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Omgaan met verliessituaties

Familie met elkaar in gesprek
Op een zondagmiddag in januari kwamen
ouders, broers en zussen van de bewo-
ners van Kleine Brink 10 samen om met
elkaar en met begeleiding te praten over
verliessituaties. Bepaaid geen gemakkelijk
onderwerp. zeker niet voor een vrije zon-
dagmiddag. Een onderwerp waarvan we
misschien geneigd zijn, er maar Iiever niet
bij stil te blijven staan. Maar vroeg of laat
zullen we er toch allemaal mee te maken
krijgen: iemand uit de Íamiliekring over-
lijdt. Hoe vertellen we het dan onze ge-

handicapte zoonldochter, onze broer oÍ
zus? Wie vertelt het? Laten we hem/haar
aÍscheid nemen? Laten we hem/haar
meegaan naar de uitvaart? En wie be-
kommert zich nadien over hem/haar?

Soms kun je zo'n situatie zien aankomen.
Dan kun je er samen rustig naar toe
groeien. Maar de kans bestaat ook, dat
zo'n situatie je plotseling 'overvalt'. Be-
halve je eigen verdriet heb je op zo'n mo-

ment misschien een heleboel zaken aan
je hooÍd, die je moet regelen. Niet altijd
de meest ideale omstandigheid om je ook
nog bezig te houden met je gehandicapte
zoon/dochter, broer oÍ zus.
Dan wil het nog wel eens gebeuren, dat
de Íamilie besluit: och laat hem/haar dit
verdriet maar bespaard blijven. Hij/zij
hoeÍt tenslotte onze tranen niet te zien.
Wat kan hij/zij daarmee? Het dringt mis-
schien toch allemaal niet tot hem/haar
door.

Goed bedoeld natuurlijk, maar het ver-
driet door verliessituaties, die met het
leven gegeven zijn, valt niemand te be-
sparen. Ook de gehandicapte mens niet.
Ook hij/zij zal er mee leren om moeten
gaan. Bovendien hoe maken wij gelooÍ-
waardig, dat de bewoner de overledene
nooit meer te zien krijgt?

Fiecht op eigen aÍscheid
leder mens heeÍt recht op Íijne dingen in

het leven te ervaren, maar mag je ook
niet zeggen: ieder mens heeÍt ook recht

18



/z1r

voorbij? Gaat het juist in zo'n afscheid
niet veel meer om het'samen', om de
síeer, de rituelen, die ons helpen bij het
afscheid nemen? Juist geestelijk gehandi-
capte mensen zijn sfeer en ritueel gevoe-
lig. Ook de feitelijke begrafenis of crema-
tie hoort daar wezenlijk bij. Het is de
definitieve aÍronding. De aanwezigheid
van de bewoner beperken tot slechts een
gedeelte, schept vaak verwarring. Ook
hier geldt: de aÍrondlng moet voor hem
concreet zijn.

Een vertrouwde begeleid(st)er die mee-
gaat, kan ook vooraÍ in de leeÍgroep hel-
pen met een voorbereidend gesprekje
over wat de bewoner te wachten staat.
Mogelijk kunnen ze samen iets maken
wat hem helpt om op eigen wijze afscheid
te nemen. ln de woning, maar ook in de
wekelijkse liturgische viering in Eckartdal,
bestaat bovendien de mogelijkheid, dat de
bewoner zijn verdriet met medebewoners
kan delen en daar ritueel vorm aan kan
geven. Zo heeft elke woning een speciale
paaskaars, die in dit soort gevallen ont-
stoken wordt. Een moment waarbij we
eraan herinnerd worden, dat we in don-
kere tijden voor elkaar een lichtje kunnen
zijn.

Ook de nazorg is natuurlijk van groot be-
lang. ln overleg met de groepsleiding kun-
nen daar concrete mogelijkheden voor
gevonden worden: b.v. bezoek aan het
kerkhof, aanleggen van een speciaal Íoto-
album e.d.

AÍscheid nemen hoort erbij
We hebben ondertussen voldoende erva-
ringen opgedaan met situaties waarin
men bewust of onbewust ervoor gekozen
heeft de bewoner niet - of pas veel later -

in te lichten van een overlijden, hem niet
bij het aÍscheid oÍ bij de viering te betrek-
ken. Soms had men daarvoor duidelijke
argumenten of waren de bedoelingen
boven alle twijÍel verheven. Toch kan men
zich afvragen oÍ men in de meeste geval-
len de bewoner niet iets wezenlijks ont-
houdt, wat hem schade kan berokkenen.
Het vervelende is bovendien, dat je het
nooit meer'over' kunt doen. De pijn van
onverwerkt verlies kan de bewoner soms
nog jarenlang belasten.

De thema-middag bevestigde het idee,
dat het belangrijk is, dat familie zich
vroegtijdig over dit onderwerp buigt, zodat
men zich niet - als men overvallen wordt
door een plotselinge gebeurtenis - tot pa-
niek-beslissingen hoeft te komen, waar-
van men later spijt krijgt.
Tenslotte: de bewoners van Eckartdal
leren leven met de voorlopigheid van rela-
ties tussen mensen. Om onze directeur te
citeren: "Zorg is een vorm van georgani-
seerde ontrouw". Het kan helaas ook niet
anders. Begeleiding, stagiaires gaan en
komen. Bewoners verhuizen. Aan dit
soort verliessituaties wordt in toenemende
mate aandacht besteed om er zorgvuldig
mee om te gaan. Dat geldt ook verlies
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voorbij? Gaat het juist in zo'n aÍscheid
niet veel meer om het'samen', om de
sfeeí de rituelen, die ons helpen bij het
afscheid nemen? Juist geestelijk gehandi-
capte mensen zijn sfeer en ritueel gevoe-
lig. Ook de feitelijke begrafenis of crema-
tie hoort daar wezenlijk bij. Het is de
definitieve aÍronding. De aanwezigheid
van de bewoner beperken tot slechts een
gedeelte, schept vaak verwarring. Ook
hier geldt: de aÍronding moet voor hem

concreet zijn.

Een vertrouwde begeleid(st)er die mee-
gaat, kan ook vooraÍ in de leefgroep hel-
pen met een voorbereidend gesprekje
over wat de bewoner te wachten staat.
Mogelijk kunnen ze samen iets maken
wat hem helpt om op eigen wijze aÍscheid
te nemen. ln de woning, maar ook in de
wekelijkse liturgische viering in Eckartdal,
bestaat bovendien de mogelijkheid, dat de
bewoner zijn verdriet met medebewoners
kan delen en daar ritueel vorm aan kan
geven. Zo heeft elke woning een speciale
paaskaars, die in dit soort gevallen ont-
stoken wordt. Een moment waarbij we
eraan herinnerd worden, dat we in don-
kere tijden voor elkaar een lichtje kunnen
zijn.

Ook de nazoÍg is natuurlijk van groot be-
lang. ln overleg met de groepsleiding kun-
nen daar concrete mogelijkheden voor
gevonden worden: b.v. bezoek aan het
kerkhof, aanleggen van een speciaal foto-
album e.d.

AÍscheid nemen hoort erbij
We hebben ondertussen voldoende erva-
ringen opgedaan met situaties waarin
men bewust oÍ onbewust ervoor gekozen
heeft de bewoner niet - oÍ pas veel later -

in te lichten van een overlijden, hem niet
bij het aÍscheid of bij de viering te betrek-
ken. Soms had men daarvoor duidelijke
argumenten of waren de bedoelingen
boven alle twijfel verheven. Toch kan men
zich afvragen of men in de meeste geval-
len de bewoner niet iets wezenlijks ont-
houdt, wat hem schade kan berokkenen.
Het vervelende is bovendien, dat je het
nooit meer'over' kunt doen. De pijn van

onverwerkt verlies kan de bewoner soms
nog jarenlang belasten.

De thema-middag bevestigde het idee,

dat het belangrijk is, dat familie zich
vroegtijdig over dit onderwerp buigt, zodat
men zich niet - als men overvallen wordt
door een plotselinge gebeurtenis - tot pa-

niek-beslissingen hoeft te komen, waar-
van men later spijt krijgt.
Tenslotte: de bewoners van Eckartdal
leren leven met de voorlopigheid van rela-
ties tussen mensen. Om onze directeur te
citeren: "Zorg is een vorm van georgani-
seerde ontrouw". Het kan helaas ook niet
anders. Begeleiding, stagiaires gaan en
komen. Bewoners verhuizen. Aan dit
soort verliessituaties wordt in toenemende
mate aandacht besteed om er zorgvuidig
mee om te gaan. Dat geldt ook verlies
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door overlijden. Gezien de leeftijdsop-
bouw komt dat regelmatig voor in onze
gemeenschap. Bewoners worden er
bewust zoveel mogelijk bij betrokken. Dat
maakt, dat zij leren, dat aÍscheid - hoe
pijnlijk ook - niet iets vreemds is, maar bij
het leven hoort.

Werner v.d. Wouw
pastor
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