting Pal, wordt onderzoek naar de 
toepasbaarheid van het Koesterproject in Nederland 
aanbevolen. 

In 2007 is het boek ‘In het teken van leven. Zorgen 
voor het ongeneeslijk zieke kind’ (Bruntink, 2007) 
gepubliceerd. Het boek geeft praktische tips en 
adviezen aan ouders en zorgverleners.  

In het kader van het project Koesterkind van de 
‘Vereniging Ouders, kinderen en kanker’ over 
palliatieve zorg aan kinderen met kanker zijn twee 
brochures ‘Koesterkind. Ons kind wordt niet meer 
beter’ uitgegeven. Eén versie voor huisartsen en 
zorgverleners en één versie voor ouders. De 
brochures bieden veel inhoudelijke en praktische 
informatie.  
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1.7 Beroepshouding

Aandacht voor de zorg voor de palliatieve 
zorgverlener zelf is één van de uitgangspunten in de 
palliatieve zorg. In samenwerking met kind, gezin en 
andere professionals neemt de palliatieve 
zorgverlener zichzelf niet alleen als professional, 
maar ook als persoon mee. Bewustwording van 
beroepsmatige en persoonlijke impact en 
spanningen die de palliatieve zorg met zich mee kan 
brengen is van belang. Palliatieve zorg is 
persoonlijke zorg, zorg die raakt en confronteert.  

Aandachtspunten palliatieve zorgverlener:
•  De palliatieve zorgverlener draagt een grote 

verantwoordelijkheid. Specifieke deskundigheid in 
palliatieve zorg voor kinderen en kennis van de 
sociale kaart van zorg- en ondersteuningsaanbod 
in de palliatieve zorg is onmisbaar.

•  De niet medische palliatieve zorgverlener heeft 
globale kennis van medische zaken. 

•   De palliatieve zorgverlener is zich bewust van zijn 
of haar eigen referentiekader en grenzen.

•  In de samenwerking met kind en gezin en andere 
professionals heeft de palliatieve zorgverlener 
respect voor de mening en reactie van de ander.

•  De palliatieve zorgverlener neemt deel aan 
scholing en deskundigheidsbevordering. De 
zorgverlener is op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen in de palliatieve zorg voor 
kinderen. 

•  De palliatieve zorgverlener is professioneel 
betrokken: er is een balans tussen afstand en 
nabijheid. 

Aandachtspunten samenwerking in het team:
•  In het team wordt respect, vertrouwen en 

veiligheid geboden. De professionals dragen zorg 
voor elkaar en wijzen elkaar op blinde vlekken.

•  De zorg wordt op afgesproken tijden geëvalueerd 
binnen het team. Hierbij is ook aandacht voor de 
individuele leden van het team. 

•  In het team is ruimte voor persoonlijke aandacht, 
kwetsbaarheid en herinneringen.

 

1.6 Visie & beleid

Voor organisaties die te maken krijgen met de 
palliatieve zorg voor kinderen is het van belang dat 
zij hier eigen visie en beleid in ontwikkelen. Op 
welke wijze wordt de palliatieve zorg ingevuld en 
met wie wordt samengewerkt? Kan vanuit het 
ziekenhuis bijvoorbeeld ook zorg thuis geleverd 
worden? Kan een verpleegkundige de rol van 
zorgcoördinator op zich nemen?  
 
Het tot stand brengen van duidelijke richtlijnen en 
een structurele samenwerking is een belangrijke stap 
richting goede palliatieve zorg voor kinderen. Ook 
bewustwording van palliatieve zorgverleners speelt 
een belangrijke rol. Palliatieve zorg voor kinderen is 
maatwerk en netwerkzorg. De zorgverlener vormt 
een schakel in deze keten van zorg en is daarbij 
verantwoordelijk voor de eigen expertise en een 
optimale samenwerking met de ander.  

Kind en gezin hebben behoefte aan flexibele en 
proactieve zorg. De palliatieve zorgverlener dient 
kennis te hebben van de sociale kaart van 
zorgaanbod, zodat kind en gezin geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden en zodat aansluitend 
op wensen en behoeften tijdig goede zorg kan 
worden ingezet. Ondanks het feit dat palliatieve 
zorg voor kinderen relatief weinig voor komt, 
verdient het aanbeveling dat binnen een organisatie 
gekozen worden voor één of meer personen met 
palliatieve zorg als aandachtsgebied. Zij kunnen zich 
in de zorg specialiseren en zich scholen. Op deze 
wijze kan de zorg binnen de organisatie verder vorm 
gegeven worden. Voor zorgverleners zoals 
huisartsen is het belangrijk dat zij kennis hebben van 
de sociale kaart van zorgaanbod, zodat zij tijdig 
informatie kunnen inwinnen en andere professionals 
in kunnen schakelen.  
 
Uit de praktijk blijkt dat er een tekort bestaat aan 
bepaalde soorten zorg- en hulpverleners die aan huis 
komen. Bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker 
en een psycholoog. Daarnaast verschilt het aanbod 
van specialistische thuiszorg door (kinder)
verpleegkundigen met voldoende kennis en kunde 
per regio. Tevens verschilt de mogelijk voor 
financiering van deze verschillende vormen van zorg 
per zorgverzekeraar. Voor het waarborgen van de 
continuïteit van zorg, regelmaat en vertrouwen zou 
het een ideale situatie zijn als vanuit het ziekenhuis 
een systeem gehanteerd wordt waarbij kind en 
gezin behandeld worden door een vast team dat de 
zorg continueert in de thuissituatie, vergelijkbaar 
met het KOESTER-project in België. Vanuit de 
verbinding met kind en gezin wordt de zorg 
georganiseerd en gecontinueerd, waarbij de 
kwaliteit van leven centraal staat. 







Palliatieve zorg vanuit verbinding 21

Markering van de palliatieve fase

2.  Markering van de 
palliatieve fase

Aan de start van de palliatieve fase gaat een proces van markering vooraf. 

Duidelijk wordt dat het kind niet (meer) beter kan worden en uiteindelijk aan 

zijn of haar ziekte zal overlijden. In het slechtnieuwsgesprek wordt de 

markering overgedragen. Het slechtnieuwsgesprek wordt door zorgverleners 

ervaren als één van de moeilijkste vormen van communicatie. Aandacht voor 

dit gesprek is zeer belangrijk. De wijze waarop het nieuws gebracht wordt, is 

essentieel voor de informatieoverdracht aan kind en gezin en kan de 

vertrouwensrelatie in hoge mate beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 

op het slechtnieuwsgesprek, het inlichten van het kind en de zorgbehoeften 

van kind en gezin. 
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2.1 Het slechtnieuwsgesprek

Het slechtnieuwsgesprek vormt de start van een 
continu proces van gesprekken waarin de wensen en 
behoeften van kind en gezin centraal staan. 
Het slechtnieuwsgesprek is geen eenmalig gesprek. 
Het is belangrijk het slechte nieuws te herhalen om 
het goed door te laten dringen bij de ontvangers. 
Natuurlijke afweermechanismen zorgen ervoor dat 
tijdens een eerste gesprek informatie niet volledig 
opgenomen en onthouden wordt. 

Het slechtnieuwsgesprek kan op verschillende 
manieren plaatsvinden. De overgang naar de 
palliatieve fase kan geleidelijk plaatsvinden, maar 
ook onverwacht. Afhankelijk van de leeftijd van het 
kind en de wensen van de ouders, kan het kind wel 
of niet aanwezig zijn bij het gesprek. Of misschien 
niet bij het eerste gesprek, maar wel bij de 
gesprekken die volgen. De wijze van inlichten hangt 
af van de situatie, het kind en het gezin. Er bestaan 
verschillende methodieken voor het voeren van een 
slechtnieuwsgesprek.  

In het RUPS model wordt de rode draad gevormd 
door verbinding en organisatie van palliatieve zorg. 
Ook bij het voeren van het slechtnieuws gesprek is 
de verbinding met kind en gezin en een goede 
organisatie (bijvoorbeeld de voorbereiding) 
essentieel. 
 

Fasen & aandachtspunten slechtnieuwsgesprek:
1. Voorbereiding
•  Het slechtnieuwsgesprek vraagt een goede 

voorbereiding.
•  Stel andere betrokken professionals op de hoogte van 

(de planning van) het slechtnieuwsgesprek. 
•  Het slechtnieuwsgesprek wordt gevoerd door de 

behandelend arts. Bij het gesprek is vaak een 
verpleegkundige aanwezig. Mogelijk kunnen ook andere 
betrokken professionals aanwezig zijn. Een belangrijke 
taak voor hen is opvang en begeleiding van kind en 
gezin na het gesprek.

•  Inventarisatie: Wat weten ouders en kind al? Hoe is de 
copingstijl binnen het gezin?

•  Zorg voor goede faciliteiten zoals privacy en veiligheid is 
belangrijk. 

2. Aankondiging
•  Begin vanuit verbinding met kind en gezin het gesprek 

met een voorzet zoals ‘Dit wordt geen gemakkelijk 
gesprek’. 

3. De mededeling
•  Vertel direct het slechte nieuws. 
•  Het gesprek moet eerlijke, open en duidelijke informatie 

bevatten.

4.  Ruimte voor reactie
•  De reacties kunnen heel verschillend zijn. Ouders kunnen 

emotioneel reageren, ook kunnen ze verbaal agressief 
reageren tegenover de arts of andere zorg- en 
hulpverleners. Als professional is het belangrijk te 
beseffen dat deze reacties niet persoonlijk bedoeld zijn. 

•  Maak gedachten en gevoelens bespreekbaar. 
•  Toon begrip voor de gevoelens en reacties.

5. Hoe verder?
•  Bespreking van wensen en behoeften kind en gezin. 
•  Bespreking van verwachtingen van ziekteverloop, rol 

ziekenhuis, huisarts en andere disciplines. 
•  Mogelijkheden voor verdere zorg- en hulpverlening 

kenbaar maken.
•  Organisatie van de palliatieve zorg en het zorgnetwerk. 

6. Afspraken maken
•  Het slechtnieuwsgesprek bestaat altijd uit meer gesprekken. 

Maak afspraken met het kind en gezin. 
•  Geef keer op keer de uitleg en informatie die het kind en 

gezin nodig hebben. 
•  Draag zorg voor een duidelijk en transparant 

zorgnetwerk.
•  Draag zorg voor inzet van een vast contactpersoon of 

zorgcoördinator. 
•  Draag zorg voor 24-uurs bereikbaarheid.
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2.2 Inlichten van het kind 

Het begrip dat een kind heeft van ziekte en dood 
hangt onder andere samen met de 
ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 
Daarnaast speelt ook het belevingsniveau een 
belangrijke rol. Wat heeft het kind al meegemaakt 
en hoe is het gezin omgegaan met eerdere 
verlieservaringen? Kinderen kunnen vanaf jonge 
leeftijd worden ingelicht over hun ziekte en het 
verloop, afgestemd op hun ontwikkelings- en 
belevingsniveau. Uit de praktijk blijkt dat goede en 
eerlijke informatie over de ziekte en het sterven 
belangrijk is voor een goede ondersteuning. Het is 
raadzaam kinderen te betrekken bij hun 
ziekteproces en de dood. Volwassenen hebben vaak 
de instinctieve neiging kinderen te beschermen en 
hen te sparen voor pijn en verdriet. Door het kind op 
deze manier te beschermen kan het kind zich echter 
eenzaam en onbegrepen voelen. Het is belangrijk 
dat het kind de kans krijgt te begrijpen wat er aan 
de hand is en dat hij of zij ondersteund wordt in de 
bijkomende gevoelens, gedachten en vragen. Het 
kind kan behoefte hebben aan praten over de ziekte 
en de dood. 

Niet iedere ouder wil dat zijn of haar kind wordt 
ingelicht. Ook zorgverleners kunnen het moeilijk 
hebben met het inlichten van een kind. Dit kan 
verschillende redenen hebben zoals 
geloofsovertuiging of angst. Het niet inlichten van 
het kind werkt echter vaak averechts. In de meeste 
gevallen blijken kinderen zich goed te realiseren dat 
zij ziek zijn en dood gaan. Het kind ziet of voelt de 
emoties van de ouders en/of familie en vangt delen 
van gesprekken op. Kinderen en jongeren willen 
graag serieus genomen worden. De palliatieve 
zorgverlener kan het belang van het inlichten van 
het kind overbrengen op de ouders. Misschien zijn 
zij zich niet bewust van hun wijze van handelen. Het 
is voor de ouders moeilijk het slechte nieuws te 
verwerken en met de situatie om te gaan. 
Ondersteuning en begeleiding van ouders in hun 
vragen en emoties kan helpen in het overbrengen 
van het nieuws op hun kind. Als de ouders er toch 
voor kiezen hun kind niet in te lichten, dan dient de 
palliatieve zorgverlener daar respect voor te hebben. 
Dit betekent echter niet dat de ondersteuning van 
en advisering aan de ouders ophoudt. In de 
begeleiding van het kind spelen de ouders een 
belangrijke rol. Kinderen zijn loyaal aan de ouders. 
Deze loyaliteit is gebonden aan het existentiële feit 
dat ieder mens uit zijn ouders is ontstaan, of voor de 
ouders, dat er kinderen zijn die uit hen zijn geboren.

Aandachtspunten inlichten van het kind:
•  Het moment van inlichten wordt bepaald door het kind, 

aansluitend op diens wensen en behoeften, 
ontwikkelings- en belevingsniveau.

•  Het kind wordt ingelicht door een vertrouwd persoon, bij 
voorkeur de ouders. Het is belangrijk dat de ouders zich 
hier op voorbereiden. De palliatieve zorgverlener kan de 
ouders hierin ondersteunen en kan indien gewenst ook 
tijdens het gesprek aanwezig zijn. Het kind kan ook aan-
wezig zijn bij het slechtnieuwsgesprek van de arts.

•  Draag zorg voor goede faciliteiten: een rustige en veilige 
plek waar het gesprek niet verstoord kan worden.

•  Maak contact met het kind en blijft gedurende het 
gesprek controleren of het contact behouden blijft.

•  Geef het kind open, eerlijke en duidelijke informatie. 
Informeer het kind op een manier die past bij het 
ontwikkelings- en belevingsniveau. Hierover is meer te 
vinden in hoofdstuk 3 ‘Begeleiding en ondersteuning van 
het kind’. 

•  In het gesprek is het belangrijk om:
 -  Voorbereid te zijn op vragen die het kind kan stellen.
 - Na te gaan wat het kind al weet en denkt.
 - Na te gaan wat het kind echt wil weten.
 - Na te gaan wat het kind verwacht.
 - Na te gaan hoe het kind gesteund wil worden.
•  Bied ruimte voor gedachten en gevoelens. Laat het kind 

weten dat hij of zij zich verdrietig, kwaad, bang of hoe 
dan ook mag voelen.

•  Hoor het kind. Het kind zal zich mogelijk vrij voelen 
gedachten en gevoelens te delen.

•  Durf zelf kwetsbaar te zijn zonder de belangen van het 
kind uit het oog te verliezen. 

•  Het slechtnieuwsgesprek is niet één gesprek. Geef het 
kind altijd de gelegenheid tot een gesprek.

•  Bereid het kind zover als mogelijk voor op de weg die 
komen gaat. Door eerlijk te zijn kunnen onzekerheden 
en angsten weggenomen worden. 

•  Zwijgen werkt averechts. Wanneer kinderen geen 
antwoorden krijgen, laten zij zich door hun fantasie 
meeslepen en zullen ze vertrouwen verliezen. 

•  Het wel of niet inlichten van het kind is afhankelijk van 
de keuze van de ouders. Zij mogen echter niet van de 
palliatieve zorgverlener verwachten dat hij of zij tegen 
het kind liegt wanneer het kind vragen stelt. Brengt dit 
over aan de ouders. Niet eerlijk zijn, kan een goede 
begeleiding en ondersteuning in de weg staan.

•  Komt het kind met vragen, wees dan eerlijk. Vragen 
kunnen ook teruggeven worden aan het kind. 

 - Ga ik dood? Wat denk jij? 
•  Betrek ook de broers en zussen in het proces. Ook zij 

zullen met vragen en emoties worstelen. 
•  Rapportage en overdracht zijn belangrijk. Noteer wat het 

kind weet en hoe de ouders hiermee omgaan. 
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Naast het inlichten van het kind dienen de ouders 
ook de eventuele broers, zussen, familie, 
sportvereniging en school in te lichten. Dit kan 
vragen met zich meebrengen voor de ouders. Hoe 
gaan wij dit doen? De palliatieve zorgverlener kan 
de ouders hierin ondersteunen en begeleiden. Met 
name de school moet goed geïnformeerd zijn over 
ziekte, behandelingen en consequenties voor de 
aan- of afwezigheid in verband met de ziekte. 
Daarnaast is het belangrijk voor de klasgenoten 
zodat ze leren omgaan met de situatie. Het is aan de 
ouders de eerste stap te zetten, bijvoorbeeld door 
telefonisch contact op te nemen of door langs te 
gaan. Samen met de school kan bepaald worden 
welke informatie verspreid wordt en op welke wijze. 

Daarnaast dienen ook de sportclubs etc. ingelicht te 
worden. Het hangt af van de wensen en behoeften 
van kind en gezin op welke wijze dit gebeurt. 
Tegenwoordig maakt men veel gebruik van het 
internet, zoals e-mail en het bijhouden van een 
weblog.

2.3 Zorgbehoeften kind en gezin
 
In de palliatieve zorg aan kinderen vormen het kind, 
de ouders en de palliatieve zorgverleners samen één 
team. De zorgvraag, wensen en behoeften van kind 
en gezin bepalen de inhoud en vorm van de 
palliatieve zorg. In onderzoek en literatuur worden 
verschillende zorgbehoeften beschreven met 
betrekking tot de palliatieve zorg voor kind en 
gezin. Ouders willen dat de zorg- en hulpverlener 
naast het gezin gaat staan, meeloopt in het proces 
en hen ondersteunt in alle opzichten. Gezinnen 
hebben behoefte aan informatie, praktische hulp en 
steun, eerlijke en open informatie, bevestiging en 
waardering. In de palliatieve zorg kunnen 
verschillende vormen van zorg en ondersteuning 
nodig zijn (Bruntink, 2007): 
• Thuiszorg. 
• Coördinatie. 
• Hulpmiddelen. 
• Respijtzorg. 
• Verlof. 
• Medicatie. 
• Mantelzorg/sociale steun. 
• Contact met lotgenoten. 
 
Daarbij beschrijft Bruntink (2007) dat ouders er goed 
aan doen duidelijk te zijn over welke rol zijzelf 
willen en wat ze wel en niet willen of kunnen doen.  
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In het onderzoek ‘Palliatieve zorg voor kinderen: 
maatwerk vereist. Een exploratieve studie naar 
zorgbehoeften, aanbod, knelpunten en mogelijke 
oplossingen’ (Molenkamp e.a., 2005) worden 
verschillende zorgbehoeften van ouders en kinderen 
met betrekking tot de palliatieve zorg 
beschreven. 

Zorgbehoeften kind en gezin:
•  Er kunnen zijn voor het kind.
 -  Balans tussen ouder zijn en zorgen voor het 

kind.
 - Erkenning als belangrijkste zorgverlener.

•  Zorg die op de individuele situatie is afgestemd.
 - Autonomie, regie en privacy.
 - Continuïteit van zorg. 
 - Informatie, begeleiding en ondersteuning. 
 -  Zolang mogelijk deelnemen aan het normale 

leven.

•  Behoeften ten aanzien van de zorgverleners.
 -  Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en 

respect.
 -  Kunnen luisteren en rekening houden met kind, 

ouders en gezin.
 -  Beschikken over specifieke kennis en 

vaardigheden of zo nodig advies en hulp 
durven vragen.

•  Behoeften ten aanzien van het aanbod van zorg.
 - Bij voorkeur zorg thuis.
 -  Indien medisch noodzakelijk: zorg in 

ziekenhuis.
 -  Bij te intensieve zorg: zorg in een instelling
 - Respijtzorg zowel thuis als residentieel.
 - Mantelzorg.

•  Behoeften ten aanzien van de organisatie van de 
zorg.

 -  Zorg en noodzakelijke voorzieningen snel en 
flexibel beschikbaar.

 -  Beschikbaarheid van een zorgcoördinator.
 -  Voor de thuissituatie 24-uurs bereikbaarheid 

van een zorgverlener met specifieke kennis van 
palliatieve zorg voor kinderen.

•  Ook zieke kinderen hebben behoefte aan 
onderwijs. Het onderwijs is iets dat hoort bij de 
normale dingen van het kind zijn en bovendien 
willen ze hun natuurlijke nieuwsgierigheid 
bevredigen. In een overleg tussen gezin, 
onderwijzer en het ziekenhuis kan deze behoefte 
besproken worden en kan, wanneer mogelijk, in 
deze behoefte worden voorzien. 

In fasen van ziekte, behandelingen en het sterven 
zal het gezin naar een copingstijl zoeken die bij het 
eigen gezin past. Als palliatieve zorgverlener is het 
belangrijk informatie in te winnen over deze 
copingstijl. Ga na hoe het gezin het proces ervaart, 
wat is hun werkelijkheid? Hoe ziet de gezinscultuur 
er uit en wat zijn de wensen van het gezin? Het 
uitwisselen van ideeën, behoeften en verwachtingen 
van ieder gezinslid over de situatie kan helpen bij 
het vinden van een passende copingstijl. De 
palliatieve zorgverlening is gericht op de positieve 
krachten in het gezin en het vergroten van 
competenties in omgang met de situatie.

 Zie deel 1 van de bijlagen voor aandachtspunten 
in een goede rapportage en overdracht.
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3.  Begeleiding en ondersteuning 
van het kind

Een ingrijpende ziekte verstoort de ontwikkeling van het kind, ongeacht de 

leeftijd. Baby’s voelen de angst en spanning aan en ervaren de lichamelijke 

ongemakken. Peuters en kleuters zien de ziekte als iets waar ze geen vat op 

hebben. De schuldvraag speelt een belangrijke rol. Is de ziekte een straf voor 

iets dat ze verkeerd gedaan hebben? Rond het vierde jaar beseft een kind dat 

het lichaam kwetsbaar is. Toch begrijpen ze nog lang niet alles, dit onvermogen 

kan boos gedrag veroorzaken. Bij pubers wordt de fase van losmaken 

bemoeilijkt nu ze juist weer afhankelijk worden door de ziekte. In verbinding 

met kind en gezin wordt de zorg aangepast op het ontwikkelings- en 

belevingsniveau van het kind en de wensen en behoeften van kind en gezin. In 

dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de omgang met en praten over 

ziekte en dood, de rol van de palliatieve zorgverlener, zingeving en school.
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3.1 Omgang met ziekte en dood 

Kinderen gaan op een eigen unieke wijze om met 
ziekte en dood. Wat een kind begrijpt van ziekte en 
dood hangt samen met de ontwikkelingsfase en het 
belevingsniveau van het kind. Wat begrijpt het kind 
op een bepaalde leeftijd en welke ervaringen heeft 
het kind al in ziekte en verlies? Ook speelt de  
omgeving, zoals ouders, familie en vrienden, een 
belangrijke rol in de beeldvorming over ziekte en 
dood. De wijze waarop de ouders omgaan met het 
kind en de ziekte is van grote invloed op het kind. 
Ook de media, kinderboeken en sprookjes kunnen 
een grote invloed hebben op de beeldvorming. 

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met het 
eigen sterven, zie je in de praktijk dat zij meestal 
twee stappen zetten: eerst weten ze dat ze niet 
meer beter kunnen worden en daarna beseffen zij 
dat ze dood gaan. In de meeste gevallen blijken 
kinderen zich goed te realiseren dat zij dood gaan. 
Ook jonge kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat 
een kind zich de verschillende opvattingen over de 
dood in een versneld tempo eigen maakt als de 
situatie van het kind daartoe uitnodigt. In de 
praktijk zie je dan ook vaak een versnelde 
ontwikkeling van de intellectuele en spirituele 
kennis. Kübler-Ross schrijft in haar boek ‘De cirkel 
van het leven’ (1997): ‘Door zijn lichamelijk lijden 
had hij helder inzicht gekregen in zijn spirituele, 
intuïtieve vermogens. Dat geldt voor alle terminaal 
zieke kinderen en daarom dring ik bij ouders erop 
aan eerlijk en openhartig met hen te praten over 
verontwaardiging, leed en verdriet. Ze weten alles.’ 

Tijdens het ziekte- en het stervensproces kan het 
kind verschillende fasen en transities doormaken. 
Bijvoorbeeld een fase van heroriëntatie en relatieve 
balans en fasen van ontkenning, woede, depressie 
en aanvaarding. Het verwerken van de ziekte is te 
vergelijken met een rouwproces. Op welke wijze dit 
verloopt is afhankelijk van onder andere:
•  De ernst en aard van de aandoening.
• De leeftijd van het kind.
• Verloop van de ontwikkeling.
• Begrip van de ziekte.
• Het karakter van het kind.
• Zelfstandigheid en autonomie. 
• Copingstijl van kind en gezin.

Voorbeelden van gevoelens en reacties:
Verdriet, woede, angst, spijt, schuldgevoel, onge-
loof, kwetsbaarheid, hoop, wanhoop, eenzaam-
heid, verwarring, machteloosheid, agressief 
gedrag, slaap- en eetstoornissen, behoefte aan 
warmte en lichaamscontact en regressief gedrag 
zoals zindelijkheidsstoornissen.

Zieke en ongeneeslijk zieke kinderen hebben hun 
eigen manier van omgaan met hun ziek zijn en 
naderend sterven. De fasering of coping kan een 
handvat vormen voor de palliatieve zorgverlener om 
het kind te begrijpen in ontwikkeling en behoeften. 
Amerikaans/Brits onderzoek heeft aangetoond dat 
kinderen in het algemeen op vier manieren kunnen 
omgaan met de wetenschap dat ze ernstig ziek zijn.

Copingstijlen ongeneeslijk zieke kinderen 
(Rollins, 2003):
•  Being prepared: Kinderen bereiden zich voor op 

een komende opname.
•  Being connected: Kinderen zoeken steun bij 

iemand.
•  Shutting it out: Het ziek zijn wordt door het kind 

ontkend.
•  Working it through: Deze kinderen hebben hun 

ziekte volledig geaccepteerd. Het is een onderdeel 
van hun leven geworden en zij proberen de 
realiteit zoveel mogelijk in te passen in hun 
dagelijkse leven. 

Begripsvermogen in relatie tot de dood:

Baby’s (0-2 jaar)
•  Geen besef van de dood (dit betekent niet dat een 

baby het niet ‘voelt’).
•  Sensitief, voelen angst en spanning aan en kunnen 

reageren met onrust. 
•  Gevoelige periode voor hechting.
•  Angst om van ouders gescheiden te worden. 
•  Behoefte aan de aanwezigheid van vertrouwde 

personen.
•  Structuur, continuïteit en veiligheid zijn belangrijk.

Peuters en kleuters (2-6 jaar)
•  Begrijpen de onomkeerbaarheid van de dood nog 

niet. Verbinden de dood met iets tijdelijks zoals 
slapen.

•  Bekijken de wereld vanuit hun eigen standpunt en 
hebben moeite met het leggen van verbanden.

•  Zoeken de schuld bij zichzelf. 
•  Grens tussen realiteit en fantasie is vaag.
•  Animistisch denken: alle wezens en dingen hebben 

een ziel.
•  Angst om van ouders gescheiden te worden. 
•  Regressief gedrag: bijvoorbeeld broek plassen bij 

eerdere zindelijkheid. 
•  Onvermogen om het goed te snappen kan boos 

gedrag veroorzaken. 
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Basisschoolkinderen (6-12 jaar)
•  Besef dat de dood onomkeerbaar is. Het feit dat 

mensen die dood zijn niet meer tot leven kunnen 
komen, is essentieel voor het begrijpen van de 
dood.

•  In staat verbanden te leggen tussen verschillende 
gebeurtenissen. 

•  Leven in het hier en nu, concreet denken. 
•  Gevoelens van angst en verwarring. 
•  Durven niet altijd alle gevoelens te tonen en 

vragen te stellen. Ze willen geen 
uitzonderingspositie, ze willen normaal zijn. 

•  Inzicht ontstaat dat ook jonge mensen dood 
kunnen gaan.

•  Belangstelling voor de uiterlijke dingen die bij het 
overlijden horen.

•  Als oorzaak voor doodgaan geven ze vaak externe 
verklaringen. De onvermijdelijkheid ervan en dat 
het iedereen overkomt begrijpen ze nog niet.

•  Rond de twaalf jaar is de onvermijdelijkheid en de 
universaliteit van de dood doorgedrongen. De 
persoonlijke emotionele afstand is echter nog 
groot.

Pubers (12-18 jaar)
•  Begrijpen op een volwassen manier wat er aan de 

hand is. 
•  Houden zich bezig met zingevingsvragen. 
•  Overgangsfase van afhankelijk kind zijn naar 

zelfstandig functioneren. 
•  Fase van losmaken van de ouders en een zoektocht 

naar zichzelf. Dit proces wordt door het verlies 
beïnvloed. Dit proces wordt vaak bemoeilijkt en 
kan worden uitgesteld.

•  Innerlijke en uiterlijke beleving kan zeer 
verschillend zijn. 

•  Jonge mensen zijn meer geneigd verdriet te 
ontkennen en te vermijden. 

•  Leeftijdgenoten spelen een belangrijke rol. 

3.2 Praten over ziekte en dood

In het contact met het kind wordt het vertrekpunt 
bepaald door het kind zelf. Niet alle kinderen willen  
praten over hun ziekte. Ook zijn er kinderen die er 
misschien wel over willen praten, maar hier de 
ruimte niet voor voelen. Wanneer een kind het 
gevoel krijgt dat mensen om hem of haar heen niet 
eerlijk zijn, wordt het vertrouwen geschaad en kan 
het kind zich eenzaam en in de steek gelaten voelen. 
Een kind voelt aan dat er iets mis is, ook al wordt 
daarover niet gesproken. Voor het uiten van 
gevoelens en gedachten is het gevoel van veiligheid 
onmisbaar. 

Het is belangrijk dat het kind gedachten en 
gevoelens kan uiten en altijd bij iemand terecht kan. 
Het kind voelt deze ruimte aan. In het contact met 
de ouders kan de ‘Wet van de Dubbele Bescherming’ 
een rol spelen. De ouders en het kind willen elkaar 
beschermen tegen het slechte nieuws en het 
verdriet. Dit zorgt voor een blokkade in het contact. 
Mogelijk is er een vertrouwd ander persoon, de 
palliatieve zorgverlener of een familielid, bij wie het 
kind zijn of haar gevoelens en gedachten kan uiten. 
Het is belangrijk dat de palliatieve zorgverlener dit 
bespreekt met de ouders. Het kan zijn dat het kind 
iemand kiest om over de ziekte en de dood te 
praten. Deze vertrouwenspersoon hoeft niet de 
ouder te zijn. Het kind wil de ouder(s) juist 
beschermen tegen het verdriet en hen niet belasten. 
Dit kan voor de ouders erg moeilijk zijn, maar voor 
het kind het beste. Jongeren bevinden zich in hun 
ontwikkeling juist in een fase van losmaken van de 
ouders, zij zullen geneigd zijn hun eigen problemen 
op te willen lossen. Het is zoeken naar een balans 
tussen steunen en respecteren van eigen ruimte en 
eigen ontwikkeling van identiteit. 

Als een kind niet wil praten over de ziekte, is het 
belangrijk na te gaan waarom. Mogelijk spelen er 
(irreële) angsten of voelt het kind zich niet 
vertrouwd. Het bieden van een veilige en open sfeer 
waar alle gevoelens, gedachten en vragen mogen 
zijn, biedt mogelijk ruimte. Als kinderen er niet over 
willen praten gebruiken zij mogelijk wel een 
indirecte manier om hun gevoelens en gedachten te 
uiten. Bijvoorbeeld door middel van spel en 
tekeningen. Dat het kind niet wil praten kan allerlei 
redenen hebben, maar zelden of nooit is dat omdat 
ze de ernst van de stuatie zelf niet beseffen. 
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Voorbeelden van redenen (Pulles, 2008):
•  Ze leven, meer dan volwassenen, bij de dag en 

blijven hoop houden.
•  Ze willen er gewoon even niet aan denken, ze zijn 

beter in staat om het even te ‘parkeren’.
•  Ze willen hun ouders geen verdriet doen.

Evenals bij volwassenen, kunnen er bij het kind ook 
allerlei vragen spelen. Kinderen stellen vaak vragen 
waar volwassenen niet aan zouden denken. 
Bijvoorbeeld ‘Kun je mij nog horen en zien als ik 
dood ben?’ Als kinderen moeilijke vragen stellen, is 
het goed om door te vragen: ‘Wat denk jezelf?’ Vaak 
hebben zij al een antwoord bedacht. Ook is het 
belangrijk na te gaan of er achter de vraag nog een 
andere vraag schuilt. Wat wil het kind echt weten? 
Wanneer het antwoord niet gegeven kan worden, is 
het belangrijk dat dit eerlijk aangegeven wordt. 
Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Hoelang duurt het 
voordat ik dood ga?’ Eerlijkheid vergroot de 
openheid in het gesprek. Het is belangrijk dat het 
kind voelt en merkt dat er geluisterd wordt naar de 
vragen. Ook kan het belangrijk zijn dat de 
palliatieve zorgverlener juist vraagt naar vragen bij 
het kind, omdat het kind die niet uit zichzelf durft te 
stellen. Het kind kan bijvoorbeeld worstelen met 
vragen over schuldig zijn aan de ziekte en hoe het 
zal zijn na de dood.    

Het maken van een tekening of lezen van een 
verhaal zijn vaak goede manieren om in contact te 
komen met het kind en te signaleren of het kind met 
vragen of problemen zit. In spel kunnen kinderen 
gevoelens en gedachten verwerken. In spel heeft het 
kind macht en bepaalt het kind zelf wat er gebeurt, 
dit zorgt voor veiligheid en controle. Observatie van 
het spelgedrag is een taak voor de palliatieve 
zorgverlener. Voor de keuze van het spelmateriaal is 
het van belang dat dit aansluit op het ontwikkelings- 
en belevingsniveau van het kind. 

 In de bijlagen zijn voorbeelden van  werkbladen 
opgenomen die bij de begeleiding en ondersteuning 
van het kind (en de broers en zussen) gebruikt 
kunnen worden. 

Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  De vraag is niet: ‘Vertellen wij het hem?’ of ‘Weet hij het 

al?’ De enige vraag die te stellen valt is: ‘Kan ik hem 
horen?’ (Kübler-Ross, 1997).

•  Het kind is, ondanks de invloed van de ziekte op de 
ontwikkeling van het kind, geen kleine volwassene.

•  Praten met het kind kan angst en pijn helpen te 
verlichten. Angst kan ontstaan door onduidelijkheid of 
als signaal waarmee een kind zijn verlangen naar 
geborgenheid en veiligheid kenbaar maakt (Bruntink, 
2007).

•  Als de communicatie over de dood is gestart, is er vaak 
ook ruimte voor andere dingen zoals bijvoorbeeld het 
geloof.

•  Ook bij baby’s en jonge kinderen is het verbale contact 
belangrijk. Praat tegen het kind, stel het kind gerust en 
bereid hem of haar voor op bijvoorbeeld vervelende 
onderzoeken. Lichaamscontact, warmte en nabijheid zijn 
ontzettend belangrijk. 

Aandachtspunten in het contact met het kind:
•  Vertrek vanuit het kind: het kind bepaalt vaak zelf 

wanneer het wil praten over de ziekte. Vraag de ouders 
hoe zij met hun kind communiceren over ziekte en dood. 

•  Durf kwetsbaar te zijn. Verberg de eigen gevoelens niet, 
maar benoem ze.

•  Ga op dezelfde ooghoogte zitten als het kind en kijk het 
kind bij het praten aan. Wissel het maken van oogcontact 
af. 

•  Luister, toon belangstelling en ga in op de beleving van 
het kind. 

•  Gebruik taal die aansluit bij het ontwikkelings- en 
belevingsniveau van het kind en aansluit op de 
belevingswereld en interesse van het kind.

•  Geef duidelijke informatie, gebruik voorbeelden, doseer 
en herhaal de informatie. Door de informatie te doseren 
en te herhalen kan het kind de boodschap stap voor stap 
beter begrijpen. 

•  Stel geen gesloten en sturende vragen, maar open 
vragen, verdiepende vragen, spiegelvragen en 
denkvragen. 

•  Geef het kind tijd en aandacht. Let op uitdrukkingen en 
gedragsveranderingen die op problemen kunnen duiden. 
Let op non-verbale signalen. Expressie en lichaamstaal 
zijn belangrijk. 

•  Benoem wat er thuis zal veranderen door de ziekte en 
wat er van het kind wordt verwacht. Bereid het kind, 
zover als mogelijk, voor op wat er gaat komen. Zorg voor 
een goede voorbereiding op veranderingen die plaats 
kunnen vinden. 

•  Alle gevoelens, vragen en gedachten mogen er zijn. Laat 
het kind weten dat hij of zij zich gerust kwaad, bang of 
verdrietig mag voelen. Gedachten en gevoelens die er 
niet mogen zijn, kunnen een schadelijke uitwerking 
hebben. Door gedachten en gevoelens uit te spreken kan 
het angstaanjagende en bedreigende van het 
ziekteproces en de dood verminderd worden.
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•  Maak gebruik van symbolen, taal en muzische middelen. 
Maak bijvoorbeeld kennis door middel van een handpop, 
gebruik tekenen voor het uiten van gevoelens en gebruik 
ontspanningsoefeningen bij pijn en onrust. Ook kunnen 
rituelen een rol spelen, bijvoorbeeld in het vorm geven 
aan verdriet. 

•  Gebruik eerdere ervaringen van kinderen, mogelijk kent 
het kind een lied, boek of film waarin ziekte en dood 
voorkomt. 

•  Wees uiterst zorgvuldig bij het benoemen van een 
termijn waarop het kind kan overlijden. 

•  Het is van belang te vertellen dat wensen, gedachten en 
fantasieën iemand niet ziek kunnen maken of de dood 
kunnen veroorzaken.

•  Vertel helder en duidelijk over de dood. Benoem concreet 
wat er gebeurt als je doodgaat. Het hart klopt niet meer, 
je voelt niets meer, het lichaam wordt koud, je kunt niet 
meer voetballen etc. 

•  Praat met het kind over het overlijden en zijn of haar 
wensen en behoeften. Waar wil het kind overlijden? Wie 
mogen daarbij aanwezig zijn?

•  Door de dood op de volgende manieren te verwoorden, 
kunnen met name bij jonge kinderen misverstanden 
ontstaan:
 -  Slapen: slapen is niet hetzelfde als dood zijn. Als je 

slaapt, kun je weer wakker worden. Het kind kan de 
hoop krijgen weer te ontwaken, of angst ontwikkelen 
om te gaan slapen. 

 -  Verliezen: iets wat je kwijt raakt, kun je zoeken en weer 
vinden. 

 -  Op reis gaan: de hoop op terugkomst blijft bestaan. 
 -  God heeft ons kind gehaald omdat hij zo lief was. Dit 

kan voor de broers en zussen erg moeilijk zijn. Waarom 
word ik niet gehaald? Ben ik niet lief? Of het kind zelf 
is angstig om ook om die reden gehaald te worden en 
vertoont lastig gedrag.

 -  Jouw zus ging dood omdat zij zo ziek was. Aan het 
woord ziekte moet een verdere uitleg gegeven worden. 
Kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen 
ernstige en minder ernstige ziekten. Er kan angst 
ontstaan bij elke ziekte. Er kunnen ook verkeerde 
beelden ontstaan bij het ziekenhuis. Leg ziekte en 
dood concreet uit en noem de ziekte bij de naam.

 -  Opa ging dood omdat hij al zo oud was. Ook hier is 
meer uitleg nodig, want wat is oud? Oud is een relatief 
begrip. Het kind kan angstig worden dat papa en 
mama doodgaan. 

Bruntink beschrijft in zijn boek ‘In het teken van 
leven’ (2007) wat je vooral niet moet doen:
•  Dat een volwassene zelf het moment van ‘een 

gesprek’ bepaalt.
•  Eigen gevoelens volledig verbergen.
• Alles willen vertellen en het zakelijk vertellen.
• Het eigen beeld van ‘na de dood’ opdringen.
•  Iets beloven wat je niet waar kunt maken.
•  Het gesprek uit de weg gaan.
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Aandachtspunten in begeleiding en ondersteuning:
•  Kind en gezin staan centraal in het zorgproces: Wensen 

en behoeften van kind en gezin bepalen de inhoud van 
het contact.

•  Er is sprake van verbinding: een vertrouwensrelatie met 
aandacht, openheid, eerlijkheid, duidelijkheid, echtheid, 
respect en warmte. In contact met baby’s en kleine 
kinderen is ook nabijheid en lichaamscontact erg 
belangrijk. 

•  Draag zorg voor een veilige omgeving en goede 
faciliteiten. 

•  Voorkom sociale isolatie van het kind. Laat wanneer 
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes op bezoek komen bij 
het kind, misschien kan het kind nog naar school. 

•  Heb aandacht voor de contextuele, maatschappelijke en 
juridische aspecten. Ook bij kinderen spelen school, 
hobby’s, sport, vrienden en vriendinnen een belangrijke 
rol.

•  Draag zorg voor een goede organisatie van de zorg. 
Transities in de zorg, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar 
thuis, mogen geen breuk in de zorg- en hulpverlening 
betekenen. 

•  Inventariseer de draagkracht en draaglast en help kind 
en gezin die in evenwicht te brengen. Versterk de 
positieve krachten in het gezin. 

•  Besteed aandacht aan complementaire zorg en 
integratieve geneeskunde. De palliatieve zorgverlener 
kan kind en gezin op deze vormen van zorg attenderen 
en er samen invulling aan geven. Integratieve 
geneeskunde is het samengaan van de reguliere 
geneeskunde met aanvullende technieken die bewezen 
hebben effectief en veilig zijn. Bijvoorbeeld massage, 
aromatherapie, muziek en lichaam-geest technieken 
zoals visualisatie en ontspanningsoefeningen. Deze 
technieken kunnen het fysieke en mentale welbevinden 
van het kind verbeteren. 

3.3 Kwaliteit van leven

De palliatieve zorgverlener kan veel betekenen in de 
begeleiding en ondersteuning van kind en gezin. 
Het is de taak van de palliatieve zorgverlener de 
kwaliteit van leven van het kind en gezin centraal te 
stellen. In de begeleiding en ondersteuning kan het 
kind zelf gevraagd worden op welke wijze hij of zij 
gesteund wil worden en wat de mensen om hem of 
haar heen kunnen betekenen. Laat het kind zelf 
vertellen wat hij wil of wat zij denkt. De palliatieve 
zorgverlener inventariseert samen met het kind en 
gezin wensen en behoeften op het gebied van 
lichamelijke, psychosociale, culturele en spirituele 
zorg. Gedurende het ziekteproces en de 
verschillende transities die het kind en gezin 
doormaken kunnen deze wensen en behoeften 
veranderen. Het is daarom essentieel in verbinding 
te blijven met het kind en gezin (ook bij een 
langdurige palliatieve fase), hen voor te bereiden op 
en te ondersteunen bij de verschillende transities. 
Dit geldt ook voor kinderen die nog geen complexe 
zorgbehoeften aangeven. Indien nodig kunnen kind 
en gezin doorverwezen worden naar zorgaanbieders 
met een specifiek aandachtsgebied. Het is belangrijk 
dat de palliatieve zorgverlener kennis heeft op het 
gebied van de sociale kaart van zorg- en 
ondersteuningsaanbod. 
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3.4 Zingeving 

Zingeving en geloof kan in crisissituaties, zoals een 
ongeneeslijke ziekte, een belangrijke rol spelen. 
Kind en gezin bevinden zich in een rouwproces. 
Steeds weer nemen zij afscheid van dingen die niet 
meer kunnen. Waarom overkomt ons dit en waarom 
ga ik dood? Kind en gezin kunnen worstelen met 
existentiële vragen, de levens- en zingevingsvragen. 
Zij zijn op zoek naar zin en betekenis van het leven, 
ziekte en behandeling. Soms worden vragen 
letterlijk gesteld, soms blijkt uit opmerkingen of 
uitingen dat men op zoek is naar zin en betekenis. In 
de palliatieve zorgverlening is aandacht voor deze 
spirituele dimensie erg belangrijk. De lichamelijke, 
psychische, sociale en spirituele dimensie hebben 
invloed op elkaar. Aandacht voor de spirituele 
dimensie kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan 
het lichamelijk welzijn, bijvoorbeeld bij pijn. Maar 
ook kan de beheersing van somatische klachten juist 
belangrijk zijn om met het kind in verbinding te 
komen over het leven en het sterven. Het is 
belangrijk dat kind en gezin hierin ondersteund 
worden. Antwoorden kunnen gezocht worden in 
levensbeschouwing en religie. Ook taal, muziek, 
rituelen, symbolen en de natuur kunnen helpen. 

Zingeving is uniek en persoonlijk, daarbij zoeken 
sommige mensen het in zichzelf, de omgeving of 
hun religie. Onze samenleving is te omschrijven als 
een multiculturele samenleving met een grote 
diversiteit aan levensbeschouwingen en 
geloofsovertuigingen. Rondom sterven en dood 
bestaan diverse rituelen en gebruiken, gedragingen 
of activiteiten die op symbolische wijze uitdrukking 
geven aan wat men doormaakt. Verwacht wordt dat 
in 2050 bijna 30% van de Nederlandse bevolking uit 
allochtonen bestaat. Dit betekent ook dat steeds 
meer zorgvragers en zorgverleners een allochtone 
achtergrond hebben. Er wordt gesproken over 
interculturele palliatieve zorg. Vanuit het 
individualistische karakter van de levensbeschouwing 
is het belangrijk om vanuit de verbinding met het 
kind en gezin de wensen en behoeften te 
inventariseren. Wat betekent het geloof voor deze 
mensen in deze situatie? Waar hebben zij behoefte 
aan? Zijn er bepaalde voorschriften waar de zorg- en 
hulpverlening rekening mee dient te houden? Als 
palliatieve zorgverlener is het van belang op de 
hoogte te zijn van geloofszaken en rituelen omtrent 
ziekte, sterven en rouw. In het contact met kind en 
gezin worden geloofszaken, levensbeschouwing, 
sociale context, gewoonten, wensen en eventuele 
taalproblemen aan de orde gesteld. 

Een spiritueel thema dat op het einde van het leven 
een belangrijke rol kan spelen is verzoening en 
vergeving. Bij het overlijden van kinderen speelt ook 
het schuldgevoel vaak een belangrijk thema, zowel 
bij het kind als bij de ouders. Vanuit de verbinding 
met kind en gezin kunnen deze thema’s aan het licht 
komen. Belangrijke vragen in het contact zijn: Wat 
zegt de ander echt? Wat is de boodschap achter de 
boodschap?

Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  De palliatieve zorgverlener kan samen met het kind op 

zoek gaan naar zingeving en betekenis van het verlies. Bij 
filosoferen is het stellen van vragen belangrijker dat het 
vinden van de antwoorden.

•  De palliatieve zorgverlener is zich bewust van eigen 
waarden, normen, ideeën en opvattingen en het feit dat 
deze door andere mensen anders verstaan en beleefd 
kunnen worden. 

•  Investeer in een goede afstemming en vertrouwensband 
tussen de professionele zorg en het kind en gezin.

•  Draag zorg voor goede informatievoorziening naar het 
kind en gezin. Maak heldere en duidelijke afspraken en 
geef ook de grenzen van de zorg- en hulpverlening aan.

•  Binnen zorgorganisaties is het van belang dat er ruimte 
bestaat voor kind en gezin om eigen rituelen vorm te 
kunnen geven.

•  In het contact met allochtonen (nieuwe Nederlanders) 
kan taal een knelpunt vormen. Gebruik van professionele 
tolken kan uitkomst bieden. Een tolk is onafhankelijk, 
neutraal en heeft een geheimhoudingsplicht. Het gebruik 
van een tolk is in de meeste gevallen verstandiger dan 
het gebruik van een familielid van wie de overdracht van 
de boodschap anders gekleurd is dan van een tolk. 
Daarnaast kunnen kennis en begrip van ziekte en 
zorgaanbod beperkt zijn. Een goede uitleg is essentieel. 
In overleg met kind en gezin kunnen afspraken omtrent 
de taalbarrière en gebruik van de tolk vastgelegd 
worden. 
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3.5 School

Vanaf jonge leeftijd vormt de school een belangrijk 
deel van het leven. Bij een ernstige ziekte komt de 
school in een ander perspectief te staan. Dit geldt 
voor zowel kinderen met een levensbedreigende als 
met een levensduurbeperkende ziekte. Kinderen 
met een levensduurbeperkende ziekte volgen 
mogelijk speciaal onderwijs. De ‘IMPaCCT: 
Standaarden voor palliatieve zorg voor kinderen in 
Europa’ beschrijft met betrekking tot het onderwijs: 
•  Ieder kind heeft recht op onderwijs en moet 

geholpen worden om naar zijn school te kunnen 
blijven gaan.

•  Ieder kind moet de gelegenheid krijg om deel te 
nemen aan spel en andere activiteiten voor 
kinderen. 

Uit de praktijk blijkt dat zieke kinderen veelal zo 
gewoon mogelijk door willen gaan met hun leven, 
zo ook met school. Naar school gaan, biedt het kind 
structuur en afleiding. Kinderen kunnen het moment 
van stoppen vaak op een eigen manier duidelijk 
aangeven. Met betrekking tot school beschrijft Van 
Roosmalen (2000): Elk kind heeft drie psychologische 
basisbehoeften.Kinderen die ziek zijn, kennen 
dezelfde basisbehoeften. Zij worden hierin echter 
belemmerd op het moment dat zij ziek worden. De 
basisbehoeften zijn het uitgangspunt van het 
pedagogisch handelen. 

Psychologische basisbehoeften kinderen (Van 
Roosmalen, 2000):
•  Behoefte aan relatie
    Alles draait om de ziekte en niet om de persoon 

achter de ziekte. Zieke kinderen (leerlingen) 
hebben juist behoefte aan erkenning, waardering 
en bevestiging. Op school voelen ze zich tussen 
leeftijdgenoten gelijkwaardig en geaccepteerd.  

• Behoefte aan autonomie
    Uit een natuurlijke behoefte proberen kinderen de 

autonomie, de invloed op het eigen leven,  zoveel 
mogelijk te behouden. Een kind raakt door de 
ziekte zijn gevoel van zelfcontrole deels kwijt. 
School is een veilige en vertrouwde omgeving 
waar het kind wel in staat is invloed uit te oefenen 
op het eigen leven. Bezig zijn met school geeft 
afleiding en biedt regelmaat in een uiterst 
onzekere periode.

• Behoefte aan competentie
    School doet een beroep op de gezonde kant van 

het kind. De ontwikkeling van een kind laat zich 
niet stoppen door een beperkte 
levensverwachting. 

De school blijft verantwoordelijk voor het verzorgen 
van onderwijs, ook al is een leerling door ziekte 
langdurig of wisselend afwezig. De school is 
wettelijk verplicht onderwijs/begeleiding te regelen. 
De leerkrachten van het primair, het voortgezet en 
beroepsonderwijs kunnen ondersteuning krijgen van 
een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen. Deze 
gespecialiseerde consulenten hebben kennis van de 
consequenties voor het onderwijs als een leerling 
ziek is. Zij kunnen antwoord geven op de vragen die 
een leerkracht heeft en onderwijsondersteuning 
bieden. Consulenten kunnen tevens de 
samenwerking coördineren tussen de betrokken 
personen en instanties. Deze consulenten zijn 
werkzaam bij de educatieve voorzieningen 
verbonden aan de Academische Centra en bij de 
onderwijsadviesbureaus (OAB’s). 

De Academische Centra in Nederland hebben een 
educatieve voorziening voor onderwijsondersteuning 
aan zieke leerlingen. De consulenten begeleiden de 
school, ondersteunen de zieke leerling en geven 
algemene voorlichting over ziek zijn en onderwijs. 
Ook is het adviseren en informeren van de ouders 
over de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of 
behandeling voor het volgen van het onderwijs een 
taak van de consulent. Verder wordt er in (perifere) 
ziekenhuizen gewerkt met de onderwijsbegelei-
dingsdienst. De onderwijsbegeleidingsdienst 
beschikt voor elk leerprobleem over gespecialiseerd 
oefenmateriaal en kan een belangrijke rol spelen bij 
het tot stand brengen van extra hulp aan het kind, 
in welke vorm dan ook. Zij kunnen in een ziekenhuis 
werken of geven thuis les. Deze consulenten 
verstrekken ook informatie aan de school en geven 
zo nodig advies over de consequenties van de ziekte.

Verder bestaan ook samenwerkingsverbanden van 
scholen voor speciaal onderwijs in een regio: de 
Regionale Expertisecentra (REC). De REC’s zijn 
onderverdeeld per cluster van scholen voor speciaal 
onderwijs. In cluster drie zijn kinderen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap 
opgenomen. In cluster drie vallen ook leerlingen die 
langdurig ziek zijn en leerlingen met epilepsie. De 
REC’s verzorgen speciaal onderwijs in de regio en 
bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen 
waar kinderen met een beperking of langdurige/
ernstige ziekte les krijgen. Daarnaast draagt het REC 
zorg voor indicatiestelling, coördinatie en 
voorlichting aan ouders. 
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Door middel van de wet leerlinggebonden 
financiering, ook wel ‘De Rugzak’ genoemd, hebben 
ouders van een kind met een beperking of ziekte het 
recht een gepaste school voor hun kind te kiezen of 
om extra voorzieningen aan te vragen. De school 
krijgt dan middelen om de zieke leerling te 
begeleiden: extra personeelsuren, budget voor 
speciale materialen en ambulante begeleiding vanuit 
het REC. De ambulant begeleider stelt in nauw 
overleg met ouders, de leerling en school een 
begeleidingstraject op.      

In 2009 is een hulpboek voor school ‘Wat nu? Mijn 
leerling wordt niet meer beter!’ gepubliceerd (Van 
Roosmalen, 2009). Dit boek bevat belangrijke 
informatie voor scholen, maar ook voor de zorg- en 
hulpverlening om kind en gezin heen. Van 
Roosmalen beschrijft de palliatieve 
leerlingbegeleiding waarin drie speerpunten gelden:
• Intensieve communicatie met het gezin.
•  Het zoeken naar een goede afstemming in de 
psychologische basisbehoeften van de zieke 
leerling.

•  Het bieden van emotionele ondersteuning aan alle 
betrokkenen op school.

Aandachtspunten met betrekking tot de school:
•  Informeren van de school. Zorg ervoor dat alle 

betrokkenen op de hoogte blijven van (belangrijke) 
veranderingen. Kies een contactpersoon die een goede 
relatie heeft met het kind en de ouders en die in staat is 
om deze taak op zich te nemen. Gezamenlijk kan worden 
bepaald welke informatie verspreid wordt en op welke 
manier. 

•  Spreek verwachtingen naar elkaar uit en maak afspraken. 
Ervaringen van kind, ouders en school kunnen tijdens een 
vast overlegmoment besproken worden. Mogelijk kan 
een individueel lesplan opgesteld worden. 

•  Informeren van de leerlingen. Overleg wie de leerlingen 
informeert. De ouders, het kind of de leerkracht? Als er 
in de klas ruimte is voor en aandacht wordt besteed aan 
de ziekte en het afscheid, heeft de leerkracht meer 
controle op de informatie die wordt verspreid en kunnen 
emoties worden opgevangen en gedeeld. Openheid en 
eerlijk zijn belangrijk. 

•  De broers en zussen verdienen extra aandacht. 
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4.  Begeleiding en ondersteuning 
van de broers en zussen

De zorg voor naasten is één van de uitgangspunten van palliatieve zorg. Uit de 

praktijk blijkt dat de broers en zussen nog al eens worden vergeten, zowel 

door de naaste omgeving als door professionals. Juist in deze moeilijke fase 

hebben zij extra aandacht en uitleg nodig. De broers en zussen lijden eigenlijk 

een dubbel verlies. Naast hun eigen verdriet zien en ervaren zij het verdriet van 

hun ouders, hun zieke broer of zus en verlies van het gezin zoals het was. In 

voorgaande en volgende hoofdstukken worden belangrijke punten in de 

begeleiding en ondersteuning van het kind en gezin beschreven. Hoe praat je 

over ziekte en dood en hoe geef je vorm aan het afscheid? De beschreven 

punten gelden ook voor broers en zussen. Dit hoofdstuk vormt een aanvulling 

met specifieke aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning van de 

broers en zussen.
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4.1 Een ernstig zieke broer of zus

Een ernstige ziekte is van grote invloed op een 
gezin. De diagnose van een levensbedreigende 
ziekte kan de balans in het gezin ernstig verstoren. 
De rol en plaats van de kinderen in het gezin 
verandert. Broers en zussen nemen een kwetsbare 
positie in. Dit geldt ook voor gezinnen waarin een 
kind een levensduurbeperkende ziekte heeft. Het 
gezin maakt verschillende transities door. De relaties 
in het gezin veranderen bij ziekte en verlies en het 
gezin moet zich steeds opnieuw aanpassen en nieuw 
evenwicht vinden. 

Broers en zussen hebben doorgaans sterke loyaliteit 
naar elkaar en zijn onverbrekelijk met elkaar 
verbonden. Zij delen dezelfde ouders en een 
gemeenschappelijk verleden. De aanwezigheid van 
een broers of zus is vanzelfsprekend als je jong bent 
(Weggemans, 2005). Het verliezen van een broer of 
zus betekent voor het kind een verlies van een deel 
van zichzelf en van het gezin zoals het was. 

Voor de broer en zus is er naast het gezinsleven ook 
nog een groot stuk eigen leven met vrienden, 
school, hobby’s en sport. Zij gaan echter net als 
ouders en het kind door een emotionele achtbaan 
(Bruntink, 2007). De broers en zussen kunnen 
worstelen met een schuldgevoel. Waarom ben ik 
niet ziek? Ook kan jaloezie optreden. Het zieke kind 
mag meer en krijgt alle aandacht. Veel heftige 
gevoelens en reacties zijn in deze situatie normaal. 
Het herkennen en erkennen van deze gevoelens en 
reacties is belangrijk. De broers en zussen hebben 
extra aandacht nodig en een vertrouwd iemand bij 
wie zij terecht kunnen met hun gevoelens, 
gedachten en vragen.

Voorbeelden van gevoelens en reacties:
Verdriet, woede, angst, schaamte, spijt, schuld-
gevoel, ongeloof, onverschilligheid, jaloezie, 
kwetsbaarheid, hoop, wanhoop, eenzaamheid, 
verwarring, machteloosheid, agressief gedrag,  
slaap- en eetstoornissen, behoefte aan warmte en 
lichaamscontact, problemen op school, regressief 
gedrag zoals zindelijkheidsstoornissen, lichamelijke 
reacties zoals buikpijn en hoofdpijn en een verant-
woordelijkheidgevoel voor de ouders en gezin. 

4.2 Begeleiding & ondersteuning

Voor de palliatieve zorgverlener zijn ook taken 
weggelegd in de begeleiding en ondersteuning van 
de broers en zussen. Hiervoor kan samengewerkt 
worden met andere professionals. In de totale zorg 
voor kind en gezin kunnen verschillende disciplines 
werkzaam zijn. Goede afstemming en samenwerking 
is essentieel. In het zorg- en inventarisatieplan dient 
ook aandacht besteed te worden aan broers en 
zussen.

In de zorg voor broers en zussen kan hun gevraagd 
worden op welke wijze zij ondersteund willen 
worden en wat de mensen om hem of haar heen 
voor hen kunnen betekenen. Ook in de begeleiding 
en ondersteuning aan broers en zussen gaat het om 
verbinding maken. Waar heeft broer of zus behoefte 
aan? Welke transities maakt hij of zij door? De broer 
of zus bevindt zich ook in een rouwproces, moet 
afscheid nemen van de dingen die niet meer kunnen 
en zich voorbereiden op het aanstaande verlies 
(anticiperend rouwen).

Het is belangrijk dat de palliatieve zorgverlener 
aandacht heeft voor de rol van mantelzorger die de 
broers en zussen (ook al op jonge leeftijd) kunnen 
hebben. In de verantwoordelijkheid die zij voelen en 
nemen kunnen zij instrumentele zorg (huishouden, 
boodschappen) op zich nemen, maar ook de 
emotionele zorg en het daadwerkelijk zorgen voor 
broer of zus. Mantelzorger zijn kan zowel positieve 
als negatieve gevolgen hebben. De mantelzorger 
kan zich betrokken en gewaardeerd voelen, 
daarnaast kan deze rol ook een inbreuk maken op 
het eigen leven, school en bezigheden. Het is 
belangrijk dat samen met het gezin naar een balans 
wordt gezocht. Waar heeft de broer of zus behoefte 
aan? 
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Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  De broers en zussen hebben recht op eerlijke 

informatie, aansluitend op hun ontwikkelings- en 
belevingsniveau. 

•  Informeer de broers en zussen, betrek ze bij de situatie 
en volg ze in hun eigen wensen en behoeften.

•  Alle gevoelens mogen er zijn. Leer het kind de 
verschillende gevoelens herkennen, erkennen en 
hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld leren om gaan met 
het eigen verdriet maar ook met het verdriet van de 
ouders. Ook leren omgaan met schuld kan belangrijk 
zijn. Door uiterlijke veranderingen van het zieke kind 
kan de broer of zus lichamelijk contact moeilijk vinden. 
Maak deze gevoelens en het gedrag bespreekbaar. 

•  Luister actief naar de boodschap die het kind vertelt en 
besteed aandacht aan non-verbale communicatie, de 
lichaamstaal.

•  Draag zorg voor een vertrouwd persoon voor broers en 
zussen waar zij terecht kunnen met hun vragen, 
gevoelens en gedachten. Mogelijk willen zij de ouders 
niet belasten met hun eigen verdriet. 

•  Manu Keirse (2004) beschrijft in zijn boek ‘Omgaan met 
ziekte’ dat kinderen vooral zes dingen verteld moet 
worden: 

 1. Ten eerste dat (naam) ernstig ziek is
 2. De naam van de ziekte
 3. Wat er thuis zal veranderen door de ziekte
 4. Hoe er voor hen gezorgd zal worden
 5. Of de ziekte wel of niet besmettelijk is 
 6. En dat niemand schuld heeft

 In de bijlagen zijn voorbeelden van werkbladen 
opgenomen die in de begeleiding en onder-
steuning van broers en zussen gebruikt kunnen 
worden. Zoals eerder beschreven, kan het maken 
van een tekening of lezen van een verhaal een 
goede manier zijn om in contact te komen met het 
kind en om erachter te komen hoe het kind zich 
voelt. Tijdens het spel of de opdrachten is pure 
aandacht voor het kind van essentiële waarde. 
Daarnaast kan het kind door middel van spel 
gevoelens en vragen op indirecte wijze uiten.

 

4.3 School

Ook voor broers en zussen kan school een ander 
perspectief krijgen. Broer of zus zijn van een ernstig 
ziek kind is een ingrijpende ervaring die veel 
veranderingen met zich mee kan brengen. Een 
plotselinge ziekenhuisopname en lichamelijke 
achteruitgang zijn voorbeelden die grote impact 
hebben op het gezin. Het leven van broers en zussen 
verandert. De school vormt ook voor hen vaak een 
veilige en vertrouwde omgeving waar zij zichzelf 
kunnen zijn. Het is belangrijk dat de school speciale 
aandacht heeft voor broers en zussen. Voor de 
leerkrachten is het belangrijk te weten welke 
informatie zij hebben gehad en hoe zij er in het 
gezin mee omgaan zodat de leerkrachten de 
begeleiding hierop af kunnen stemmen (Van 
Roosmalen, 2009). 

Aandachtspunten met betrekking tot school:
•  Zorg voor een vaste contactpersoon die alle (andere) 

leerkrachten kan informeren. Maak afspraken over de 
gewenste begeleiding van broers en zussen vanuit school.

•  Maak afspraken over de informatievoorziening naar de 
leerlingen. Misschien wil broer of zus zelf graag over de 
situatie vertellen?

•  Geef broers en zussen de kans zichzelf te zijn en hun 
eigen verhaal te vertellen. 

•  Heb oog en oor voor de ervaring en beleving van broers 
en zussen. 

•  Gebruik broers en zussen nooit als doorgeefluik.
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5.  Begeleiding en ondersteuning 
van de ouders

Palliatieve zorg richt zich op kind en gezin. In het contact met het kind vormen 

de ouders een essentiële schakel. Voor de palliatieve zorgverlener is een 

belangrijke taak weggelegd in begeleiding en ondersteuning van de ouders. In 

voorgaande en volgende hoofdstukken worden belangrijke punten beschreven 

in begeleiding en ondersteuning van kind en gezin. Dit hoofdstuk vormt een 

aanvulling met specifieke aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning 

van de ouders. 
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5.1 Verlies van een kind

Kinderen geven een nieuw gezicht aan het leven en 
brengen nieuwe en andere verantwoordelijkheden 
met zich mee. Het verlies van een kind wordt ook 
wel beschreven als het meest intense en zware 
verlies dat een mens kan lijden. Kinderen zijn voor 
altijd in je leven, ook als ze er niet meer zijn. 
Van den Berg beschrijft (2006): ‘De dood van een 
kind verandert niet alleen de eigen levensloop, maar 
ook de levenszin. Door de dood van een kind gaat je 
leven in meer dan één opzicht anders (ver)lopen. Het 
verlies verandert de vier grote zingevinggebieden: 
intimiteit en identiteit, werk (betaald of onbetaald), 
recreatie en levensbeschouwing’.  

Met het sterven van een kind verliest een ouder ook:
•  Een deel van zichzelf
•  Een deel van de partner
•  Een deel van het gezin
•  Een deel van de toekomst

De grootste opgave voor ouders is het leren omgaan 
met het verlies. In het dagelijks leven komen veel 
momenten voor waarop zij met het verlies 
geconfronteerd worden. Veranderingen in de 
situatie van het kind en beslissingen die over het 
kind genomen moeten worden, worden in deze 
verliescontext geplaatst. Direct na de diagnose is dan 
ook al sprake van een rouwproces. Rouwen om het 
aanstaande verlies (anticiperend rouwen), rouwen 
om de dingen die niet meer kunnen en om wat is 
geweest. Het verlies van onbezorgdheid en rouw om 
het besef dat de unieke relatie, namelijk die met het 
kind, zal eindigen. 

Drs. Kars (2008) beschrijft in haar onderzoek naar 
het proces dat ouders doormaken als zij te horen 
krijgen dat hun kind dat kanker heeft geen kans op 
genezing meer heeft, dat er in het leren omgaan 
met het dreigende verlies verschillende fasen te 
onderscheiden zijn. Belangrijke factoren zijn de 
zichtbare fysieke achteruitgang, de afnemende 
levenslust van het kind en de informatie die de 
ouders van professionals krijgen. De ouders voeren 
voortdurend een interne strijd. Enerzijds leeft sterk 
de wens om het kind te behouden, anderzijds is er 
het besef dat het kind moet worden losgelaten.

In het onderzoek worden twee typen ouders 
beschreven: 

•  Ouders die zich meer op het ‘behouden’ 
richtenDeze ouders willen zo lang mogelijk dat de 
situatie blijft zoals deze is. Controle hebben over 
de ziektesituatie is voor hen van wezenlijk belang. 
Ze steken veel energie in het tot staan brengen 
van fysieke achteruitgang en zijn vaak actief op 
zoek naar mogelijkheden tot levensverlenging en 
(hopen op) genezing. Ze stellen zich vaak passief 
op als symptomen om ingrepen vragen die het 
einde van het leven zouden kunnen versnellen. Er 
is een zekere naar binnen gerichtheid, want thuis 
is de kans op beheersing van het ziekteproces het 
grootst. Deze wijze van omgang kan er voor 
zorgen dat het kind (tijdelijk) uit het professionele 
hulpcircuit wordt gehaald door de ouders. Een 
langer leven van het kind (van hun leven met het 
kind) is belangrijker dan de kwaliteit van leven van 
het kind. Met het kind praten over de naderende 
dood is voor hen geen optie.  

•   Ouders die zich meer op het ‘loslaten’ richten
Deze ouders zijn in staat de eigen verliesgevoelens 
ondergeschikt te laten zijn aan wat nodig is voor 
het welbevinden van hun kind. Ze integreren de 
naderende dood in het leven en laten hun kind 
bijvoorbeeld ook merken dat hij of zij ‘mag gaan’. 
Deze ouders staan positiever tegenover 
veranderingen. Er bestaat, net zoals bij de ouders 
die zich op behouden richten, een wens om 
controle uit te oefenen, maar die is niet zozeer 
gericht op de voortgang van de ziekte en 
bijbehorende symptomen, maar op het 
welbevinden van het kind en het creëren van 
gezamenlijkheid. 

Het ‘loslaten’ en ‘behouden’ zijn geen twee 
gescheiden werelden. Soms bestaan ze naast elkaar. 
In beide speelt een gevoel van controle een 
belangrijke rol. Het is dan ook van belang dat de 
palliatieve zorgverlener er naar streeft de ouders 
een gevoel van controle te laten behouden. De 
ouders die zich meer op het ‘behouden’ richten 
kunnen ook veranderen en zich meer op het 
‘loslaten’ richten. Deze transitie gaat niet vanzelf en 
de palliatieve zorgverlener kan hier een belangrijke 
rol in spelen. Hoe meer zekerheden ouders hebben 
en hoe minder angst ze kennen, hoe groter de kans 
dat ze ‘loslaat-ouders’ worden en zich meer richten 
op het welbevinden van het kind (Kars, 2008). 

Er zijn ook ouders van wie het enige kind overlijdt. 
Met het verlies van hun kind kunnen deze ouders 
zich ‘geen ouders’ meer voelen. Ook ervaren zij niet 
het gevoel ‘door te moeten’ voor de andere 
kinderen. Het is belangrijk dat de palliatieve 
zorgverlener hier expliciet aandacht voor heeft.
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5.2 Gevoelens & reacties

De relatie tussen de ouders kan door de ziekte en 
het overlijden van het kind onder grote druk komen 
te staan. Beide ouders ervaren een verlies 
verschillend. Ieder heeft een eigen, unieke relatie 
met het kind. Naast de eigen gedachten en 
gevoelens zijn partners juist ook heel gevoelig voor 
die van de ander. Soms is de partner niet de juiste 
persoon om gevoelens en gedachten mee te delen, 
juist omdat hij of zij heel dichtbij staat. In de 
omgang met ziekte en verlies van een kind speelt 
ook de sociale achtergrond van het gezin een rol, de 
ervaringen die de ouders hebben opgedaan omtrent 
ziekte en verlies, de wijze waarop zij gewend zijn 
om te gaan met stressvolle situaties 
(copingstrategieën), de steun die de gezinsleden 
elkaar onderling geven en de lichamelijke toestand 
van het kind en diens reactie op het sterven. 
Daarnaast leert de praktijk dat er tussen mannen en 
vrouwen ook verschillen zijn in omgang met ziekte 
en verlies. 

Het ouderschap wordt gekenmerkt door twee 
wezenlijke aspecten: het maakt kwetsbaar en het 
houdt een diepgaand besef van 
verantwoordelijkheid in. Tussen ouders en kind 
heerst een bijzonder sterke biologische band. Het 
voortbrengen van gezonde kinderen is psychologisch 
en cultureel bepaald. Het sterven van een kind kan 
door de ouders ervaren worden als een 
tekortkoming. De ouders ervaren een schuldgevoel. 
Indien het kind een erfelijke ziekte heeft kan dit 
schuldgevoel ernstige vormen aannemen. 

Bij ziekte en verlies van een kind moet de beleving 
van het ouderschap worden herzien. De palliatieve 
zorgverlener kan de ouders bijstaan in het 
herkennen en erkennen van gevoelens en reacties. 

Voorbeelden van gevoelens en reacties:
Ongeloof, ontkenning, verwarring, verdriet, 
woede, angst, verlamming, radeloosheid, 
hulpeloosheid, spijt, schuldgevoel, schaamtegevoel, 
opluchting, boosheid, agressie, het gevoel gek te 
worden, depressie, ambivalentie (tegenstrijdigheid 
in gevoelens en gedrag), zich in de steek gelaten 
voelen, onzekerheid, lichamelijke reacties zoals 
vermoeidheid en ziekte door verminderde 
weerstand. 

Het zorgen voor een ziek kind heeft veel invloed op 
de gezinssituatie. Als één iemand in een gezin ziek 
is, heeft dit invloed op het hele gezin. Er wordt ook 
wel gesproken over het hele gezin dat ziek is. Het 
gezin is kwetsbaar. Het is belangrijk dat de 
palliatieve zorgverlener aandacht heeft voor 
gezondheidsrisico’s bij het gezin en een mogelijke 
bedreiging van het sociaal en maatschappelijk leven. 

Wanneer het kind steeds zieker wordt en het 
afscheid nadert, keert het gezin zich vaak sterk naar 
binnen. De ouders concentreren zich dan op de zorg 
voor hun zieke kind en het contact met de 
buitenwereld verloopt steeds meer via een familielid 
of vrienden van het gezin. De ouders kunnen ook 
overbezorgd reageren op het kind en de broers en 
zussen. Dit kan beperkingen ten gevolg hebben die 
eigenlijk niet nodig zijn. Het is belangrijk dat de 
ouders hierin begeleid en ondersteund worden. 

Tips die de palliatieve zorgverlener mee kan geven aan de 
ouders:
•  Volg uw hart.
•  Bied elkaar tijd, ruimte en vertrouwen.
•  Wees eerlijk. Tegen uzelf, elkaar en uw kind. 
•  Openheid in het gezin en naar buiten toe is belangrijk.
•  Let op de eventuele andere kinderen in het gezin. Het 

gaat niet om de kwantiteit van de aandacht, maar om de 
kwaliteit. 

•  Leef bij de dag, kijk niet te ver vooruit.
•  Schakel hulp in van professionals en het eigen sociale 

netwerk om het gezin te begeleiden en te ondersteunen.
•  Probeer onzekerheden, vragen en twijfels te uiten. 
•  Let goed op uw eigen gezondheid. Voldoende 

lichaamsbeweging en slaap, gezonde voeding etc.
•  Sterven is niet alleen loslaten, maar ook losgelaten 

worden.
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5.3 Begeleiding & ondersteuning

In het proces van ziekte en verlies kunnen de ouders 
met veel (existentiële) vragen worstelen. Daarnaast 
hebben zij ook hun eigen wensen en behoeften. Het 
is belangrijk dat de ouders met al hun vragen, 
gedachten, gevoelens, wensen en behoeften terecht 
kunnen bij de palliatieve zorgverlener. In verbinding 
kan de palliatieve zorgverlener de ouders helpen in 
hun zoektocht. Ook kan de palliatieve zorgverlening 
de ouders ondersteunen in hoe zij zichzelf leren 
helpen en zichzelf niet kwijtraken in het verlies. 

Ouders kunnen worstelen met de volgende vragen:
•  Wie ben ik?
•  Waarom overkomt ons dit?
•  Wat kunnen we verwachten?
•  Kan ik dit aan? 
•  In welke mate is er echt geen genezing meer 

mogelijk? 
•  Hoeveel tijd hebben wij nog?
•  Hoe kan ik mijn kind helpen?
•  Waar vind ik nog kracht?
•  Hoe bereid ik mijn kind voor op de dood?
•  Hoe zal het gaan? Zal mijn kind pijn lijden?
•  Waar komt mijn kind te overlijden?
•  Hoe vertel ik het mijn andere kinderen en hoe 

bereid ik hen voor?
•  Hoe vertel ik het aan school en sociale omgeving?
•  Hoe kunnen wij een goede invulling geven aan de 

resterende tijd?
•  Kan ik mijn andere kinderen betrekken bij het 

afscheid? 

Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  Bespreek met de ouders welke begeleiding en 

ondersteuning zij wensen. Veel ouders hebben behoefte 
aan duidelijke en eerlijke informatie over het verloop van 
ziekteproces. Bespreek hoe zij deze informatie wensen te 
ontvangen.

•  Bied steun, structuur, continuïteit, duidelijkheid, tijd en 
ruimte in het proces van zorg, begeleiding en 
ondersteuning.

•  Bouw aan een vertrouwensband met een gezamenlijk 
perspectief voor ouders en zorgverlening, deskundigheid, 
goede communicatie en de erkenning van de eigenheid 
en identiteit van het kind.

•  Het gevoel van controle en autonomie is voor de ouders 
vaak van wezenlijk belang. Geef de ouders dit gevoel. 
Het meebeslissen over een behandeling kan voor ouders 
erg zwaar zijn. De advisering en ondersteuning van de 
professionals kan hierin van grote waarde zijn. 

•  Verder hebben ouders behoefte aan: 
 -  Praktische steun: bijvoorbeeld hulp in het huishouden 

en bij administratieve zaken.
 -  Informatie, uitleg en instructies: onder andere 

informatie over de ziekte, pijn- en symptoombestrijding 
en instructies in verzorging van het kind.

 -  Rol- en identiteitserkenning: behoefte aan erkenning 
van de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. 

 -  Begeleiding en ondersteuning bij ontwikkelings- en 
opvoedingsproblemen. Ouders hebben behoefte aan 
pedagogische ondersteuning en begeleiding bij het 
begrijpen en verwerken van de ziekte en overlijden van 
het kind. 
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•  Help, waar mogelijk, het gevoel van eigenwaarde van 
de ouders versterken: dat zij het goed doen, de situatie 
in de hand hebben en het aankunnen.

•  Ouders hebben behoefte aan mensen die met hen 
meekijken vanuit een breder perspectief dan het 
instrumenteel technisch perspectief, mensen die hen 
volgen in het proces dat zij als ouders doormaken en 
die hen helpen de benodigde kennis en vaardigheden 
op te doen. Ouders hebben steun aan concrete adviezen 
en begeleiding in het gebruik van (medische) kennis in 
de zorg voor hun zieke kind.

•  Ondersteun de ouders in het maken van afspraken met 
de werkgever, bijvoorbeeld met betrekking tot 
zorgverlof. De werkgever dient goed ingelicht te 
worden. Maatschappelijk werk kan een rol spelen in het 
contact met de werkgever. 

•  Ondersteun ouders in het naar voren brengen van eigen 
wensen, behoeften en mogelijke vragen en 
onzekerheden. Ouders kunnen deze bijvoorbeeld 
bijhouden in het dossier of in een eigen schriftje. 

•  Bevorder goede communicatie en samenwerking met 
artsen, verpleegkundigen en andere zorg- en 
hulpverleners.

•  Ondersteun ouders in de voorbereidingen en in het 
nemen van beslissingen omtrent zorg en afscheid. Uit 
onderzoek blijkt dat er bij ouders minder problemen in 
de verliesverwerking optreden als zij bewust aandacht 
hebben besteed aan wat voor hen ‘goed afscheid 
nemen’ is.

•  Bied informatie aan over mogelijke zorgaanbieders, 
lotgenotencontact, literatuur etc. 

•  Wijs de ouders op de mogelijkheid gebruik te maken 
van communicatiemiddelen zoals internet (e-mail/
weblog) om een grote groep mensen te bereiken over 
het verloop van de ziekte van hun kind. 

Sommige ouders blijven hopen op genezing. Dit kan 
een manier zijn om zich staande te houden. Irreële 
hoop kan er echter voor zorgen dat ouders 
onvoldoende beseffen wat er daadwerkelijk gaande 
is en kan de weg afsluiten naar ‘goed afscheid 
nemen’. Het is belangrijk dat de palliatieve 
zorgverlener hierover in gesprek gaat met de 
ouders. De palliatieve zorgverlener kan vanuit 
verbinding ondersteunen in het proces van loslaten. 
Iemand die de ouders goed en eerlijk informeert 
over het te verwachten verloop en hen leert effectief 
te handelen, geeft hun een passende bagage mee 
om deze laatste levensfase met hun kind(eren) ten 
volle te kunnen beleven en ook in deze periode 
gewoon te kunnen leven (Naafs-Wilstra, 1999).

5.4  Adviezen voor ouders in de omgang 
met hun kind(eren) 

Kinderen hebben volwassenen nodig om hun 
houvast en perspectief te geven. De relatie tussen de 
ouders en het kind is van groot belang voor het 
lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. De 
palliatieve zorgverlener kan ouders ondersteunen en 
adviseren in de omgang met hun kind(eren). Door 
ouders te ondersteunen in het vinden van een 
effectieve manier om met hun zieke kind te 
communiceren en hem of haar te steunen, kunnen 
de ouders het lichamelijk en geestelijk welzijn van 
het kind (en van zichzelf) vergroten. 

Tijdens het proces van ziekte in het gezin blijft 
opvoeden een belangrijke taak. Regels die voor 
iedereen gelden, worden door zieke kinderen 
meestal niet als vervelend ervaren. Het geeft hun 
juist het gevoel dat ze er bijhoren en nog 
‘meedraaien’ in het gewone gezin. De regels die 
gesteld worden zijn natuurlijk wel afhankelijk van 
de situatie en toestand van het kind. Kinderen 
hebben echter wel behoefte aan duidelijke grenzen 
en zekerheid. Ook is het belangrijk dat ouders hun 
eigen gevoelens niet wegstoppen voor het kind, ook 
hun eigen kwetsbaarheid mag getoond worden. De 
ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie 
voor het kind in de wijze waarop zij omgaan met de 
ziekte en het verlies.

Adviezen die de palliatieve zorgverlener mee kan 
geven aan ouders in omgang met hun kind(eren)
•  Er bestaat geen handleiding in de omgang met het 

kind. Vertrouw op uw gevoel en intuïtie. 
•  Stel het belang van uw kind voorop, ook in verdere 

behandeltrajecten, gebruik van medicijnen e.d. 
•  Betrek de eventuele andere kinderen in het gezin 

bij het proces en breng samen tijd door. Maak met 
elkaar herinneringen voor de toekomst.

•  Luisteren naar de taal van non-verbale 
communicatie, beelden en symbolen. 
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5.5 De grootouders

Nog vaak wordt vergeten dat ook de grootouders 
een verlies lijden met de (naderende) dood van hun 
kleinkind. In veel situaties is het zo dat grootouders 
worden beschouwd als degenen die als eerste klaar 
staan met steun, hulp en opvang van de eventuele 
broers en zussen. De grootouders kunnen dan ook 
een belangrijke rol spelen tijdens het proces van 
ziekte en het overlijden. Door de ziekte van het kind 
kan er een verschuiving plaatsvinden in de 
rolverdeling van de familie. Dit kan zorgen voor een 
versterking van de familiebanden, maar het kan ook 
spanningen veroorzaken. Voor de grootouders kan 
het vinden van een juiste rol moeilijk zijn, wie mag 
en kun je zijn? Doe ik het wel goed?

De grootouders verliezen niet alleen een kleinkind, 
maar zien ook het gezin van hun eigen kind in rouw 
en zien hun eigen kind lijden. Het is voor de 
grootouders vaak moeilijk te accepteren dat hun 
kleinkind eerder komt te overlijden dan zijzelf. Het 
is onnatuurlijk het eigen kind, laat staan het 
kleinkind, te overleven. Daarnaast kunnen zij zich 
machteloos voelen. Vanuit deze machteloosheid 
kunnen zij inadequaat en opstandig reageren 
(Keirse, 2003). Ook zijn er situaties waarin de 
grootouders geen steun verlenen en juist als extra 
last worden ervaren. 

De palliatieve zorgverlener kan een brugfunctie 
vervullen door beide partijen inzicht te geven in de 
betekenis van de gevoelens en reacties van beide 
kanten en openheid en eerlijkheid bevorderen. Juist 
in deze periode kan het gezin veel baat hebben bij 
een goede ondersteuning door de grootouders en is 
het voor de grootouders prettig dat zij het gezin op 
een zinvolle wijze bij kunnen staan. Daarnaast 
mogen de gevoelens en vragen van de grootouders 
zeker niet vergeten worden.
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6. Overlijden en afscheid

Er komt een moment dat het kind binnen afzienbare tijd zal overlijden. Er 

wordt gesproken over de terminale fase. In deze fase staat verlichting van het 

lijden, leren omgaan met het naderende einde en een zo goed mogelijke 

afronding van het leven centraal. De palliatieve zorgverlener kan ouders en 

gezin in dit proces bijstaan door hen voor te bereiden op wat kan komen en 

hun handreikingen, mogelijkheden en uitleg te bieden. Ook in de terminale 

fase spreken we van palliatieve zorg: palliatief terminale zorg. De zorg wordt 

afgestemd op de wensen en behoeften van kind en gezin: vanuit verbinding, in 

een waardige en veilige sfeer. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de 

lichamelijke veranderingen die in de terminale fase op kunnen treden, het 

overlijden en afscheid. 
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6.1 Lichamelijke veranderingen

De terminale fase kan uren, dagen en soms enkele 
weken duren. Deze tijdsbepaling is lastig vast te 
leggen en kan door het kind, ouders en palliatieve 
zorgverleners ook anders ervaren worden. Er is vaak 
sprake van complexe problematiek waarbij adequate 
zorg nodig is. Herstel van balans is niet meer 
mogelijk. In de begeleiding en ondersteuning van 
kind en gezin is het belangrijk om hen hierop voor 
te bereiden. Angsten en onzekerheden waaruit veel 
vragen voortkomen, kunnen verdwijnen als de 
vragen met zorgverleners besproken worden 
(Bruntink, 2007). Het kan ook zijn dat kind en gezin 
liever niets wil horen of weten. Belangrijk is dan: 
Waarom willen zij liever niets horen of weten? 
Mogelijk spelen angsten en negatieve ervaringen 
een rol. 

In de terminale fase kunnen verschillende 
lichamelijke veranderingen optreden die erop 
duiden dat het sterven nadert. 

Belangrijke lichamelijke veranderingen in deze tijd 
zijn (Pulles, 2008 & Bruntink, 2007):
•  Slapen en bewustzijn 

In de laatste fase is er een toenemende behoefte 
aan slaap. Het bewustzijn vermindert, het kind 
slaapt steeds meer en is versuft. De polsslag wordt 
minder krachtig en langzamer. 

•  Eten en drinken
Het lichaam heeft steeds minder behoefte aan 
vocht en voeding. Het kind geeft zelf aan wanneer 
het niets meer wil. Voor de ouders kan dit proces 
moeilijk zijn. Het betekent het loslaten van de 
verzorgingstaak het kind te voeden. Aandacht voor 
de verzorging van de mond is belangrijk. De laatste 
uren is drinken vaak onmogelijk. De tong en lippen 
kunnen vochtig gehouden worden met ijsblokjes, 
wattenstaafjes en gaasjes. 

•  Ademhaling
De ademhaling verandert. Ze wordt 
onregelmatiger en kan heel langzaam gaan. Dit 
wordt ook wel de Cheyne-Stokes-ademhaling 
genoemd, een onregelmatige ademhaling waarbij 
diepe ademhalingen worden afgewisseld met 
tussenpozen van vrijwel volledige ademstilstand. 
Als het bewustzijn afneemt, neemt ook de kracht 
om speeksel weg te slikken af. Dit kan een naar 
geluid geven voor de omgeving (reutelen). Het 
geluid kan worden verminderd door het kind op 
de zij te leggen. 

•  Afkoeling 
Het bloed stroomt minder goed door. De vitale 
organen worden nog wel bereikt, de ledematen 
steeds minder. Handen, armen, voeten en benen 
koelen af en het lichaam kan stijver aanvoelen. De 
huid van het kind kan bleek worden of blauwe 
vlekken vertonen. 

•  Urine en ontlasting
Door het controleverlies over de spieren neemt de 
controle over de ontlasting en urine af. Het kind 
kan urine of ontlasting verliezen of juist last 
krijgen van obstipatie. De frequentie en het 
volume van de urine en ontlasting nemen af. 

•  Onrust en verwarring
Het kind kan verward en onrustig worden. Dit kan 
het gevolg zijn van de lichamelijke processen. Het 
is belangrijk na te gaan waar de onrust en 
verwarring vandaan komt, mogelijk is de oorzaak 
angst of pijn. Het kind is gebaat bij een rustige en 
veilige omgeving. 

•  Het gehoor
Het gehoor is het zintuig dat het langst intact 
blijft. Het is belangrijk hier rekening mee te 
houden: ‘Niet over het hoofd van het kind heen 
praten’. 

Aandacht voor de lichamelijke zorg en 
pijnbestrijding horen thuis in de palliatieve zorg. 
Pijnbestrijding voor kinderen is volop in 
ontwikkeling. Kinderen kunnen niet altijd zelf 
zeggen dat ze pijn hebben. Er zijn meerdere 
manieren om na te gaan hoeveel pijn een kind 
heeft. Bijvoorbeeld op basis van hoe het lichaam 
reageert (veranderingen bloeddruk, ademhaling, 
hartslag, zweten), wat het kind vertelt en hoe het 
kind zich gedraagt (gedrag en lichaamshouding). Er 
zijn verschillende pijnschalen om de pijn bij het kind 
in te schatten. De pijnbestrijding richt zich echter 
niet alleen op de somatische dimensie van pijn, maar 
ook op de psychische, sociale en spirituele dimensie. 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om lijden te 
verlichten. Hierbij kan gedacht worden aan 
pijnbestrijding door middel van medicijnen, maar 
ook verlichting van het lijden door het inzetten van 
complementaire zorg. Bijvoorbeeld massage en 
aromatherapie. Het bespreken van pijnbestrijding en 
angst rondom lijden is een belangrijke taak van de 
palliatieve zorgverlener. 

Morfine
In de praktijk bestaat vaak weerstand tegen morfine. 
Dit is vaak gebaseerd op onwetendheid en fabels. 
Het is een misverstand dat morfine levensverkortend 
werkt. Morfine wordt niet voorgeschreven om de 
dood te bespoedigen. Morfine kan jaren achtereen 
als pijnstiller worden voorgeschreven. Ook kan 
morfine tijdelijk worden gegeven en daarna worden 
afgebouwd, zoals na een operatie. 
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Palliatieve sedatie 
Bij palliatieve sedatie wordt met behulp van 
medicijnen het bewustzijn verlaagd, het kind wordt 
slapend gehouden. Dit kan tijdelijk zijn maar het 
kan ook lang duren. Het kan ook zijn dat het kind 
niet meer wakker wordt. Het doel van sedatie is niet 
om het kind te laten overlijden maar om de 
symptomen te verlichten. Palliatief betekent 
letterlijk verzachtend of verlichtend en sedatie 
kalmeren of geruststellen. Door de palliatieve 
sedatie kan er lichamelijke en geestelijke rust 
worden gegeven. 

Palliatieve sedatie wordt toegepast als onbehandel-
bare ziekteverschijnselen het kind ondraaglijk laten 
lijden en de levensverwachting nog hooguit één tot 
twee weken is. In de praktijk blijkt dat kinderen 
meestal binnen enkele dagen sterven nadat 
(volledige) sedatie is ingezet (Bruntink, 2007).

Euthanasie
Euthanasie is een ander woord voor actieve 
levensbeëindiging. Bij euthanasie dient een arts een 
combinatie van dodelijke medicamenten toe. Als de 
ouders of het kind de middelen zelf toedienen, 
spreekt men van hulp bij zelfdoding. Tot de leeftijd 
van twaalf jaar is euthanasie verboden. Volgens de 
Nederlandse wetgeving mogen kinderen vanaf 
twaalf jaar zelf beslissen over medische behandeling 
en zo ook euthanasie, op voorwaarde dat de ouders 
hiermee instemmen. Vanaf zestien jaar is de 
toestemming van de ouders niet vereist. Voldoende 
inzicht in de ziekte, in het vermoedelijke verloop en 
in de behandelingsmogelijkheden is hierbij 
noodzakelijk. 

Euthanasie heeft tot doel een einde te maken aan 
een uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Euthanasie 
kan alleen plaatsvinden als de arts aan verschillende 
eisen voldoet, er sprake is van een herhaald verzoek 
een einde te maken aan de situatie die als 
uitzichtloos en ondraaglijk wordt ervaren en er geen 
alternatieve behandelingen bestaan die het lijden 
effectief kunnen verlichten. Daarnaast moet er altijd 
een tweede arts worden bij betrokken worden. Die 
arts onderzoekt of aan alle wettelijke voorwaarden 
is voldaan.

6.2 De laatste dagen

Sterven is een proces. Een proces van onthechten, 
afsluiten en loslaten (Bruntink, 2007). De ouders en 
het gezin nemen stap voor stap afscheid van het 
kind. Aandacht voor deze anticiperende 
rouwgevoelens is belangrijk. De palliatieve 
zorgverlener kan het gezin hierin begeleiden en 
ondersteunen. Laat ouders en kinderen weten dat 
alle gevoelens en gedachten er mogen zijn en dat 
deze horen bij het proces van afscheid nemen en 
rouwen. Het sterven van het kind kan bijvoorbeeld 
een gevoel van opluchting geven. En dat is heel 
normaal na een intensieve periode van ziekte en 
zorg. Toch voelen de nabestaanden zich vaak 
schuldig over de opluchting. Deze schuldgevoelens 
hebben op hun beurt vaak weer te maken met 
liefde, betrokkenheid en een diepgaand 
verantwoordelijkheidsgevoel.

De zorg rondom het afscheid en het overlijden van 
het kind vraagt bijzondere aandacht. Het geven van 
inhoud en betekenis aan het afscheid is van grote 
invloed op het rouwproces. Ouders dienen in een 
korte tijd beslissingen te nemen omtrent het 
afscheid. De meeste kinderen (en ouders) hebben de 
voorkeur om in de palliatieve en terminale fase thuis 
te zijn. In een eerder stadium kunnen wensen en 
behoeften met kind en gezin besproken worden en 
worden vastgelegd. Waar wil het kind sterven en 
hoe denken de ouders hierover? Wie mogen hierbij 
aanwezig zijn? Een voorbespreking is belangrijk om 
tijdens het afscheid en de tijd tussen het overlijden 
en de uitvaart geen overhaaste beslissingen te 
hoeven maken. Ook krijgen kind en gezin dan 
bijtijds inzicht in de verschillende mogelijkheden die 
er bestaan.

De wijze waarop kind en gezin afscheid nemen, is 
afhankelijk van hun persoonlijke wensen en 
behoeften waarbij ook de levensbeschouwing een 
belangrijke rol speelt. Voor de ouders is het afscheid 
nemen van het eigen kind een zeer moeilijk proces. 
Het overlijden komt vaak niet geheel onverwacht  
maar niemand kan zich er helemaal op 
voorbereiden. Het is belangrijk dat de ouders de 
gelegenheid krijgen op hun eigen manier afscheid te 
nemen van hun kind. Lichamelijk contact wordt vaak 
als zeer waardevol ervaren. Het kind kan 
bijvoorbeeld bij de ouders op schoot sterven. Veel 
ouders hebben angst dat zij niet aanwezig zijn bij 
het moment van overlijden. Mogelijk is het voor het 
kind te moeilijk om het leven in nabijheid van het 
gezin los te laten. Uit de praktijk blijkt ook dat het 
voor kinderen erg belangrijk kan zijn om 
toestemming van de ouders te krijgen om te sterven: 
‘Het is goed geweest, ga maar’. Voor de broers en 
zussen is het ook belangrijk dat zij afscheid kunnen 
nemen. 
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Onderzoek wijst uit dat geen afscheid nemen ervoor 
kan zorgen dat het veel langer duurt voor het besef 
doordringt dat broer of zus echt dood is. Geen 
afscheid nemen kan complicaties in het rouwproces 
veroorzaken. De broer of zus kan ook aanwezig zijn 
bij het sterven. 

Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  Stel wensen en behoeften van kind en gezin voorop en 

respecteer deze.
•  Bied ruimte voor rituelen en tradities van kind en gezin. 

Bied indien gewenst spirituele begeleiding.
•  Bied verschillende mogelijkheden van afscheid nemen 

en aandenkens aan. 
•  Draag zorg voor privacy en bied de mogelijkheid om 

kind en gezin samen te laten zijn als het kind in het 
ziekenhuis of een instelling verblijft. 

•  Adviseer de ouders over het belang van afscheid nemen 
voor broertjes, zusjes en overige naasten. 

•  Ondersteun de ouders in het persoonlijk afscheid 
nemen en al het regelwerk.  

Aandachtspunten in het nemen van afscheid voor broers 
en zussen:
•  Probeer broer of zus voor te bereiden op het sterven en 

geef ook informatie over hoe het kind er na het 
overlijden uit zal zien. Het kind ademt niet meer, is 
koud etc. 

•  Draag zorg voor de aanwezigheid van een vertrouwd 
persoon waar broer of zus op terug kan vallen.

•  Bespreek met de ouders de laatste verzorging. 
Misschien willen andere gezinsleden helpen. 

•  Geef broer of zus de gelegenheid op een eigen, 
persoonlijke wijze afscheid te nemen, zo vaak hij of zij 
dat wil.

•  Maak het afscheid tastbaar door kinderen te laten 
helpen. Bijvoorbeeld door ze de kist te laten 
beschilderen of ze een brief te laten schrijven. 

  Het kind mag niet gedwongen worden om afscheid 
te nemen. Bij weerstand is het belangrijk dit 
bespreekbaar te maken. Waarom wil het kind geen 
afscheid nemen? Wanneer het kind goed wordt 
voorbereid en ondersteund kunnen angsten en 
misvattingen worden weggenomen. Afscheid 
nemen kan op verschillende manieren. Ook bestaan 
er verschillende mogelijkheden om herinneringen 
aan het kind te bewaren door middel van 
aandenkens. Doordat de ouders vaak overmand zijn 
door het intense verdriet, is het belangrijk dat de 
palliatieve zorgverlener de diverse mogelijkheden 
omtrent het afscheid en aandenkens bespreekt 
(bijvoorbeeld het maken van een hand- of 
vingerafdruk). Deze bespreking kan ook 
plaatsvinden met de uitvaartbegeleider, die biedt 
vaak ook de mogelijkheid voor een voorgesprek. 
Voor organisaties zoals thuiszorg en het ziekenhuis 
is het belangrijk dat zij diverse materialen in huis 
hebben. 

Voorbeelden aandenkens:
•  Voetafdruk, handafdruk en vingerafdruk
Voor het maken van een voet-, hand- of vingerafdruk zijn 
speciale producten op de markt. Het maken van een afdruk 
kan met verf, inkt of gips. De ouders kunnen deze afdruk 
zelf maken, of iemand vragen dit voor hen te doen. 
Tegenwoordig kan men met behulp van een afdruk diverse 
sieraden maken. 
•   Haar

Ouders kunnen een plukje haar van het kind afknippen. 
•  Foto’s

Het maken van foto’s voor of na het overlijden van het 
kind kunnen de ouders zelf doen. Ook kan de palliatieve 
zorgverlener of een professionele fotograaf ingeschakeld 
worden. Niet alle ouders stellen het maken van foto’s op 
prijs. Het is belangrijk te benadrukken dat de ervaring 
leert dat men achteraf spijt kan krijgen van de keuze 
geen foto’s te maken. De palliatieve zorgverlener kan de 
foto’s in bezit houden voor het geval de ouders er later 
op terugkomen. Foto’s van de laatste periode, met het 
kind omringd door familie, worden vaak erg 
gewaardeerd.  

•  Dvd-opnamen
Ook het maken van DVD opnamen behoort tot de 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld tijdens de 
afscheidsbijeenkomst. 

•  Niet alleen bovenstaande aandenkens kunnen van grote 
waarde zijn voor ouders en gezin ook kleine dingen zoals 
een tekening en een naamkaartje of –bandje.
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6.3 De eerste dagen na het overlijden

Als het kind is overleden is het wettelijk verplicht de 
dood vast te laten stellen door een arts. De arts 
komt ter plaatse en stelt een verklaring van 
overlijden op. Deze verklaring is nodig om bij de 
burgerlijke stand van de gemeente aangifte te doen 
van het overlijden en het kind te kunnen begraven 
of cremeren. Vervolgens kan de uitvaartbegeleider 
gebeld worden. Dit hoeft niet gelijk. Sterft een kind 
’s nachts, dan kunnen de ouders er voor kiezen ’s 
ochtends pas te bellen. Het is voor de ouders 
belangrijk om te weten dat de eerste uren niets 
hoeft, dat zij in rust samen kunnen zijn met hun 
overleden kind. Het is belangrijk dat zij eerst de 
ruimte ervaren voor hun eigen afscheid.

Tussen het overlijden en de uitvaart zit een korte 
periode. In die korte periode moet er veel gebeuren 
en moeten de ouders een aantal belangrijke 
beslissingen nemen. Het is belangrijk dat ouders en 
gezin in de gelegenheid worden gesteld op hun 
eigen manier en in hun eigen tempo afscheid te 
nemen van het overleden kind. Broers, zussen, 
familie, klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes 
moeten in de gelegenheid gesteld worden om 
afscheid te kunnen nemen. Wensen en behoeften 
rond de uitvaart zijn mogelijk in een eerder stadium 
besproken en vastgelegd. Zoals: wordt het een 
begrafenis of crematie, wie worden er uitgenodigd 
en wie moeten er direct gebeld worden? Door in een 
eerder stadium dit soort zaken vast te leggen, kan 
de uitvaart in meer rust verder geregeld worden. Bij 
veel uitvaartbegeleiders zijn voorgesprekken 
mogelijk. Ook kunnen ouders en kind ervoor kiezen 
een eigen wensenboekje in te vullen. De palliatieve 
zorgverlener kan hen hierbij helpen.

De uitvaartbegeleider neemt alle zaken omtrent de 
uitvaart door met de ouders en ondersteunt de 
ouders hierin. De keuze van de uitvaartorganisatie is 
belangrijk. Er bestaan verschillende soorten 
uitvaartorganisaties, ook speciaal voor kinderen. De 
ouders mogen zelf de laatste verzorging van hun 
kind doen, ook broertjes en zusjes kunnen hierbij 
helpen. Wanneer zij dit niet willen, kunnen zij ook 
aanwezig zijn zonder iets te doen. Willen de ouders 
niet aanwezig zijn, dan is het voor de 
uitvaartbegeleider belangrijk dat hij of zij weet hoe 
het kind opgebaard moet worden. Hier kan 
bijvoorbeeld een foto voor gebruikt worden.

De zorg voor het overleden kind is afhankelijk van 
de cultuur. In de Westerse cultuur zijn de eerste 
noodzakelijkheden verzorgend van aard (zoals ogen 
en mond sluiten). Het overleden kind wordt 
gewassen, verzorgd en aangekleed. Tijdens de 
verzorging kan de uitvaartbegeleider ondersteuning 
bieden aan de ouders. In de praktijk zijn de 

ervaringen persoonlijk gekleurd, over het algemeen 
vinden de ouders het een mooi moment. Bij de 
verzorging en voorbereiding van de opbaring is 
aandacht voor vragen als: in welke kleren willen de 
ouders (of het kind zelf) dat het kind opgebaard 
wordt en wat geven we het kind mee? Denk ook aan 
sieraden.

Het gezin kan kiezen voor opbaren thuis of in het 
rouwcentrum. Voor het opbaren thuis bestaan 
speciale hulpmiddelen om het lichaam in goede 
conditie te houden tot aan de dag van de uitvaart. 
Het kan helpen een eigen persoonlijke sfeer te 
creëren, bijvoorbeeld met foto’s, geurtjes, 
tekeningen en muziek. Bij opbaren in het 
rouwcentrum is het belangrijk vooraf te informeren 
welke mogelijkheden er bestaan. Sommige centra 
hebben een 24-uurs kamer. Dit is een ruimte waar 
ouders en gezin elk moment van de dag of nacht 
een bezoek kunnen brengen aan het overleden kind. 

Er zijn verschillende mogelijkheden van opbaren. 
Deze mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Het is 
belangrijk over de mogelijkheden, wensen en 
behoeften te spreken, zodat ouders en gezin een 
goede en eigen keuze kunnen maken. Het creëren 
van een eigen en persoonlijke sfeer is belangrijk. 
 
Mogelijkheden opbaren:
•   Opbaren op bed

Het kind kan op zijn of haar eigen bed opgebaard 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
koeling. Het kind hoeft niet op de rug te liggen.

•  Opbaren in een kist
Er kan een keuze gemaakt worden uit 
verschillende uitvaartkisten, misschien hebben de 
ouders zelf iets bedacht of gemaakt. Kisten zijn er 
in verschillende soorten, maten en kleuren. Er 
bestaan speciale kisten voor kinderen waar extra 
aandacht aan besteed is. Ook zijn er kisten die 
beschilderd kunnen worden. Het kind hoeft niet 
direct in de kist opgebaard te worden, dit mag ook 
vlak voor de uitvaart.  

•   Opbaren op een opbaarplank
Ouders kunnen ervoor kiezen dat het kind op een 
opbaarplank wordt opgebaard. Ook hiervoor 
worden speciale hulpmiddelen ingezet om het 
lichaam in goede conditie te houden. Wanneer het 
kind buitenshuis komt, dient het lichaam afgedekt 
te worden. Hiervoor bestaan ook speciale kleden. 
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6.4 Afscheidsbijeenkomst

De afscheidsbijeenkomst wordt vormgegeven naar 
de wensen en behoeften van het gezin. Het is 
belangrijk broers en zussen op een goede wijze te 
betrekken bij de afscheidsbijeenkomst en ervoor te 
zorgen dat zij ruimte krijgen om op een eigen 
manier afscheid te nemen. Zij dienen hierop 
voorbereid te worden: vertel wat er allemaal gaat 
gebeuren, hoe alles er uit zal zien en wat er van hen 
verwacht wordt. Daarnaast is het verstandig een 
vertrouwd persoon in de buurt te hebben die hen op 
kan vangen. De ouders zijn vaak overmand door hun 
eigen verdriet. Bij de afscheidsbijeenkomst kan 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van kaarsen, 
zeepbellen, ballonnen en bloemen. Broers en zussen 
kunnen iets vertellen, zingen, kaarsen aansteken, 
tekeningen maken, de kist beschilderen etc. Het is 
voor kinderen goed een concrete bijdrage te kunnen 
leveren en iets te kunnen betekenen. Een belangrijk 
aandachtspunt is het rouwvervoer. Het is in 
Nederland niet verplicht de overledene te vervoeren 
in een rouwauto. De ouders kunnen zelf zorg 
dragen voor het vervoer van hun kind. 

In de organisatie van de afscheidsbijeenkomst staan 
de volgende vragen centraal (Bruntink, 2007):
•  Wordt het een begrafenis of crematie?
•  Waar wordt de afscheidsbijeenkomst gehouden?
•  Is de afscheidsbijeenkomst gesloten of openbaar?
•  Hoelang duur de afscheidsbijeenkomst?
•  Worden er stoelen gereserveerd?
•  Hoe en door wie wordt het kind naar binnen 

gedragen?
•  Wordt bezoekers gevraagd speciale attenties mee 

te nemen?
•  Welke muziek wordt er gedraaid?
•  Welke sprekers komen er?
•  Welke inbreng hebben broers en zussen?
•  Welke inbreng hebben overige familieleden?
•  Welke inbreng heeft de school?
•  Worden er foto’s en opnamen gemaakt? 
•  Wordt er na de dienst iets georganiseerd?

Men kan ervoor kiezen met een rouwbrief familie, 
vrienden en bekenden op de hoogte te brengen van 
het overlijden. Vaak beschikt de uitvaartorganisatie 
over een ruim assortiment  maar het gezin kan ook 
voor een eigen ontwerp kiezen. Daarnaast kan er 
ook gekozen worden voor een overlijdensadvertentie 
en overlijdenskaart (bidprentje). Ouders mogen 
hiervoor zelf de tekst opstellen en de opmaak 
bepalen. Ook broers en zussen kunnen hier een 
belangrijke bijdrage in leveren. Het is dan ook 
belangrijk hen hierbij te betrekken. Verder biedt het 
internet tal van mogelijkheden om mensen op de 
hoogte te brengen van het overlijden. 

Bij alle keuzes die ouders en gezin maken, is het 
belangrijk dat zij goed geïnformeerd en 
ondersteund worden. Het gaat erom dat zij tevreden 
terug kunnen kijken op het proces van overlijden en 
afscheid nemen. 
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6.5 Herdenken 

Ook is het belangrijk dat wordt nagedacht over de 
plaats waar het kind herdacht kan worden. Waar 
wordt het kind begraven of wat wil het gezin doen 
met de as van het kind? En hoe wordt de 
herdenkingsplaats ingericht?  

Met betrekking tot de as bestaan verschillende 
mogelijkheden:
•  De as in een urn bewaren. Urnen zijn te verkrijgen 

in allerlei vormen, kleuren, soorten en maten. Ook 
kan de urn zelf vormgegeven worden. De urn kan 
onder andere worden bijgezet in een columbarium 
of kan een plekje thuis krijgen.

•  Verstrooien van de as.
•  De as kan worden verwerkt in diverse materialen, 

zoals glasrelieken, sieraden en kunstobjecten.

In beide gevallen, cremeren en begraven, is het 
belangrijk dat het gezin wordt ingelicht over de 
verschillende mogelijkheden en gesteund wordt in 
de eigen wensen en behoeften. De herdenkingsplek 
kan voor ouders en gezin van belangrijke betekenis 
zijn. Het gaat erom dat zij zich goed voelen bij hun 
keuze. Ook thuis en op school kan een 
herdenkingsplek worden ingericht.    

6.6 School

Bij het overlijden en het afscheid behoeft ook de 
school van het kind aandacht. Het is belangrijk dat 
er een goed contact bestaat tussen de school en het 
gezin en dat de school goed geïnformeerd wordt. 
Ouders en school kunnen afspraken maken over de 
rol van klasgenoten bij het afscheid en de 
afscheidsbijeenkomst. Dit geldt ook voor de 
klasgenoten van broers en zussen. 

Aandachtspunten voor de school:
•  Op welke wijze wordt de klas geïnformeerd? 
•  Hoe worden de leerlingen begeleid tussen het overlijden 

en de afscheidsbijeenkomst?
•  Welke rol heeft de school tijdens de 

afscheidsbijeenkomst? De school kan ook een eigen 
afscheidsbijeenkomst organiseren of een bijeenkomst na 
de afscheidsdienst. 

•  Op welke manier wordt nazorg geboden? Wordt er 
bijvoorbeeld een herdenkingsplek ingericht? 

•  Hoe wordt omgegaan met de schoolspullen van het kind?
•  Welke administratieve afronding is nodig?

Het is voor elke school belangrijk een draaiboek te 
maken voor ziekte en sterven van kinderen. Met 
behulp van zo’n draaiboek kan de school in 
crisissituaties snel en adequaat handelen (Van 
Roosmalen, 2009). 
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7. Nazorg

In de definiëring van palliatieve zorg wordt ook de nazorg beschreven als 

onderdeel. Het overlijden van het kind betekent niet dat de zorg- en 

hulpverlening stopt. Het gezin heeft een intensieve en ingrijpende periode 

achter de rug en heeft vaak een band opgebouwd met bepaalde palliatieve 

zorgverleners. Ook voor het signaleren van eventuele rouwproblematiek is 

voortgang van het contact van belang. In dit hoofdstuk wordt aandacht 

besteed aan de nazorg die geboden kan worden door de diverse palliatieve 

zorgverleners die betrokken zijn geweest bij kind en gezin. 
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7.1 Zorg na het overlijden

De zorg voor het gezin stopt niet na het overlijden 
van het kind. De psychosociale en emotionele zorg 
na het overlijden vormt een belangrijk onderdeel 
van palliatieve zorg. De relatie tussen ouders en de 
verschillende palliatieve zorgverleners dient 
geleidelijk afgebouwd te worden. Het verliezen van 
een kind is voor ouders een zeer ingrijpende 
gebeurtenis die hun leven sterk doet veranderen. Uit 
onderzoek (Molenkamp e.a., 2005) blijkt dat ouders 
de voorkeur geven aan nazorg door diegenen die de 
zorg aan hun kind hebben verleend in de periode 
voor het overlijden. Ook het nagesprek dat (in de 
meeste gevallen) vanuit ziekenhuis en huisarts wordt 
aangeboden, wordt door de ouders vaak zeer 
gewaardeerd. 

Nazorg start met het geven van een teken van 
medeleven zoals een persoonlijk briefje, een 
condoleance kaart en het bijwonen van de uitvaart. 
Het bijwonen van de uitvaart door de betrokken 
zorg- en hulpverleners is voor de ouders vaak erg 
belangrijk. In het team dat samen heeft gewerkt 
voor kind en gezin kan besloten worden wie er naar 
de uitvaart gaat en wie hij of zij vertegenwoordigt. 
Voor het bieden van goede nazorg dienen afspraken 
te worden gemaakt. Wie neemt contact op met de 
ouders en wie verzorgt het nagesprek/de 
nagesprekken? Ook is het van belang dat de 
palliatieve zorgverlener aandacht heeft voor een 
goede informatieverstrekking aan de ouders, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van een 
informatiepakket. De informatieverstrekking is een 
continu proces in de palliatieve zorgverlening. 

Informatiepakket:
•  Aanbevolen literatuur over ziekte, sterven  

en rouw voor ouders.
•  Aanbevolen literatuur over ziekte, sterven  

en rouw voor broers en zussen.
•  Een overzicht van belangrijke organisaties en 

internetsites met betrekking tot verliesverwerking.
•  Tips met betrekking tot rouw van kinderen.
•  Relevante folders.

Na de uitvaart wordt contact opgenomen met de 
ouders om een afspraak te maken voor het 
nagesprek. Het nagesprek vanuit het ziekenhuis 
vindt veelal plaats na een periode van vier tot zes 
weken na het overlijden. Ook vanuit de thuiszorg en 
andere betrokken palliatieve zorgverleners dient een 
nagesprek plaats te vinden. Onderlinge afstemming 
en overdracht tussen de betrokken palliatieve 
zorgverleners is belangrijk. 

7.2 Het nagesprek

Het moment van het nagesprek en wie erbij 
aanwezig zijn, is afhankelijk van de wensen en 
behoeften van de ouders. Ook broers en zussen 
mogen hierbij niet vergeten worden. Het is van 
belang de ouders de keuze te geven hoe en waar zij 
het gesprek plaats willen laten vinden. Het gesprek 
kan telefonisch plaatsvinden (dit heeft niet de 
voorkeur), in het ziekenhuis of door middel van een 
huisbezoek. 

Doelen nagesprek:
•  Het evalueren van de medische, verpleegkundige 

en begeleidende zorg.
•  Reflectie op de zorg en welke wensen en 

behoeften er bij het gezin leven.
•  Het ondersteunen van ouders, broers en zussen 

tijdens hun rouwproces. 
•  Signaleren van complicaties in het rouwproces. 

Eventueel doorverwijzen naar adequate 
hulpverlening.

Aandachtspunten nagesprek:
•  Alle door ouders gewenste palliatieve 

zorgverleners nemen deel aan de nagesprekken.
•  Bied de ouders gelegenheid terug te kijken op het 

leven van hun overleden kind en het ziekte- en 
stervensproces. Besteed hierbij zeker aandacht 
voor de schuldgevoelens. 

•  Noem het kind bij zijn of haar naam. 
•  Laat de ouders en eventuele broers en zussen hun 

verhaal doen en vragen stellen. Creëer ruimte voor 
een open gesprek. 

•  Geef de ouders handreikingen in verdere 
begeleiding en ondersteuning en zorg ervoor dat 
er altijd een contactpersoon (zorgcoördinator) 
bereikbaar is. 

Voorbeeldvragen in het nagesprek: 
•  Hoe gaat het nu met het gezin?
•  Hoe heeft het gezin de afgelopen periode van 

ziekte, behandeling, overlijden en uitvaart 
ervaren?

•  Wat zijn de ervaringen met betrekking tot het   
overlijden?

•  Hoe wordt teruggekeken op de zorg door de 
verschillende betrokken palliatieve zorgverleners?

•  Hoe ervaren de afzonderlijke gezinsleden het 
verlies?

•  Kan het gezin verder leven met het verlies? Is 
verdere begeleiding en ondersteuning gewenst bij 
het rouwproces? Is er nazorg voor broers en 
zussen? 

•  Zijn er zaken die de betrokken palliatieve 
zorgverleners over het hoofd hebben gezien, die 
het gezin gemist heeft of liever anders had gewild?

•  Hebben de ouders voldoende informatie 
gekregen? 



Palliatieve zorg vanuit verbinding 57

Verder met het verlies

8. Verder met het verlies

Het overlijden van een kind brengt veel emoties met zich mee. Het gezin en de 

mensen om hen heen rouwen om het verlies van het kind. Erkenning van het 

verlies en het proces van rouw is erg belangrijk. Het verlies mag niet vergeten 

worden. Het kind gaat met de nabestaanden mee door het verdere leven, ook 

al is hij of zij gestorven. Het is belangrijk dat mensen de mogelijkheid krijgen 

hun verlies een eigen plek te geven. De begeleiding en ondersteuning bij het 

dragen van het verlies is een essentieel onderdeel van de palliatieve zorg. Dit 

hoofdstuk vormt een korte inleiding op rouw, rouwtaken, begeleiding en 

ondersteuning, gecompliceerde rouw en rouw in de school. Tenslotte wordt 

aandacht besteed aan de rouw van palliatieve zorgverleners.
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8.1 Wat is rouw?

Rouw kent verschillende definities. Rouw is het 
geheel aan emotionele, cognitieve, lichamelijke en 
gedragsmatige reacties, die optreden na het verlies 
van een persoon met wie een betekenisvolle relatie 
bestond. Rouwen betekent jezelf aanpassen aan een 
nieuwe, veranderde situatie waarbij je een stukje 
van jezelf bent verloren en waarin je het weefsel van 
het leven opnieuw moet weven. Rouw is uniek en 
persoonlijk. Rouw kent echter ook een breder 
terrein dan alleen de rouw om verlies van een 
persoon. Bijvoorbeeld rouw bij echtscheiding, 
verhuizing, verlies van werk etc. Zoals eerder 
beschreven is in de palliatieve fase vaak sprake van 
anticiperende rouw, rouw om het verlies van 
gezondheid en perspectief.

Rouwen is intensief en kent lichamelijke, geestelijke, 
sociale en spirituele componenten. Het raakt je ziel, 
je eigenste innerlijk, je lijf, je denken en voelen, je 
gedrag, je verhouding tot anderen en de wereld 
(Van den Berg, 2006). Een ieder rouwt op een eigen 
manier. Ieder gezinslid had een eigen unieke relatie 
met het overleden kind. 

Rouw in het gezin brengt met zich mee:
•  Verlies van het gezin zoals het was.
•  Verlies van een vader en moeder zoals ze vroeger 

waren.
•  Verlies van een plek in het gezin. Bij het overlijden 

van een broer of zus verandert de plek van de 
achtergebleven broers en zussen. 

Wanneer een dierbaar persoon overleden is, kunnen 
veel reacties ontstaan. Veel reacties zijn normaal en 
horen bij het proces van rouwen. De reacties en 
intensiteit van de reacties verschillen per persoon. 
Ieder mens verwerkt het verlies op een eigen manier. 

Emotionele reacties:
•  Verdriet
•  Woede
•  Wanhoop
•  Eenzaamheid
•  Angst
•  Schaamte
•  Schuld en zelfverwijt
•  Agressie
•  Machteloosheid
•  Pessimisme
•  Opluchting
•  Tevredenheid

Cognitieve reacties:
•  Ongeloof
•  Ontkenning
•  Verwarring en desoriëntatie
•  Concentratieverlies
•  Verminderde zelfwaardering
•  Ongeloof
•  Identificatie
•  Idealisering

Lichamelijke reacties:
•  Energieverlies
•  Verminderde eetlust of juist overdreven eten
•  Slaapstoornissen of juist hyperactiviteit
•  Hoofdpijn
•  Verandering van seksuele verlangens

Gedragsmatige reacties:
•  Teruggetrokkenheid
•  Zoekgedrag
•  Vermijding van personen of situaties
•  Koesteren van voorwerpen die van de overleden 

dierbare waren
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8.2 Ouders in rouw

Een belangrijke taak van de palliatieve zorgverlener 
is het voorlichten van de ouders over het 
rouwproces, de verscheidenheid aan mogelijke 
rouwreacties en emoties en het rouwproces van de 
eventuele kinderen. Uit de praktijk blijkt dat ouders 
in de periode direct na het overlijden van hun kind 
de ondersteuning van zorgverleners juist missen 
(Bruntink, 2007). Dit contact zou echter door moeten 
lopen na het overlijden: de nazorg. 

Het is belangrijk dat ouders/partners van elkaar 
aanvaarden dat ze elk op een eigen manier omgaan 
met het verlies. De reacties op het verlies zijn 
verschillend omdat:
•  Beide ouders een eigen unieke relatie met het kind 

hadden.
•  Beide ouders hun eigen manier hebben om met 

het verdriet en verlies om te gaan (verlieshistorie).
•  Mannen en vrouwen het verdriet op een andere 

manier verwerken. 

Aandachtspunten voor ouders in rouw:
•  De dood maakt wel een einde aan het biologische leven 

maar kan de relatie met het kind niet uitwissen. 
•  Probeer gevoelens niet uit de weg te gaan. Probeer 

naar uzelf te luisteren en ontdek wat u helpt.
•  Neem tijd voor elkaar om gedachten en gevoelens te 

delen.  
•  Breng structuur aan het in het dagelijkse leven. 
•  Neem tijd en ruimte voor het opruimen van spullen.
•  Laat uw omgeving weten hoe of wanneer zij u kunnen 

steunen.
•  Bespreek de situatie met uw werkgever. 
•  Laat u informeren over rouw door de betrokken 

palliatieve zorgverleners. Vraag ondersteuning.
•  Contacten met de omgeving kunnen erg belangrijk zijn.
•  Geef kinderen de kans hun eigen rouwproces te 

doorlopen. 
•  Gescheiden ouders blijven ouders van dezelfde 

kinderen. Het sterven van het kind kan vernieuwde 
schuldgevoelens oproepen en herinneren aan de 
verlieservaring van de scheiding. Elkaar verwijten 
maken heeft echter geen zin. Ieder heeft zijn of haar 
eigen weg te gaan in het verlies. 

8.3 Kinderen in rouw

Ook kinderen (broers/zussen, vrienden en 
klasgenoten) rouwen. De beleving van het verlies bij 
kinderen en jongeren hangt samen met hun 
ontwikkelings- en belevingsniveau. Kinderen hebben 
een groot vermogen om adequaat om te gaan met 
moeilijke situaties van verlies en verdriet. Ze hebben 
wel informatie en betrokkenheid van vertrouwde 
volwassenen nodig om grip te krijgen op hun 
gedachten en gevoelens. Het gezinssysteem raakt 
verstoord door het verlies van een kind. Dit kan 
nadelige effecten hebben voor de overgebleven 
broers en zussen: 
•  Het overleden wordt soms heilig verklaard. Soms 

worden overgebleven kinderen vergeleken met het 
overleden kind of worden ze als vervanger gezien.

•  Ouders hebben de eerste periode onvoldoende tijd 
en aandacht voor de overgebleven kinderen. Soms 
wordt er aangenomen dat zij nog te jong zijn om 
het verlies te begrijpen of willen de ouders de 
kinderen beschermen tegen verlies en verdriet.

Signaleren van rouwproblematiek vormt een 
belangrijke taak voor de palliatieve zorgverlener. 
Kinderen en jongeren staan voor dezelfde 
rouwtaken als volwassenen maar gaan hier op eigen 
manier mee om. Kinderen zijn niet in staat lang 
achter elkaar te rouwen. Zij rouwen ‘in stukjes’. 
Kinderen en jongeren rouwen vaak later dan 
volwassenen verwachten. Op het moment dat zij 
problemen krijgen, wordt nogal eens vergeten een 
relatie te leggen met een eerdere verlieservaring. 
Ook bij belangrijke fasen en overgangen in het leven 
komt het verlies naar boven en komen er nieuwe 
vragen. Dit gebeurt ook bij de voortgang van de 
ontwikkeling, wanneer het kind meer begrijpt zal hij 
of zij nieuwe vragen krijgen. Daarnaast kunnen 
kinderen ook regressief gedrag vertonen. Zij doen 
een stapje terug in de ontwikkeling. Een voorbeeld 
hiervan is bedplassen. Ook kan het kind de rouw 
juist uitstellen omdat het kind de rouw van naasten 
belangrijker vindt en de ouders bijvoorbeeld wilt 
sparen.  
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8.4 Grootouders in rouw

Het is van belang dat binnen de palliatieve zorg 
aandacht bestaat voor de rouw van grootouders. De 
grootouders verliezen niet alleen hun kleinkind, 
maar worden ook geconfronteerd met het verdriet 
van hun eigen kind en diens gezin. Meestal worden 
de grootouders beschouwd als de eersten die klaar 
staan met hun steun en hulp. Veel grootouders staan 
dicht bij het gezin. Maar ook als ze weinig of geen 
contact hadden met hun (klein-)kind en het gezin is 
er sprake van rouw.   

De mate van betrokkenheid kan soms voor 
problemen zorgen. De grootouder staat machteloos 
en wil het gezin ‘redden’, en de ouders willen 
mogelijk rust en tot zichzelf komen. De palliatieve 
zorgverlener kan een brugfunctie vervullen tussen 
ouders en grootouders en inzicht geven in de 
betekenis van de reacties van beide kanten. Ook hier 
speelt de geschiedenis in omgang met verlies en 
verdriet een rol. Hoe hebben de grootouders hun 
kind om leren gaan met verlies en verdriet? 

8.5 Rouwtaken 

In de literatuur zijn verschillende opvattingen over 
rouwfasen, rouwtaken en ondersteuning terug te 
vinden. 

De Mönnink (2000) spreekt over drie processen in de 
verliesverwerking, samengevat als de drie A’s: 
Afweer, Afscheid en Accommodatie:
•  Bij afweer wordt vastgehouden aan de oude 

werkelijkheid door de informatie over het verlies 
te vervormen. Afweermechanismen zijn 
reactiepatronen van gevoelens, gedachten en 
gedrag bij waarneming van een innerlijke 
psychische bedreiging waardoor de volle omvang 
van de fysieke en emotionele pijn niet direct 
doordringt. Voorbeelden:

 -  Verdoving
 -  Ontkenning
 -  Zoeken
 -  Marchanderen: bijvoorbeeld onderhandelen 

met god. 
 -  Dissociatie: zich voorstellen ergens anders te 

zijn, op een afstand naar zichzelf kijken
•  Bij afscheid bestaat het besef van het verlies en de 

noodzaak om afscheid te nemen. De kloof tussen 
de oude en nieuwe werkelijkheid wordt 
overbrugd. 

•  Bij accommodatie wordt ingesteld op de nieuwe 
werkelijkheid, het verlies krijgt een plaats in het 
leven. 

  
De Mönnink (2000) spreekt ook over de 3 O’s, de 
gezinstaken bij verliesverwerking:
•  Openlijke erkenning van het verlies. Delen van 

verlies, vertrouwen, meeleven en tolerantie spelen 
hierin een belangrijke rol. Op weg naar nieuwe 
verhoudingen. 

•  Ordening van de chaos: zichzelf reorganiseren, het 
gezin reorganiseren.

•  Oriëntatie op nieuwe relaties en het geven van 
nieuwe inhoud aan bestaande relaties: nieuwe 
patronen zoeken die aansluiten bij het nieuwe 
systeem. 

Volgens Elisabeth Kübler-Ross zijn er vijf fasen die in 
een rouwproces doorlopen kunnen worden. Deze 
fasen worden niet altijd in dezelfde volgorde 
doorlopen en hebben ook niet een bepaald tijdspad. 
Het rouwproces is persoonsafhankelijk. 
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Fasen rouwproces: (Kübler-Ross)
1.  Ontkenning

Men kan en wil het overlijden van het kind niet 
accepteren. De ontkenning werkt (tijdelijk) als 
afweermechanisme totdat men een manier vindt 
om ermee om te gaan. 

2.  Woede
De woede ontstaat wanneer de waarheid is 
doorgedrongen. 

3.  Marchanderen
Men probeert met god of het lot te 
onderhandelen. 

4.  Verdriet/depressie
Men ervaart het verdriet en probeert het verdriet 
een plaats te geven. 

5.  Aanvaarding
Het verlies wordt geaccepteerd en men kan het 
verlies loslaten. 

Hedendaagse opvattingen over rouw zijn gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek (o.a. William 
Worden) en laten zien dat nabestaanden zeer 
uiteenlopende reacties kunnen hebben tijdens het 
rouwproces en dat de periode van rouw niet vast te 
leggen is. Verliesverwerking wordt gezien als een 
actief proces, waarin vier rouwtaken centraal staan:
•  Rouwtaak 1: Aanvaarden van het verlies: beseffen 

dat de ander echt dood is. 
Het besef van het verlies dringt door. Gezin en 
naasten moeten het verlies erkennen en 
aanvaarden. Wat is er precies gebeurd? Men leert 
leven met de werkelijkheid van het verlies. Het 
aanvaarden van het verlies betekent niet alleen de 
rationele maar ook de emotionele aanvaarding. 

•  Rouwtaak 2: Ervaren van de pijn, een warboel aan 
gevoelens.
Het verlies brengt veel verschillende emoties met 
zich mee. De emoties worden in deze rouwtaak 
herkend, uitgedrukt en men leert omgaan met de 
warboel aan gevoelens. In dit proces is veiligheid 
erg belangrijk. Er kan sprake zijn van 
verdedigingsmechanismen tegen rouw. 

•  Rouwtaak 3: Aanpassen aan een nieuw leven: 
verder leven met het gemis en de herinneringen.
Het gezin wordt geconfronteerd met het gemis 
van het kind en moet zich aanpassen aan de 
nieuwe situatie. In deze taak vindt een verkenning 
plaats van hoe het leven verder moet en hoe de 
overleden dierbare een plek krijgt. 

•  Rouwtaak 4: Verder met het leven met de ander in 
je hart.
Ouders en gezin hebben het overleden kind een 
plaats gegeven in hun leven. Er bestaat weer 
ruimte voor nieuwe dingen, om nieuwe 
verbindingen aan te gaan. Men kan tot een 
nieuwe relatie komen met de overledene, waarin 
de herinnering levendig wordt gehouden en 
inspireert tot leven. De angst om weer iemand te 
verliezen blijft vaak aanwezig. 

In Nederland is een rouwtaak toegevoegd (Weijers & 
Penning, 2003):
•  Rouwtaak 0: Leren omgaan met verlies en rouw: 

opvoeden in leven en dood. 
Verlies hoort bij het leven en op jonge leeftijd kan 
kinderen geleerd worden om te gaan met verlies 
en verdriet. Dat geeft ze veel mee voor de 
toekomst.  
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8.7 Gecompliceerde rouw

In het proces van rouw kan sprake zijn van 
complicaties of verstoring. Er doen zich ernstige 
problemen voor in de aanpassing aan de nieuwe, 
veranderde situatie. De eerder beschreven 
emotionele, cognitieve, lichamelijke en 
gedragsmatige reacties worden als ernstig en 
langdurig ervaren en beperken de nabestaanden in 
ernstige mate in sociaal of beroepsmatig 
functioneren. 

Voorbeelden van verstoorde/gecompliceerde rouw:
•  Ontkende rouw: langdurig ontkennen en sterk 

onderdrukken van emoties en reacties. 
•  Chronische rouw: emoties en reacties worden in de 

loop van de tijd niet minder.
•  Uitgestelde rouw: de rouw wordt uitgesteld, er is 

geen ruimte voor emotie en reactie. 
•  Gesomatiseerde rouw: rouw met een veelheid aan 

lichamelijke klachten. 
•  Systeemgeblokkeerde rouw: men wordt in het 

gezin verhinderd op een eigen wijze te rouwen.
•  Getraumatiseerde rouw: verwerking van 

traumatische omstandigheden rondom het 
overlijden.

Het is belangrijk dat complicaties en verstoring in 
het rouwproces tijdig worden gesignaleerd en dat 
adequate begeleiding en ondersteuning wordt 
geboden. De palliatieve zorgverlener heeft hier een 
belangrijke rol in. Eén van de risicofactoren voor 
gecompliceerde rouw is dat bronnen van praktische 
en emotionele steun ontbreken en dat de 
nabestaanden onvoldoende steun ervaren van het 
aanwezige sociale netwerk. Bij kinderen hebben ook 
de ouders en de sociale omgeving een belangrijke 
rol in de signalering. 

Alarmerende signalen in het rouwproces van 
kinderen:
•  Het kind is voortdurend verdrietig, apathisch en 

langdurig depressief.
•  Het kind voelt zich waardeloos en maakt zichzelf 

verwijten.
•  Er bestaat geen belangstelling meer voor 

bezigheden waar vroeger plezier in beleefd werd.
•  Het kind vertoont opvallend en aanhoudend 

teruggetrokken gedrag en raakt in een sociaal 
isolement. 

•  Het kind besteedt geen aandacht meer aan kleding 
en uiterlijk.

•  Het kind heeft (bijna) geen controle meer over de 
eigen stemming.

•  Gedachten aan en dreiging met zelfdoding.
•  Vertonen van agressief en vernielzuchtig gedrag.
•  Gezondheidsproblemen.
•  Gebruik van alcohol en drugs. 
•  Slechte schoolresultaten.

8.6 Begeleiding & ondersteuning 

Zoals eerder beschreven is het belangrijk dat de 
palliatieve zorgverlener ook begeleiding en 
ondersteuning biedt in de periode na het overlijden. 
In het contact na het overlijden kunnen complicaties 
in het rouwproces gesignaleerd worden. Ouders en 
gezin kunnen doorverwezen worden naar 
deskundigen op het gebied van rouw. Mogelijk kan 
de palliatieve zorgverlener ook in het rouwproces 
meelopen en het gezin hierin ondersteunen. 

Aandachtspunten in begeleiding en ondersteuning:
•  Geef informatie over het rouwproces, mogelijk 

rouwreacties, emoties en het rouwproces van de 
kinderen.

•  Het is beter steun te bieden aan de rouwende die zijn 
persoonlijke oplossingen vindt, dan eigen oplossingen 
aan te reiken.

•  Wees beschikbaar voor het gezin en houd contact.
•  Vraag ouders, broers en zussen welke ondersteuning zij 

willen. Stem de begeleiding en ondersteuning hierop af.
•  Geef in een gesprek geen ongevraagde adviezen.
•  Besteed aandacht aan speciale gelegenheden en 

gebeurtenissen.
•  Belangrijk bij de kinderen:
 -  Aandacht voor school.
 -  Zorg voor continuïteit en stabiliteit.
 -  Opvoeden in deze situatie blijft een belangrijke taak.
 -  Gebruik of vormgeving van rituelen. Rituelen kunnen 

ruimte bieden aan emoties. 

Aandachtspunten in de verschillende rouwtaken:
Rouwtaak 1: Aanvaarden van het verlies, beseffen  
dat de ander echt dood is
 •  Openheid en pure aandacht.
•  Betrekken van de kinderen.
•  Praten zorgt voor het ervaren van de realiteit.

Rouwtaak 2: Ervaren van de pijn, een warboel aan 
gevoelens
•  Gevoelens benoemen.
•  Op zoek gaan naar een vorm van uiting van de 

gevoelens, mogelijk creatieve vormen.
•  Veiligheid en openheid.

Rouwtaak 3: Aanpassen aan een nieuw leven, verder 
leven met het gemis en de herinneringen
•  Op verhaal komen.
•  Herinneringen levend houden.
•  Rituelen en activiteiten.
•  Men krijgt inzicht in het eigen rouwproces.
•  Aandacht voor de angst die men kan hebben om ‘te 

vergeten’. 

Rouwtaak 4: Verder met het leven, met de ander in je hart
•  Blijven luisteren, ruimte bieden voor het verhaal.
•  Rouw is niet aan tijd gebonden.
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8.8 Rouw in de school

School vormt een belangrijk aandachtsgebied in de 
rouw bij kinderen. Het is belangrijk dat leerkrachten 
begrip en geduld opbrengen voor kinderen in rouw. 
School kan een onmisbare bron van steun zijn. Een 
school die voorbereidt op het leven staat ook voor 
de opdracht kinderen voor te bereiden op en te 
ondersteunen in verlies en verdriet. Scholen kunnen 
hiervoor gebruik maken van de expertise van 
professionals op het gebied van verliesverwerking. 

Aandachtspunten voor de school: 
•  Praat in de klas regelmatig over het overleden kind. Ga 

na op welke manier de leerlingen er uiting aan willen 
geven. Er kan bijvoorbeeld een herdenkingshoek 
worden ingericht. 

•  Geef aandacht aan gevoelige momenten, 
gevoelsuitingen en teruggetrokken gedrag.

•  Respecteer kinderen die er niet over willen praten.
•  Geef aandacht aan verborgen verdriet in de school.
•  Creëer geen uitzonderingspositie voor een kind in rouw.
•  Laat de herinnering aan de overledene niet verdwijnen. 
•  Geef ook aandacht aan eventueel verdriet in het privé-

leven van de leerkrachten.

8.9  Rouw bij de palliatieve 
zorgverleners 

Naast de aandacht voor ouders, broers en zussen, 
school en andere naasten dient ook aandacht te 
bestaan voor rouw bij de betrokken palliatieve 
zorgverleners. Deze rouw manifesteert zich anders 
dan die van familieleden en naasten en wordt 
maatschappelijk minder herkend en erkend. In de 
literatuur (o.a. Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de 
praktijk, 2007) worden diverse risicofactoren voor 
rouwcomplicaties bij hulpverleners beschreven. 

Enkele voorbeelden:
•  Identificatie met een belangrijk persoon uit het 

eigen leven van de palliatieve zorgverlener.
•  Confrontatie met de eigen situatie en 

verlieshistorie.
•  Gevoelens van inadequaatheid of falen.
•  Een langdurige, hechte en intensieve relatie.  
•  Boosheid, depressie of wantrouwen bij ouders.

Aandacht voor de zorg voor zorgenden vormt ook 
een essentieel onderdeel van de palliatieve zorg. Dit 
zou een plaats moeten hebben in het beleid van 
organisaties die te maken krijgen met palliatieve 
zorg. De organisatie en het team hebben een 
belangrijke signalerende functie in de rouw bij de 
palliatieve zorgverleners. Er kan sprake zijn van een 
overbelasting door rouwervaringen. Er moet ruimte 
geboden worden voor rouwreacties. Hierbij kan 
gedacht worden aan groepsgesprekken en intervisie, 
maar ook aan deskundigheidsbevordering. 
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9.  Palliatieve zorg voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die niet meer 

beter kunnen worden, krijgt evenals palliatieve zorg voor kinderen de laatste 

jaren meer aandacht. Aandachtspunten in de palliatieve zorg voor kinderen 

kunnen in de praktijk zeer toepasbaar zijn in deze zorg. Dit hoofdstuk vormt 

een aanvulling met enkele belangrijke aandachtspunten in de palliatieve zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking waaronder het begripsvermogen 

en de begeleiding en ondersteuning. In literatuur en onderzoek is meer te 

lezen over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  
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9.1  Wat is een verstandelijke 
beperking?

De officiële definitie van een verstandelijke 
beperking luidt als volgt (De Haan e.a., 2008):
Een significante beperking in het cognitief 
functioneren en aan de beperkte intelligentie 
gerelateerde beperkingen van het aanpassings-
gedrag op twee of meer van de volgende tien 
gebieden: communicatie, zelfverzorging, zelfstandig 
kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, 
gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen, 
zelfstandig beslissingen nemen, gezondheid en 
veiligheid, functionele intellectuele vaardigheden, 
vrijetijdsbesteding en werk. De verstandelijke 
beperking manifesteert zich voor de leeftijd van 
achttien jaar. Op basis van het IQ wordt een indeling 
gemaakt van de ernst van de verstandelijke 
beperking. 

De beeldvorming over mensen met een verstande-
lijke beperking is zeer divers. De mens met een 
verstandelijke beperking bestaat eigenlijk niet. Om 
een inschatting te maken van ontwikkeling, wensen 
en behoeften moet eerst naar de persoon in zijn of 
haar totaliteit gekeken worden. Ieder mens gaat op 
een eigen manier om met ziekte en dood. Ook 
mensen met een verstandelijke beperking, pallia-
tieve zorg voor hen wordt eveneens vanuit 
verbinding vorm gegeven.

De principes zijn hetzelfde als bij palliatieve zorg 
voor kinderen of volwassenen. Mensen met een 
verstandelijke beperking hebben echter wel te 
maken met een aantal ongunstige lichamelijke en 
sociale omstandigheden. Zo hebben zij bijvoorbeeld 
gemiddeld een lagere levensverwachting, meer 
bijkomende aandoeningen, worden symptomen van 
ziekten vaak niet snel genoeg herkend, komt 
gedragsmatige en/of psychische problematiek vaker 
voor en vraagt de zorg en communicatie extra tijd. 
Mensen met een verstandelijke beperking blijven in 
meer of mindere mate hun hele leven afhankelijk 
van familie en/of begeleiders. Evenals kinderen en 
jongeren hebben zij ondersteuning nodig om te 
kunnen omgaan met moeilijke periodes in hun 
leven. Familie en begeleiders hebben daarin een 
bijzondere verantwoordelijkheid. Naast de zorg door 
familie hebben zij meestal ook te maken met zorg 
vanuit een organisatie of instelling. Mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen op verschillende 
plaatsen verblijven en overlijden. Intramuraal, 
semimuraal (bijvoorbeeld een gezinsvervangend 
tehuis), thuiswonend, zelfstandig, in een 
verpleeghuis, ziekenhuis, verzorgingshuis of een 
hospice. 

9.2 Begripsvermogen

Onderzoek en ervaringen hebben uitgewezen dat 
mensen met een verstandelijke beperking op een 
andere manier omgaan met ziekte, sterven en rouw. 
Dit wordt mede bepaald door het niveau van de 
verstandelijke beperking. Er zijn overeenkomsten 
met de manier waarop ‘normaal’ begaafde kinderen 
in een bepaalde leeftijdfase omgaan met ziekte en 
rouw. Volwassenen met een verstandelijke 
beperking dienen echter niet als een kind benaderd 
te worden. Ook het belevingsniveau speelt een 
belangrijke rol. In tegenstelling tot het kind heeft 
een ouder iemand met een verstandelijke beperking 
en een gelijk ontwikkelingsniveau wel een ander 
belevingsniveau door uitgebreide levenservaringen 
en herinneringen. Mogelijk is hij of zij op 
emotioneel niveau verder ontwikkeld dan op 
cognitief niveau. 

De mate waarin iemand verstandelijk beperkt is, 
kent verschillende niveaus. Hoe minder de 
verstandelijke vermogens ontwikkeld zijn, hoe 
moeilijker het is om betekenis te verlenen aan een 
situatie. Een verstandelijke beperking kan 
bijvoorbeeld leiden tot het moeilijk aan kunnen 
geven van lichamelijke klachten en een gebrek aan 
inzicht in het ziektebeeld. Verder kunnen mensen 
met een verstandelijke beperking moeite hebben 
met het omgaan met prikkels en hebben zij veel tijd 
nodig om de samenhang van een situatie te kunnen 
plaatsen in de betekenis van hun leefwereld. In 
onderstaand overzicht wordt de beleving van dood 
en rouw beschreven in relatie tot de 
ontwikkelingsleeftijd. Dit zijn echter geen statische 
gegevens. Meer inzicht in het ontwikkelingsniveau 
en de reacties en emoties die daarbij passen, zorgen 
voor meer begrip en een juiste ondersteuning. 

Beleving van dood en rouw in relatie tot de 
ontwikkelingsleeftijd (Fiddelaers-Jaspers e.a. 2005 & 
Bommel e.a. 2001): 

Zeer ernstige verstandelijke beperking 
(IQ tot 20, ontwikkelingsleeftijd van 0 - 2 jaar)
•  Geen doodsbesef.
•  Vorming van hechting en basisveiligheid.  
•  Leven in het hier-en-nu. 
•  De communicatie is beperkt en non-verbaal. 
•  Begrip is gebaseerd op zintuiglijke indrukken en 

ervaringen. 
•  Deze mensen voelen aan dat er iets aan de hand is. 

Zij reageren op lichamelijke ongemakken, sfeer, 
omgeving en veranderingen in vaste patronen.

•  Gehechtheid aan bepaalde vertrouwenspersonen.
•  Er is vaak sprake van uitgestelde rouwreacties. 
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Ernstig verstandelijke beperking
(IQ van 20 tot 35, ontwikkelingsleeftijd van 2 - 5 jaar)
•  Beperkt doodsbesef. 
•  Beperkte taalontwikkeling, letterlijk taalbegrip en 

moeite met emoties verwoorden.
•  Egocentrisch denkpatroon. Ze kunnen zich nog 

niet verplaatsen in de ander. 
•  Eenvoudige verbanden leggen. 
•  De dood koppelen aan concrete ervaringen. 
•  Fantasie en realiteit lopen nog door elkaar heen. 

Magisch denken kan angstbeelden bij de dood 
oproepen. 

•  Vragen stellen over de dood. Wat, hoe en waarom? 
•  Zien de dood als iets tijdelijks. Ze weten niet 

precies wat de dood inhoudt. 
•  Hechten aan vaste patronen en gedragingen, 

omdat de wereld op deze manier beheersbaar en 
betrouwbaar blijft.

•  Voorbeeldgedrag van anderen heeft een sterke 
invloed op de beleving van de dood. 

Matig verstandelijke beperking
(IQ van 35 tot 50, ontwikkelingsleeftijd van 5 - 8 jaar)
•  Beperk doodsbesef. De dood is nog niet definitief, 

ze beginnen te beseffen dat de dood 
onomkeerbaar is. 

•  Groter begripsvermogen en meer verbale 
communicatie. Begrip van de dood groeit. 

•  Meer in staat zich in te leven en verplaatsen in 
anderen. 

•  Projecteren eigen gevoelens op de ander. 
•  Inzicht in bepaalde structuren en enige logische 

verbanden leggen.
•  Zoeken naar logische verklaringen voor de dood. 
•  Kwetsbaar omdat ze nog niet zo goed met alle 

informatie en emoties om kunnen gaan. 
•  In eerste instantie nuchtere reacties op het 

overlijden. 
•  Schuldgevoel en angst als reactie op het verdriet 

van anderen. 

Lichte verstandelijke beperking
(IQ van 50 tot 70, ontwikkelingsleeftijd van 8 - 12 jaar)
•  Bewust doodsbesef. 
•  Toenemend inzicht in bepaalde structuren. 
•  Beter aanvoelen wat anderen willen en 

verwachten, wel vanuit eigen beleving. 
•  Sociale omgeving is van invloed op de 

identiteitsontwikkeling.  
•  Logisch denken gekoppeld aan concrete 

gebeurtenissen. 
•  Empathisch vermogen nog niet volledig 

ontwikkeld. Inlevingsvermogen is aanwezig, maar 
wel vanuit de eigen beleving.  

•  Reëel beeld over betekenis van de dood. 
•  Bewust van onomkeerbaarheid van de dood. 

9.3 Begeleiding & ondersteuning 

Naast inzicht in hoe mensen met een verstandelijke 
beperking omgaan met dood en rouw, is het 
belangrijk om veranderingen in het gedrag te 
signaleren en te herleiden tot het proces van ziek 
zijn, sterven en rouw. De begeleiders van mensen 
met een verstandelijke beperking spelen een 
belangrijke rol in ‘het verstaan’ van de mens, het 
signaleren en begrijpen van gedrag en lichaamstaal. 

De zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking kent een aantal bijzondere 
aandachtspunten: 
•  Mensen met een verstandelijke beperking kunnen 

lichamelijke klachten moeilijk aangeven. Dit komt 
ook voor bij kleine kinderen.

•  Minder inzicht in ziekte en behandeling.
•  De wilsbekwaamheid is veelal beperkt.
•  Bij mensen met een verstandelijke beperking is 

veelvuldig sprake van morbiditeit die met de 
verstandelijke beperking en/of onderliggende 
aandoening samenhangt (De Haan e.a., 2008). 
Deze problemen doen zich meer voor bij mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking. De 
morbiditeit beïnvloedt het ziekteproces en het 
sterftepatroon. Voorbeelden hiervan zijn epilepsie, 
zintuigstoornissen, aandoeningen van luchtwegen, 
urineweginfecties, pedagogische en psychiatrische 
problematiek. 
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Aandachtspunten in de begeleiding en ondersteuning:
•  Belangrijk in het proces is het vroegtijdig signaleren, 

zorgvuldig beoordelen en het behandelen van pijn of 
andere symptomen en problemen. 

•  Praten over dood en ondersteuning in relatie tot 
ontwikkelingsleeftijd en het belevingsniveau.

•  Communicatie vraagt bijzondere aandacht bij mensen 
met een verstandelijke beperking, net zoals bij 
kinderen. Ook bij mensen met een verstandelijke 
beperking wordt vaak gedacht dat het beter is om de 
persoon niet in te lichten over de ziekte en het sterven. 
Maar ook zij willen geïnformeerd worden op hun eigen 
niveau en begeleid worden in hun wensen en 
behoeften.  

•  Afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt 
bereid je hem of haar voor op het komende afscheid.

•  Oog hebben voor de omgeving. Bijvoorbeeld voor de 
familie van de cliënt, maar ook voor de medebewoners 
en eigen collega’s. 

•  Medebewoners informeren over en betrekken bij de 
palliatieve fase en het afscheid. 

•  Het is belangrijk dat mensen met een verstandelijke 
beperking betrokken worden bij de situatie en dat door 
middel van concrete, duidelijk en zichtbare informatie 
uitgelegd wordt wat er aan de hand is en wat er gaat 
gebeuren. Lichaamstaalcommunicatie, gebruik van 
foto’s en pictogrammen vormen belangrijke methoden. 
Om wensen en behoeften bij mensen met een 
verstandelijke beperking vast te leggen kan men 
gebruik maken van een levensboek en een wensenboek. 
In een levensboek wordt het levensverhaal van de 
persoon beschreven en vastgelegd. Bijvoorbeeld 
belangrijke gebeurtenissen en hoe hij of zij tegen het 
leven en de dood aankijkt. In een wensenboek kunnen 
praktische zaken rondom het overlijden en de uitvaart 
vastgelegd worden. De inhoud van deze boeken wordt 
ondersteund door foto’s en pictogrammen. 

Begeleiding en ondersteuning bij dood en rouw in 
relatie tot de ontwikkelingsleeftijd (Fiddelaers-
Jaspers e.a. 2005 & Bommel e.a. 2001): 

Zeer ernstige verstandelijke beperking 
(IQ tot 20, ontwikkelingsleeftijd van 0 - 2 jaar)
•  De persoon volgen in zijn of haar behoeften. 
•  Bieden van nabijheid en lichamelijk contact.
•  Aandacht. 
•  Nabijheid van vertrouwde mensen continueren.
•  Vaste patronen continueren. 
•  Bieden van vertrouwen en veiligheid. 
•  De verandering laten ervaren. 
•  Laten voelen en zien wat de dood betekent. 
•  Helpen bij het rouwproces, bijvoorbeeld door het 

inrichten van een herdenkingsplekje. 
•  Belangrijke hulpmiddelen: lichaamshouding, 

verbale en non-verbale communicatie, respectvol 
aanraken en gebruikmaken van de favoriete 
zintuigen. 

Ernstig verstandelijke beperking
(IQ van 20 tot 35, ontwikkelingsleeftijd van 2 - 5 jaar)
•  Zie bovenstaande punten.
•  Goed voorbereiden. Concrete ervaringen en 

voorbeelden zijn belangrijk. 
•  Vragen beantwoorden op concreet niveau. 
•  De dood concretiseren en visualiseren. 
•  Gebruik van symbolen en (afscheids-)rituelen. 
•  Spel en tekenen gebruiken als hulpmiddel om 

emoties te uiten. 
•  Bewustwording van het eigen voorbeeldgedrag 

van de palliatieve zorgverlener.

Matig verstandelijke beperking
(IQ van 35 tot 50, ontwikkelingsleeftijd van 5 - 8 jaar)
•  Zie bovenstaande punten.
•  In gesprek gaan. Gelegenheid bieden om verdriet 

te uiten en te verwerken. 
•  Gebruik van verhalen, pictogrammen, spel, 

tekenen, levensboeken en foto’s. 
•  Geven van logische verklaringen op vragen en 

verbanden zichtbaar maken. 
•  Herinneringen ophalen, samen op verhaal komen. 

Lichte verstandelijke beperking
(IQ van 50 tot 70, ontwikkelingsleeftijd van 8 - 12 jaar)
•  Zie bovenstaande punten.
•  Vragen en betrokkenheid serieus nemen, 

achterliggende gevoelens achterhalen. 
•  Samen het afscheid vormgeven. Wat zijn de 

wensen? 
•  Taken en verantwoordelijkheden in het afscheid 

geven. 

Voorbeelden van hulpmiddelen die gebruikt kunnen 
worden in begeleiding en ondersteuning: 
•  Foto’s 
•  Pictogrammen
•  Wensenboek 
•  Herinneringsboek 
•  Muziek 
•  Videomateriaal 
•  Herdenkingsplekje 
•  Liedjes 
•  Verhalen 
•  Kaarsen 
•  Geuren
•  Handpop
•  Rouwkoffer met materialen, boeken e.d. 
•  Individuele/persoonlijke symbolen
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Bijlagen

Bijlagen

Deel 1:

Rapportage Kind & gezin

Rapportage Betrokken instanties & zorgverleners

Rapportage Slechtnieuwsgesprek 

Rapportage Wensen & behoeften

Rapportage Afscheid nemen

Rapportage Zorg rondom het overlijden

Rapportage Nazorg

Deel 2:

Werkblad 1 Samen een verhaal lezen

Werkblad 2 Een tekening/collage maken

Werkblad 3 Mediteren & ontspannen

Werkblad 4 Troostgeschenken

Werkblad 5 Zorgen- of wensenboom

Werkblad 6 Tekenen van lichaam & gevoel

Werkblad 7 Herdenkingsmateriaal

In deel 1 van de bijlagen worden aandachtspunten genoemd die van belang zijn om op te nemen 

in het zorg- en inventarisatieplan. Het is belangrijk dat palliatieve zorgverleners gebruik maken 

van een zorg- en inventarisatieplan waarin informatie, vragen, reacties, wensen en behoeften 

etc. worden vastgelegd. Goede communicatie en overdracht dragen zorg voor duidelijkheid, 

continuïteit en uniformiteit in de zorg- en hulpverlening. In de voorbeelden in deze handreiking 

gaat het niet om  medische gegevens en dagelijkse rapportage door bijvoorbeeld de (huis-)arts, 

verpleegkundigen en overige disciplines maar om de bewustwording van de palliatieve 

zorgverleners om over bepaalde onderdelen een goede rapportage te verzorgen.

In deel 2 van de bijlagen zijn werkbladen voor kind en eventuele broers en zussen opgenomen.
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Rapportage kind & gezin Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Gegevens kind

Naam Geboortedatum

Adres Telefoon

Postcode en woonplaats E-mail

Etnische afkomst Levensbeschouwing

Taal Specifieke wensen 

met betrekking tot de 

levensbeschouwing

Primaire/secundaire diagnose

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Naam vader Naam moeder

Geboortedatum Geboortedatum 

Adres Adres

Postcode

en woonplaats

Postcode en 

woonplaats

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Relatievorm Levensbeschouwing

Type gezin Sociaal netwerk

Opvoedingsstijl

Bijzonderheden

Gegevens broer(s)/zus(sen)

Naam broer Geboortedatum

Naam broer Geboortedatum

Naam zus Geboortedatum

Naam zus Geboortedatum

Bijzonderheden

Gegevens familie

Naam Naam

Adres Adres

Postcode en woonplaats Postcode en 

woonplaats

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Bijzonderheden

Specifieke aandachtspunten
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Bijlagen

Rapportage betrokken instanties & zorgverleners Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Gegevens betrokken instanties en zorgverleners

Ziekenhuis

Adres Telefoon

Postcode en woonplaats E-mail

Zorgcoördinator

Discipline Telefoon

Naam E-mail

Behandelend arts

Naam Telefoon

E-mail

Contactpersoon verpleegkundigen ziekenhuis

Naam Naam

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Overige disciplines ziekenhuis

Naam Naam

Discipline Discipline

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Huisarts

Naam Telefoon

E-mail

Thuiszorg

Naam Telefoon

Adres E-mail

Postcode Woonplaats

Contactpersoon verpleegkundigen thuiszorg

Naam Naam

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Overige disciplines in de thuissituatie

Naam Naam

Discipline Discipline

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Bijzonderheden

Afspraken De volgende professionals dragen zorg voor het permanente contact met kind en gezin

Naam Naam

Discipline Discipline

Telefoon Telefoon

E-mail E-mail

Bijzonderheden
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Slechtnieuwsgesprek Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Slechtnieuwsgesprek ouder(s)/verzorger(s)

Inhoud slechtnieuwsgesprek

Wie heeft het slechte nieuws gebracht?

Aanwezigen

Reactie ouder(s)/verzorger(s)

Reacties eventueel andere aanwezigen (bijvoorbeeld familie)

Op welke wijze wordt het kind ingelicht?

Welke begeleiding en ondersteuning wil(-len) de ouder(s)/verzorger(s) hierin ontvangen?

Indien het kind niet mag worden ingelicht: de reden hiervan is

Bijzonderheden

Afspraken

Slechtnieuwsgesprek kind

Inhoud slechtnieuwsgesprek

Wie heeft het slechte nieuws gebracht?

Aanwezigen

Reactie kind

Reactie ouder(s)/verzorger(s)

Reacties eventueel andere aanwezigen (bijvoorbeeld familie)

Bijzonderheden

Afspraken

Slechtnieuwsgesprek broer(s)/zus(sen)

Inhoud slechtnieuwsgesprek

Wie heeft het slechte nieuws gebracht?

Aanwezigen

Reacties

Welke begeleiding en ondersteuning wil(-len) de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen voor de broer(s)/zus(sen)?

Bijzonderheden
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Bijlagen

Wensen en Behoeften Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Wensen en behoeften op het gebied van

Lichamelijke aspecten

Psychosociale aspecten

Emotionele aspecten

Culturele aspecten

Spirituele aspecten

Behoeften ten aanzien van de zorgverleners

Behoeften ten aanzien van het aanbod van zorg (complementaire zorg?)

Behoeften ten aanzien van de organisatie van zorg

Beschrijving overige zorgbehoeften

Toekomstverwachting

In kaart brengen van

Ziekte- en verlieshistorie gezin

Copingstijl

Aanwezigheid van andere kinderen: reacties en gedrag

Woon- en werksituatie, financiële situatie

Verzekeringsfaciliteiten

Netwerk/omgeving

Mantelzorg 

Respijtzorg en andere zorgmogelijkheden

School en clubs

Ontspanningsmogelijkheden

Beschermende factoren

Bedreigende factoren

Bijzonderheden

Afspraken
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Afscheid nemen Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Wie mogen aanwezig zijn tijdens het overlijden?

Wie mogen aanwezig zijn direct na het overlijden?

Willen de ouders aandenkens? En zo ja, welke?

Haarlok

Voetafdruk

Handafdruk

Vingerafdruk

Foto’s  Eigen camera

 Camera zorgverlener

 Professional inschakelen

Opnamen  Eigen opnamen

 Door zorgverlener

 Professional inschakelen

Bijzonderheden

Afspraken
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Bijlagen

Zorg rondom het overlijden Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Zorg rond het overlijden

Willen de ouders de laatste verzorging zelf doen?

Hebben de broers en zussen hier een rol in?

Waar wordt het kind opgebaard?

Hoe wordt het kind opgebaard?

Wordt het kind begraven, gecremeerd of anders?

Checklist direct na het overlijden

Arts waarschuwen in verband met vaststellen dood en verklaring van overlijden.

Is het kind orgaandonor?

Contact opnemen met de uitvaartondernemer (hoeft niet direct). 

Nagaan of er een uitvaartverzekering is.

Akte van overlijden opvragen (meestal regelt de uitvaartondernemer dit). 

Alle instanties waar het kind geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden.

Versturen van rouwbrieven zodat alle genodigden op tijd op de hoogte zijn van de datum en het tijdstip van de afscheidsbijeenkomst. 

Mogelijk een overlijdensadvertentie plaatsen. 

Inlichten alle betrokken zorg- en hulpverleners. 

Bijzonderheden

Afspraken
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Nazorg Datum

Ingevuld door Telefoon

Discipline E-mail

Taken na het overlijden

Afspraken tussen de verschillende betrokken palliatieve zorgverleners

Verzenden condoleance kaart

Wie

Datum

Afscheidsdienst

Wie

Afspraken

Contact met de ouders voor plannen van het nagesprek

Wie 

Datum

Afspraken 

Het nagesprek

Wanneer en waar vond het nagesprek plaats?

Wie waren er aanwezig?

Wat is er besproken?

Afspraken en aandachtspunten naar aanleiding van het nagesprek
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Bijlagen
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Een verhaal kan opening bieden voor een gesprek. 
Bij de keuze voor een verhaal is het belangrijk dat 
aangesloten wordt op het ontwikkelings- en 
belevingsniveau van het kind en rekening wordt 
gehouden met de situatie, wensen en behoeften van 
kind en gezin. 

Samen een verhaal lezen:
-  Naar aanleiding van een verhaal kunnen vragen 

aan het kind worden gesteld.
-  Naar aanleiding van een verhaal kan het kind zelf 

vragen stellen.
-  Naar aanleiding van een verhaal kunnen andere 

activiteiten volgen, zoals het maken van een 
tekening of gedicht. 

Praktische tips bij het voorlezen:
-  De keuze voor het boek wordt bepaald door het 

kind en de voorlezer. 
-  Het is verstandig het boek eerst zelf goed door te 

lezen.
-  Kies een rustige plaats waar weinig kans is op 

storing of afleiding.
-  Zorg dat het kind in het boek mee kan kijken.
-  Zorg ervoor dat er rechtstreeks contact kan worden 

gemaakt met het kind.
-  Laat de reactie van het kind bepalen hoever er op 

het verhaal in wordt gegaan en of er verder nog 
aan opdrachten of speelsuggesties volgen.

-  Maak wanneer mogelijk gebruik van hulpmiddelen 
zoals muziek en knutselmateriaal. 

 

1. Samen een verhaal lezen
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Bijlagen

Een tekening of collage kan op verschillende 
manieren gemaakt worden. Het kind kan vrij 
tekenen of naar aanleiding van een opdracht. 
Bovendien kan gebruik gemaakt worden van 
verschillende materialen. Door te tekenen kan het 
kind contact maken met zijn of haar gevoel. Het is 
altijd belangrijk om aandacht te besteden aan wat 
het kind heeft getekend en dit, indien mogelijk, met 
het kind te bespreken. 

Kübler-Ross werkte tientallen jaren met stervenden, 
vooral met kinderen. Zij schreef in haar boek ‘Intens 
leven en sterven’: ‘Ik leerde een taal waardoor ik nu 
met stervende kinderen kan werken. Die taal is een 
universele symbolentaal die mensen over de hele 
wereld spreken als ze een crisis doormaken. 
Niemand sterft, ongeacht of hij vijf of vijfennegentig 
is, zonder te weten dat hij stervende is. En de vraag 
is niet: vertel ik hem dat hij stervende is? De vraag is: 
kan ik hem horen?’ (Kübler-Ross, 1995). 

Voorbeelden van opdrachten:
-  Tekening van de dood. Wat is de dood? Waar ga je 

heen als je dood bent?
-  Voor broers en zussen: een collage maken van hun 

overleden broer of zus.

 Een gezinstekening maken. 
Hoe ziet jouw gezin eruit? Wie ben jij in het gezin? 
- Een vroeger - nu tekening. 
- Een vroeger - nu - toekomst tekening. 
-  Misschien wil het kind nog een tekening maken 

voor zijn of haar dierbaren?



Vroeger
 

Nu

Toekomst

2. Een tekening/collage maken
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Mandala kleuren 
Het tekenen en inkleuren van een mandala kan het 
kind helpen om rustig te worden. Mandala’s zijn 
geschikt voor wat oudere kinderen.  
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Meditatie en ontspanningsoefeningen kunnen 
bijdragen aan het tot rust komen van het kind en 
het ontwikkelen van inzicht in de eigen 
gevoelswereld. Daarnaast kunnen meditatie en 
ontspanningsoefeningen ook ingezet worden voor 
en tijdens vervelende onderzoeken en ingrepen. 

Meditatie en ontspanningsoefeningen vormen een 
onderdeel van complementaire zorg. Ook  
palliatieve zorgverleners en ouder kunnen zich deze 
vaardigheden eigen maken. 

Mediteren en ontspannen kan op verschillende 
manieren. Het boek ‘Mediteren en ontspannen met 
kinderen’ (Schneider, 2008) geeft informatie over het 
toepassen van stilte-oefeningen, geleide meditaties 
en visualisaties bij kinderen van vijf tot tien jaar. 
Deze kunnen met behulp van eigen creativiteit 
worden toegepast in de palliatieve zorg. 

Verschillende meditatievormen: 
- Stilte oefeningen
-  Waarnemingsoefeningen: natuurmeditatie en de 

ademoefening
-  Tekstmeditatie: hier kunnen allerlei (geschikte) 

teksten voor gebruikt worden
- Fantasiereizen
- Woordmeditatie
- Muziekmeditatie
- Beeldmeditatie
- Inlevingsoefening

Bij het uitvoeren van een meditatieoefening is van 
belang:
-  Aansluiten op de wensen en behoeften, 

ontwikkelings- en belevingsniveau van het kind
- Uitstralen van rust
- Voorzichtig beginnen
- Juiste tijd en plaats 
- Gebruik van hulpmiddelen

Ontspanning kan ook door middel van massage en 
aromatherapie. 

 

3. Mediteren & ontspannen
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4. Troostgeschenken

Troostzakdoek
Een onbedrukte witte zakdoek kan eenvoudig 
omgetoverd worden tot troostzakdoek (of 
wenszakdoek). Met textielstiften kan het kind de 
zakdoek naar eigen idee vorm geven. 

Benodigdheden:
-Witte zakdoek
-Textielstiften

Trooststeen
Zoek samen met het kind naar een mooie 
steen. Maak de steen schoon en verf en versier 
de steen. Met wat lak eroverheen is de steen 
klaar.

Benodigdheden:
-Steen
-Verf
-Glitters
-Lak

Troostbuideltje
Zoek een mooi klein buideltje en stop er samen met 
het kind mooie en belangrijke dingen in. Bijvoorbeeld 
het zorgpoppetjes en de trooststeen. Maar 
bijvoorbeeld ook een gelukspoppetje, een 
geluksmuntje, een vlinder, een kaartje met een mooie 
tekst etc.

Benodigdheden:
-Buideltje
-Spulletjes om in het buideltjes te doen

Zorgpoppetjes
Zorgpoppetjes zijn afkomstig uit Guatamala. Het 
verhaal bij de zorgpoppetjes vertelt dat zij zorgen 
en problemen weg zouden kunnen nemen. Voor je 
gaat slapen vertel je de zorgen aan het poppetje en 
stopt deze onder je kussen, tijdens je slaap zal het 
poppetje de zorgen wegnemen. De zorgpoppetjes 
zijn onder andere te koop in Wereldwinkels.

Zorgpoppetjes zelf maken (Weijers & Penning, 2001):
-  Maak het lijf van drie stukjes ijzerdraad. Draai twee 

draadjes samen vanaf de nek tot de taille en laat 
de benen vrij. Gebruik de derde draad als armen.

-  Omwind de draad met wol, borduurgaren of stof. 
Laat de handen en voeten vrij.

-  Maak het hoofd van stof of door met garen het 
uiteinde van de ijzerdraadsluiters te bedekken. 

- Lijm alles goed vast.

Benodigdheden:
- IJzerdraadsluiters (voor afvalzakken)
- Wol, borduurgaren of stof
- Schaar
- Lijm
-  Eventueel een doosje om  

het poppetje in te bewaren
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Bij een zorgen- of wensenboom kunnen het kind, 
broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en alle 
anderen hun zorgen of wensen in een boom 
hangen. Deze boom kan bijvoorbeeld thuis bij het 
kind, in het ziekenhuis of op school opgehangen 
worden. 

De zorgenboom
-  Met materiaal zoals papier en karton kan het kind 

een boom knutselen.
-  Samen kunnen er vlinders geknutseld worden voor 

in de boom. Voor de vlinder kan ook een ander 
figuur gekozen worden. 

-  Wanneer het kind zich zorgen maakt, kan hij of zij 
deze zorgen op de vlinder schrijven. 

-  Het kind kiest er zelf voor of de vlinder open of 
dicht is. 

-  Het kind bepaalt zelf met wie hij of zij de 
eventuele zorgen wil bespreken. 

-  In schoolverband wordt er op een vaste tijd 
aandacht besteed aan de zorgenboom. 

De wensenboom
-  De wensenboom is hetzelfde idee als de zorgen-

boom, alleen worden dan wensen op 
de vlinders geschreven. 

5. Zorgen- of wensenboom

Benodigdheden:
- Papier
- Schaar
- Lijm
- Kleurpotloden, stiften of verf
- Gekleurd karton
-  Versiermateriaal zoals stickers,  

glitters en plakkertjes
- Plakband
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Soms is het gemakkelijker voor een kind (ook voor 
volwassenen) om te tekenen hoe je jezelf voelt in 
plaats van het gevoel te verwoorden. Met name 
jonge kinderen vinden het vaak nog moeilijk  
gevoelens te herkennen en te verwoorden. Het 
ziekteproces en het verdriet kan dit versterken. In 
ziekenhuizen worden ook wel ‘pijngezichtjes’ 
gebruikt om aan te geven hoeveel pijn het kind 
heeft. Voor de verschillende gevoelens kunnen 
gevoelsgezichtjes gebruikt worden. De 
gevoelsgezichtjes kunnen een opening vormen voor 
een gesprek. 

Op deze pagina’s zijn voorbeelden opgenomen van 
een gezicht en lichaam waar het kind zelf in kan 
tekenen. In de tekening van het lichaam kan het 
kind tekenen waar hij of zij pijn heeft of waar 
bepaalde gevoelens zitten. 
 

6. Tekenen van lichaam & gevoel
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Er zijn verschillende vormen van 
herdenkingsmateriaal. Het is belangrijk dat de keuze 
wordt bepaald door wensen en behoeften van kind 
en gezin. Misschien wil het gezin samen een 
herinneringsboek- of schriftje maken. Of een 
herinneringsdoos?

In een herinneringsdoosje kunnen allerlei soorten 
herinneringen een plaats krijgen. Een schoenendoos 
leent zich hier goed voor. De opdracht kan worden 
ingeleid met een verhaal uit het boek ‘Misschien 
wisten zij alles’ van Toon Tellegen. Het verhaal gaat 
over een eekhoorn die een mooie avond wil 
bewaren en hem in een doosje stopt, zodat hij er 
altijd nog een keer naar kan kijken als hij wil. 

Benodigdheden:
- Papier
- Schaar
- Lijm
- Kleurpotloden, stiften of verf
- Karton of ander materiaal zoals hout
-  Versiermateriaal zoals stickers, glitters en 

plakkertjes
 

7. Herdenkingsmateriaal
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