
DIALOOGGESPREKKEN HELPEN EINDE BESPREEKBAAR MAKEN.LAAT 
JE NIET OVERVALLEN

DOO R LAATSTE LEVENSFASE'
Hoe zie jijje einde? Toegegeven, het is gevoetige en tastige materie, maar een diatooggesprek kan hierbij
hetpen. Samen praten inspireert en geeft moed om die ongemakketijke diaioog aan te gaan met je naasten.
Tekst: Sterre ten Houte de Lange
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Vorig jaar teidde CNV Connectief
een aantaI mensen op om deze
gesprekken te begeteiden. Leden

kunnen in groepjes van vier tot acht
personen zo'n gesprek aanvragen.
'En het is aan de opgeteide bege-
leiders om in hun eigen omgeving
zutke bijeenkomsten te organise-
ren', stett trainer Wout Huizing.
José van Loo organiseerde op aan-
vraag van een lokate CNV-afdeting
in Ftevotand zo'n bijeenkomst met
haar boekenclub. 'Het was heel
bijzonder. lk vond het opvattend dat

mensen met uiteentopende visies
toch erg goed naar etkaar [uisteren
en etkaars overwegingen proberen

te begrijpen. Zetfs aI is de een mor-
dicus tegen euthanasie, terwijt de

ander dat juist graag zou witten.
En mensen inspireren elkaar. De

een heeft a[ van attes vastgetegd,
wat de ander weer tot nadenken
aa nzet,'

De opbouw van de gesprekken be-

staat uit vier rondes. ln de eerste
ronde beantwoordt iedereen de

vraag: wat is jouw associatie met

het begrip einde? ln de tweede
ronde vertetten mensen over een

betekenisvotte ervaring van hen-
zetÍ. ln de derde ronde komt het
gesprek meer op het eigen einde
of de laatste levensfase te Liggen

en hoe je dat graag zou wilten. ln
de vierde en laatste ronde tigt de

vraag op tafet: dit attes in overwe-
ging nemende, wat zou je nu witten
regeten of doen?

JOJO-EFFECT

'lk ben 28 jaar vertrouwenspersoon

geweest en in die tijd heb ik geteerd

dat luisteren a[ een heel groot
hutpmiddet kan zijn om mensen
dingen van hun schouders te laten
vatten.' Dat was dan ook een van

de motivaties voor Frits Aspers om

diatoogbegeteider te geworden bij

CNV Connectief en bij uitvaartorga-

nisatie Yarden. Twee keer per jaar
organiseert de uitvaartverzorger
een bijeenkomst voor nabestaan-

den van mensen die in het voor-
afgaande haLf jaar zijn overteden.

'Tijdens dialooggesprekken steu-
nen en hetpen mensen elkaar door

hun eigen ervaringen en inzichten
te deten en naar etkaar te [uiste-
ren.'

De gesprekken bij Yarden bestaan

vooral uit het ophaten van herin-
neringen aan de overtedene.'Dat
biedt mensen de gelegenheid om

hun dierbare heel even weer bij

zich te hebben. Daardoor kunnen
ze het verties een beetje meer
afstuiten', vertett Aspers.'Herin-
neringen ophaten heeft dus een

soort jojo-effect. Etke keer dat je
de herinnering ophaalt, wordt het

touwtje een beetje langer en soe-
peler.'

PANIEK

Het overtijden van een naaste is

voor veeI mensen een moment
waarop ze ook over hun eigen
eindigheid gaan nadenken. Vaak

hetaas in een negatieve zin. Niet
praten over je eigen einde met
naasten, kan tot gevo[g hebben
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dat ats je niet meer in staat bent
om te..communiceren, niemand
om je heen weet hoe je het geor-
ganiseerd wil hebben of wat in die
laatste fase voorjou van betekenis
is. Het kan resutteren in onrust of
zetfs paniek: witde mama weI of
niet gereanimeerd worden? Mag
degene met wie papa een conftict
had nog langskomen vooi een
afscheid? Witde hij begraven of
gecremeerd worden? Hoe zit het
met orgaandonatie?

Een diatooggesprek, zelfs met
mensen die je niet zo goed kent,
kan de drempel vertagen om het
metje naasten te bespreken, weet
Huizing. Ats je het er met anderen
aI over hebt gehad, is het makketij-
ker om er in je eigen lfamitielkring
over te spreken. Dan heb je het at
iets meer voor jezetf op een rijtje.'

ZINGEVINGSVRAGEN

aan grote levensvragen zoats; wai
vind je betangrijk in het leven? Wat
is voor jou waardevot? Votgens on-
derzoeker Machtetd Huber, bekend
van het begrip Positieve Gezond-
heid, is zingeving de meest gezond-

makende factor.

Zingeving mag dus meer aandacht
krijgen, adviseerde de Raad van
Ouderen recent aan het ministe-
rie van VWS over hoe zingevings-
vragen laagdrempetiger gemaakt
kunnen worden om eenzaamheid
onder ouderen te verminderen.
De Raad stelde dat ouderen meer
kennis zouden moeten hebben over
geesteLijke verzorging. Daar waar
men vroeger misschien met de
pastoor of de dominee een gesprek
had over de zin van het leven, staat
de ontkerketijking daar een gat in.

KRACHTBRONNEN

Van oudsher werken geestetijk
verzorgers in verzorg i n gstehu izen,
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ggz-instettingen en gevangenis-
sen. Maar recent, doordat oude-
ren [anger thuis wonen, werken
ze ook extramuraa[ [buiten de

muren van inste[[ingen]. Huizing
was zetf tweeëntwintig jaar gees-
tetijk verzorger.'Bij een crisis,
zoats het verlies van een naaste of
het krijgen van of tijden aan een
chronische ziekte, vragen mensen
zich af: waar gaat het leven om?
Wat is betangrijk en betekenisvoI
voor mij? Een geestetijk verzorger
helpt hen met die vragen. Niet door
antwoorden te geven, maar door
uitwisseting en safnen te kijken
naar wat iemands krachtbronlren
zijn. Wat hetpt jou in het teven? UiJ.

wetke ervaringen put jij kracht,
zetfs in de moeitijkste perioden?'

0 p www. g eeste lij kve rzo rgi n g. n I staat

meer uitleg over het onderwerp en hoe

je met zo íemand in contact kunt komen.

Kijk voor diaLooggesprekken over het

leve nse i n d e op www. i kwilm etj e p rate n. n u.
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Deze vragen raken natuurtijk ook
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