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Mensen met een matige of lichte verstandelijke handicap hebben een 
redelijk tot goed inzicht in hun levenseinde en doorlopen in het ster-

vensproces één of meerdere fasen van rouwverwerking. Maar bij men-
sen met een zeer ernstige verstandelijke handicap is de aanwezigheid 
van een bewust doodsbesef niet aannemelijk. Ze begrijpen de wereld op 
voorstellingsniveau, gebaseerd op zintuiglijke indrukken en ervaringen. 
De communicatie is beperkt en meestal non-verbaal, de eigen emoties 
worden niet herkend en kunnen nauwelijks besproken worden.
Internationaal is nog nauwelijks beschreven op welke manier mensen 
met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap hun eigen eindigheid 
ervaren. In het kader van het IASSID-congres 2008 te Kaapstad hebben 
we ons op dit onderwerp gericht. We geven aandacht aan drie aspec-
ten in de hulpvraag; besef van eindigheid, herkenning van signalen in 
gedrag en ondersteuningsmogelijkheden.

Geen begrip
Lia komt door ziekte steeds vaker op bed te liggen en kan niet meer haar 
gebruikelijke rondjes in de woonkamer en (afgesloten) tuin lopen. Ze 
mijdt ieder oogcontact. Gaandeweg weigert Lia steeds vaker te drinken 
en te eten. Voor de begeleiding is het lastig hoe dit te interpreteren: is 
Lia hiervoor té ziek, heeft ze geen zin of protesteert Lia met dit gedrag 
tegen haar situatie?

Mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap begrijpen niet 
wat dood en sterven is en het bericht van hun naderende dood zal voor 
hen vermoedelijk geen betekenis hebben. Waarschijnlijk doorlopen 
mensen met een zeer ernstige verstandelijke handicap niet de fases van 
rouw, zoals die door Kübler-Ross zijn omschreven (ontkenning, woede, 
marchanderen, verdriet en depressie, aanvaarding). Het is althans voor 
verwanten en professionele begeleiders niet merkbaar dat zij die doorlo-
pen. De lichamelijke ongemakken zullen zij echter wél ervaren. Daarop 
reageren ze met ander gedrag, irritatie of boosheid. Gevolgen van 

ziekte, bijvoorbeeld ziekenhuisopname, zijn concreet merkbaar, omdat 
dit alles een inbreuk maakt op vaste patronen. 

Enig begrip
Sinds Karin terminaal ziek is en aan stoel en bed gekluisterd is, heeft 
zij vrijwel onafgebroken huil- en schreeuwbuien. Aanvankelijk tolereren 
haar huisgenoten haar gedrag, maar later mopperen ze op haar, worden 
onrustig en mijden ieder contact. Karin vraagt veel van haar begeleiders: 
in haar afstotende gedrag vraagt zij eigenlijk om nabijheid.

Mensen met een ernstige verstandelijke handicap hebben een beter 
begrip van de wereld om hen heen, maar het echte besef van de dood is 
nog afwezig. Ze zijn bezig met de eigen ik-ontwikkeling en kunnen zich 
niet verplaatsen in de ander, maar kunnen al wel onderscheid maken 
tussen zichzelf en anderen. Ze beginnen verbanden te leggen tussen 
ziekte en dood bij anderen en bij zichzelf: ‘Hij was ziek en ging dood, 
nu ben ik ziek en ga ik dood.’ Soms gebeurt dat al voordat het hun 
verteld is. Door hun nog magische manier van denken kunnen zij niet 
alleen irreële ideeën, maar ook angstbeelden ontwikkelen bij de dood.
Ze hechten aan vaste patronen en gedragingen, omdat de wereld op 
deze manier beheersbaar en betrouwbaar blijft. Basisemoties als verdriet 
worden herkend en hierover is een gesprek mogelijk. 
Vermoedelijk doorlopen ook mensen met een ernstige verstandelijke 
handicap doorgaans niet de fases van rouw. Zij kunnen mogelijk wel 
benoemen wat de dood is, maar beseffen nog onvolledig wat sterven 
werkelijk inhoudt. Ze denken bijvoorbeeld dat de dood omkeerbaar is, 
of tijdelijk.
Het toenemend verlies van functies en vaardigheden in een stervenspro-
ces kan gevoelens van verdriet en woede opleveren. Ook uitingen van 
afgunst en jaloezie op anderen die wel gezond zijn komen voor. Evenals 
het vragen van negatieve aandacht om zo te kunnen omgaan met de 
veranderingen die zij meemaken, maar die zij niet echt begrijpen.
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Hebben cliënten besef van de dood?
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het sterven
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Hoe beleven mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap de eindigheid van hun leven? Die vraag is moeilijk te 
beantwoorden. Maar zeker is dat begeleiders adequate ondersteuning kunnen bieden in de laatste levensfase.



 Kenniskatern Markant 9

Signalen verstaan
Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap zijn aangewezen 
op begeleiders en verwanten die hun gedrag en uitingen van pijn en 
stress proberen te verstaan en herleiden tot het proces van ziek zijn en 
sterven. Mogelijke hulpmiddelen hiervoor zijn: stresslijsten, pijnlijsten, 
video-opnamen, inlevingsverhalen en levensverhalen en ondersteu-
ningsmethodieken.
Belangrijk is dat begeleiders geschoold zijn in basiskennis over zaken 
zoals andere pijnbeleving, afwijkende reacties op medicatie, of moge-
lijke onderdiagnostiek van symptomen.

Ondersteuning
De ondersteuning van terminaal zieke mensen met een zeer ernstige 
verstandelijke handicap, dient zich niet te richten op het laten begrijpen 
van de dood. Belangrijker is het bieden van nabijheid en het zoveel 
mogelijk continueren van het dagelijks leven met vertrouwde mensen 
en vaste patronen.

Maarten is ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Maarten is een 
echt gezelligheidsmens. Nu Maarten bedlegerig geworden is, willen de 
begeleiders zijn bed in de woonkamer plaatsen. Daardoor blijft Maarten 
zoveel mogelijk betrokken bij zijn huisgenoten en zij bij hem.

Het concreet laten ervaren van veranderingen en het bieden van ruimte 
voor reacties op veranderingen is zinvol. Een warme, veilige sfeer is 
essentieel. Die is te bereiken door het bieden van lichamelijk contact, 
zacht stemgebruik, zachte muziek, favoriete knuffels.
Ook bij mensen met een ernstige verstandelijke handicap is het niet 
zinvol om uitvoerig in te gaan op de dood als concept. Het is belang-
rijker om nabijheid en veiligheid te bieden door het dagelijkse leven 
overzichtelijk en herkenbaar te houden, met vaste patronen en mensen. 
Aandacht voor hun belevingswereld is nodig, waarbij angstige fantasie-

beelden over sterven bijgestuurd kunnen worden.
Naarmate het ontwikkelingsniveau hoger is, zullen er meer vragen 
gesteld worden. Een gedoseerd en concreet antwoord is vaak het beste. 
Het is belangrijk om gevoelens te respecteren en de cliënt te volgen in 
het zich uiten. Het is niet zinvol om gesprekken te forceren. Leidraad 
is de draagkracht van de cliënt. Mogelijk kan via gesprekken of spel 
over minder pijnlijke zaken later wel worden ingegaan op het eigenlijke 
onderwerp. Goede hulpmiddelen om emoties en belevingen te laten 
uiten zijn spel en tekenen.

Michèle heeft longkanker. Ze is vaak benauwd, maar zegt dat het goed 
gaat en dat ze geen pijn heeft. Michèle is dol op dieren. Via prentenboe-
ken met dierfiguren wordt het thema ziek zijn en doodgaan besproken. 
Gaandeweg identificeert Michèle zich met het zieke dier.

Waar mogelijk is het belangrijk dat mensen de regie over zaken in hun 
leven behouden, al betreft het maar kleine dingen. Eigenwaarde en 
zelfbepaling zijn ook voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
handicap essentiële levensaspecten. Voor mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke handicap wordt de wereld onvoorspelbaar en angstig als 
vaste gewoonten en rituelen anders verlopen. Dit geldt ook voor gedrag 
van begeleiders en familieleden. Het is belangrijk dat men beseft dat 
eigen gedrag en emoties kunnen leiden tot extra onzekerheid, angst en 
verdriet bij de cliënten. Vooral begeleiders moeten hun professionele 
taak kunnen blijven uitvoeren, ondanks de eigen emoties. Om de juiste 
balans te vinden in afstand en nabijheid zijn regelmatige gesprekken 
met begeleidingsteams en verwanten erg zinvol.

Beschouwing
Deze bijdrage gaat in op hoe mensen met een (zeer) ernstige verstan-
delijke handicap hun eigen naderende dood beleven en hoe zijn hierin 
ondersteund kunnen worden.
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Uiteraard reageert ieder mens op zijn eigen manier, beïnvloed door zijn 
ontwikkelingsniveau, ervaring, opvoeding en religieus-culturele achter-
grond. De beschrijvingen zijn dan ook bedoeld als richtlijnen en niet als 
vaststaande feiten.
Dit artikel is een eerste aanzet, omdat er feitelijk weinig bekend is over 
dit onderwerp. We bevelen aan om het onderwerp verder uit te diepen, 
waarbij vooral het verder ontwikkelen en evalueren van manieren om 
goede ondersteuning te bieden aandacht behoeft.

Marian Maaskant is onderzoekscoördinator bij Stichting Pepijn en 
Paulus, Echt en senioronderzoeker bij het Gouverneur Kremers Cen-
trum van de Universiteit Maastricht (m.maaskant@pepijnenpaulus.
nl); Rianne Meeusen-van de Kerkhof is orthopedagoog bij Lunetzorg, 
Eindhoven (r.meeusen@lunetzorg.nl); Hanneke van Bommel is spel-
therapeut bij Severinus, Veldhoven (hanneke.vanbommel@severinus.
nl) en Werner van de Wouw is geestelijk verzorger bij Máxima 
Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven (w.vandewouw@mmc.nl).

Een uitgebreidere versie van deze tekst is te verkrijgen via een van 
de auteurs.
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Wij betrappen ons erop, dat wij geen 
goed beeld hebben van wat eindigheid 
voor onszelf betekent. We hebben met 
elkaar cognitief weet van eindigheid, 
maar is dat ook hetzelfde als besef? 
Bestaat er dan wel zoiets als een besef 
van eindigheid bij mensen met een 
(zeer) ernstige verstandelijke beper-
king? En zo ja, wat vinden wij daar dan 
van? De stelling van de auteurs, dat de 
aanwezigheid van een bewust doodsbe-
sef bij hen niet aannemelijk is, dat het 
bericht over een naderende dood geen 
betekenis lijkt te hebben, kunnen wij in 
rationele zin wel beamen. Toch willen we 
wat nuances aanbrengen in het verhaal.
Het magisch denkniveau van mensen 
met een verstandelijke beperking roept 
volgens de auteurs niet alleen irreële 
maar ook angstbeelden op. Wij vinden 
het echter moeilijk om te spreken over 
irreële beelden. Wanneer zijn beelden 
reëel en wanneer irreëel? Als cliënten 
geloven dat zij ooit naar de hemel gaan 
en daar vader en moeder zullen ont-
moeten, hebben wij dan te maken met 
irreële beelden? Veel mensen geloven 
in eens en later. Maar dat zijn allemaal 
beelden van beneden, geprojecteerd op 
het scherm van de toekomst. Wij zou-
den zelf niet anders kunnen. Elk mens 
is immers van beneden en kan slechts 
in beelden van beneden over boven 
dromen. Magisch denken? Angsten? 
Wij weten allemaal dat die niet alleen 
zijn voorbehouden aan mensen met een 
magisch denkniveau. 

Mensen met een(zeer) ernstige beper-
king, maar niet alleen zij, kunnen veel 
steun hebben aan rituelen en symbolen, 
aan vaste handelingen en voorwerpen 
met een verwijzing naar iets dat hen 
overstijgt. Dikwijls horen we van bege-
leiders dat het waardevol is als hun 
cliënten daarmee bekend zijn. Dan heb-
ben zij iets in handen om mee verder te 
kunnen op de momenten dat het er op 
aan komt: een kaars, een lied, klanken, 
geuren, muziek, vertrouwenwekkende 
handelingen. Rituelen helpen bij het 
besef dat er iets gaande is en geven 
houvast om daar mee om te gaan. Als je 
aan dergelijke symbolische ankerpunten 
gewend bent, ben je ook niet alleen met 
je eventuele onzekerheden.
Als we besef van eindigheid afmeten 
aan de reacties die deze mensen geven 
op overlijden van medebewoners, dan 
mag je misschien toch enig besef ver-
onderstellen. Zo kunnen tijdens rouw-
diensten of sfeersamenkomsten serene 
stiltes vallen, ook bij mensen met een 
zeer ernstige verstandelijke beperking 
en onrustig gedrag. Er treedt rust in, er 
gebeurt iets met hen. Maar moet je dan 
spreken van een besef van eindigheid?
Zeker bij dementerenden, een groep 
mensen met een ernstig cognitief 
verval, is er sprake van een zo grote 
bewustzijnsdaling dat er van geen enkel 
besef meer sprake lijkt te zijn. Bij de 
groep mensen met het downsyndroom 
in de laatste fase van de ziekte van 
Alzheimer, dus met maximaal cognitief 

verval, is dit een algemeen herkenbaar 
beeld. 
Ook als je dan tegen een stervende 
cliënt zegt dat het goed is geweest, dat 
het klaar is en dat hij mag loslaten, heeft 
dat meestal geen effect. De dood treedt 
pas in als het hart het begeeft; ze over-
valt de cliënt, zo lijkt het. 
Een enkeling vermoedt dat de onrust en 
het verdriet van de omgeving, van fami-
lie of begeleiding kunnen leiden tot over-
dracht van onrust op de stervende, wat 
overigens heel voorstelbaar is. De mees-
te mensen glijden echter langzaam weg, 
zonder emoties en gelukkig ook zonder 
pijn, dankzij een afgepast en doeltref-
fend palliatief beleid. Een enkeling vecht 
tegen de dood, althans zo lijkt het, maar 
of dit samenhangt met zijn besef van 
eindigheid is zeer de vraag. Hoe lager 
het niveau van functioneren des te meer 
de persoon in zijn eigen binnenwereld 
terugvalt. Het enige dat ons dan rest is 
het verlenen van nabijheid, aandacht en 
het tonen van betrokkenheid.
We denken dat langer en uitgebreider 
onderzoek nodig is om meer zicht te 
krijgen op deze problematiek. We hopen, 
dat de auteurs zich daar ook mee bezig 
gaan houden.

Henk Henstra is geestelijk verzorger en 
Peter Jongerius is orthopedagoog. Beiden 
zijn verbonden aan Abrona, een christelijke 
organisatie voor zorg en dienstverlening 
aan mensen met een verstandelijke beper-
king.

Henk Henstra en Peter Jongerius


