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essay
door: anne stael,  coördinator kloostertuin in rotterdam  

en ondernemer

Inspiratiedagen voor 
medewerkers en 
vrijwilligers van 
hospices

Aanwezig zijn bij een sterfproces raakt de kern van het leven. Dat ervaren 
medewerkers en vrijwilligers van hospices regelmatig. Hun werk raakt 
aan vragen zoals: “Wat is de zin van het leven én hoe kan ik laatste da-

gen zinvol vormgeven voor de stervenden en de nabestaanden?”, en “Hoe zorg 
ik voor de ander en voor mijzelf?” Op de dominicaanse plekken de Kloostertuin 
in Rotterdam, het Thomashuis in Zwolle en het Dominicanenklooster in Huissen 
worden regelmatig inspiratiedagen georganiseerd waarin bezinning en verdieping 
op deze vragen centraal staan. De dominicaanse centra zijn zeer gemotiveerd 
om deze dagen te organiseren.
“Met de programma’s willen wij medewerkers en vrijwilligers de gelegenheid 
bieden om zich te bezinnen op hun belangrijke werk en hen inspireren om hun 
belangrijke bijdrage aan een menselijke samenleving te blijven bieden”.

Onmisbaar
Vrijwilligers en medewerkers van hos-
pices vormen een onmisbare schakel 
tussen de patiënt en de familie en na-
bestaanden. Mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers is er aandacht en persoon-
lijke betrokkenheid, die er in de regu-
liere zorg vaak niet meer is. Het bege-
leiden van mensen die gaan sterven, en 
hun naasten is erg belangrijk. De men-
sen doen dat met hart en ziel. Maar het 

werk is ook belastend en vergt ook veel 
van hen. Zoals gezegd raakt het de kern 
van het leven.
Tijdens de inspiratiedagen komen vele 
thema’s en vragen aan de orde die in het 
leven van hulpverleners van werkelijk 
belang zijn. Het gaat om vragen over:
• zingeving rond sterven en dood
• wat loslaten voor jou betekent
•  hoe je met jouw persoonlijk oordeel 

over de behandeling omgaat
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•  of de wensen van de stervende altijd 
voorop moeten staan

• de zorg voor de ander en voor jezelf
• inspiratiebronnen en drijfveren
• afstand en nabijheid

Sterfstijlen
Samen nadenken over waarden en 
overtuigingen laat zien dat mensen 
verschillend zijn; het maakt duidelijk 
hoe stervenden en nabestaanden in 
hospices verschillend omgaan met de 
dood. Dat we allemaal doodgaan is ze-
ker, maar de praktijk wijst uit dat erover 
praten geen vanzelfsprekendheid is. De 
vraag ‘Hoe wil ik leven als ik dood ga?’ 
kan met de ene persoon heel gemakke-
lijk besproken worden en met de ander 
helemaal niet. Waarom wil de één over 
de dood praten en de ander juist over 
het leven?
Een model van Motivaction (doodge-
woonbespreekbaar.nl) onderscheidt 
vijf verschillende type mensen, die ie-
der op een eigen manier omgaan met 
sterven: proactieven, onbevangenen, 
socialen, vertrouwenden en ratione-
len. Voor proactieven bijvoorbeeld is 
het volgende belangrijk in de laatste 
levensfase: helder van geest zijn; zelf 
beslissen over het moment van sterven; 
zo weinig mogelijk pijn; zo kort moge-
lijke lijdensweg; gecremeerd worden. 
Deze groep heeft het meest geregeld: 
een uitvaartverzekering, donorcodicil, 
testament, wensenboekje, euthana-
sieverklaring, niet reanimeer/niet be-
handelverklaring. Vaker dan anderen 
hebben zij ervaring met sterfgevallen 
in de omgeving, vaker hebben zij (vrij-
willigers)werk in de zorg of mantelzorg 
gedaan. Voor deze groep is de laatste 
fase een onderdeel van het leven, er is 
geen taboe (men wil dat zelfs doorbre-
ken). Men wenst regie tot het einde, wil 

authentiek sterven, bij voorkeur thuis. 
Proactieven willen tot het einde toe 
nuttig blijven, ze zijn sterk sociaal be-
trokken en goed voorbereid.
De andere stijlen typeren zich door bij-
voorbeeld het ontkennen van de dood, 
volledige vertrouwen in techniek en 
gezondheidszorg, doordat ze niets ge-
regeld hebben of door angst voor de 
dood. De vijf sterfstijlen vragen om 
een afgestemde benadering en com-
municatie van de hulpverlener. Wat 
bespreek je wel, wat niet? Tijdens de 
inspiratiedagen wordt aan de hand van 
voorbeelden en uitwisseling uitgewerkt 
hoe je hiermee kunt omgaan.

Innerlijke ruimte
Het creëren van innerlijke ruimte is ook 
een belangrijk onderdeel van het bege-
leiden in de stervensfase van een pati-
ent. Vanuit openheid en door aandach-
tig te zijn in handelen kan het contact 
met de ander opener zijn en worden 
levensvragen makkelijker bespreekbaar. 
Wanneer er sprake is van innerlijke 
ruimte bij zowel de patiënt, de naaste als 
de zorgverlener is er ruimte voor echt 
contact in de diepste en meest spirituele 
laag van iemands wezen.

Hoogleraar Zorgethiek en Palliatieve 
zorg Carlo Leget heeft een model ont-
worpen waarin de innerlijke ruimte 
centraal staat. Sommige mensen hebben 
het van nature, die innerlijke ruimte, en 
bij hen voel je je direct op je gemak. Je 

Wanneer er sprake is van 
innerlijke ruimte bij de 
betrokkenen rondom een 
sterfproces, is contact in de 
diepste en meest spirituele laag 
van iemands wezen mogelijk.
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kunt die ruimte ook creëren door de 
stilte op te zoeken en bewust af te stem-
men op de ander. Vanuit die ruimte kun 
je gemakkelijker omgaan met de span-
ningsvelden die stervenden en ook hun 
verzorgers kunnen ervaren. Een van de 
spanningsvelden is: ‘ik en de ander’. Hoe 
kun je in je laatste levensfase rekening 
houden met anderen of sta je dan zelf 
(eindelijk) op de eerste plaats? Voor ver-
zorgenden geldt een zelfde dilemma: je 
kunt je nooit helemaal inzetten voor de 
patiënt omdat er ook andere patiënten 
zijn in de hospice of omdat je privé situ-
atie aandacht vraagt. Hoe verhoud je je 
tot de ander die in de laatste levensfase 
zit en hoe vind je de balans tussen nabij-
heid en afstand?

Tijdens de inspiratiedagen onderzoe-
ken de medewerkers en vrijwilligers 
hun eigen innerlijke ruimte, doen oe-
feningen in aandacht en kijken hoe ze 
voor zichzelf kunnen zorgen. Bij dit 
zorgen voor zichzelf is het van belang 
te kijken wat hen drijft en wat dat be-
tekent voor het handelen. De metafoor 
van het schip helpt: Als je een schip 
wilt bouwen, roep je geen mensen bij el-
kaar om hout te verzamelen, het werk 
te verdelen en orders te geven. In plaats 
daarvan leer je ze te verlangen naar de 
eindeloze zee.

Inspiratiedagen�Thomashuis�Zwolle
Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers 
bieden de broodnodige zorg, aandacht voor en 
betrokkenheid op de patiënt en zijn omgeving. 
Soms is er weinig ruimte en aandacht voor 
vragen, verlangens en grenzen van de hulpver-
leners. Ruimte voor wat ze gaande houdt, is 
wezenlijk om bewogen en met veerkracht zorg 
te kunnen verlenen.
Een bezinning met hoofd, hart en handen om 
de concrete situatie, draaglast en draagkracht 
in balans te kunnen houden. Het Thomashuis 
biedt voor mantelzorgers of groepen vrijwilli-
gers in de zorg kloosterdagen ‘op maat’.
Informatie: thomashuis@kloosterzwolle.nl

Inspiratiedagen�Kloostertuin�Rotterdam
Een inspiratiedag in de kloostertuin kent vaak 
aandacht voor een socratisch gesprek, voor 
verschillende sterfstijlen en de innerlijke ruimte. 
In een socratisch gesprek zonder oordeel 
onderzoeken deelnemers elkaars denkbeel-
den en opvattingen. Dat is vaak verrassend en 
geeft nieuwe zelfkennis. Zo’n gesprek maakt 
de deelnemers bewust hoe de eigen kijk hen 
beïnvloedt in hun eigen handelen. Dat leidt tot 
een beter begrip van fundamentele waarden 
en overtuigingen in concrete situaties. Zo’n 
gesprek is altijd weer een enerverende en 
waardevolle zoektocht. Rondom de sterfstijlen 
en de ‘innerlijke ruimte’ wordt aan de hand van 
voorbeelden en uitwisseling uitgewerkt hoe je 
hiermee om kunt gaan.
Informatie: info@kloostertuin.nl

Inspiratiedagen�in�het�
Dominicanenklooster�Huissen
Tijdens de een- of meerdaagse inspiratie-
bijeenkomsten voor medewerkers, vrijwilligers 
of mantelzorgers staat inspiratie en verbinding 
centraal. Er wordt gewerkt met thema’s als 
afstand en nabijheid, grenzen, kwetsbaarheid, 
waardigheid, troost of humor. Daarnaast zijn 
de inspiratiebronnen van de betrokkenen van 
belang; wat inspireert je om dit mooie maar 
ook zware werk te doen. Ook worden er medi-
tatieve of creatieve workshops georganiseerd, 
zoals zingen, schilderen, theater of schrijven. 
Hierdoor wordt de onderlinge verbondenheid 
versterkt en is er ruimte voor verstilling en 
bezieling. De kloosteromgeving en het kloos-
territme vormen een rijke bron van inspiratie. 
Dominicanenklooster Huissen organiseert per 
jaar vele een- en meerdaagse inspiratiedagen 
voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzor-
gers uit het hele land.
Informatie: info@kloosterhuissen.nl

Het creëren van innerlijke 
ruimte is een belangrijk 
onderdeel van het begeleiden 
in de stervensfase.




