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 Fasen omgaan met eigen eindigheid 

 

Drs. W. van de Wouw 

 

De fasen die doorlopen (kunnen) worden om klaar te komen met extreem moeilijk situaties 

zoals dreigend verlies van het eigen leven zijn vormen van afweer- en 

verwerkingsmechanismen, die in de psychologie coping worden genoemd. 

De fasen wisselen elkaar af, maar kunnen ook naast elkaar voorkomen. 

De hoop blijft als een rode draad door het hele proces heen lopen, zelfs bij degenen die zich 

met hun sterven hebben verzoend en flakkert zo nu en dan op. 

Vaak is er bij de ongeneeslijk zieke het gevoel een bijzondere zending te vervullen (het zal 

ergens goed voor zijn) wat hem helpt de moed niet te verliezen en belastende onderzoeken te 

doorstaan. Voor de een is dit een rationalisatie voor hun lijden, voor een ander een vorm van 

tijdelijke maar noodzakelijke ontkenning, voor ieder een vorm van steun in moeilijke 

perioden. 

Behandelaars en verzorgers die ruimte geven aan die hoop krijgen vertrouwen. Dat betekent 

niet dat we leugens moeten vertellen, maar dat we de hoop nooit moeten ontnemen. Als 

betrokkene laat blijken geen hoop meer te hebben, is dat een teken dat hij spoedig zal sterven. 

Als zij die hoop hebben opgegeven, hoeven wij die niet meer te versterken. 

Rond hoop kunnen conflicten ontstaan: 

- als de omgeving de hoop heeft opgegeven terwijl de betrokkene nog behoefte aan 

hoop heeft. 

- Als de omgeving zich wanhopig aan de hoop vastklampt en niet aanvaardt dat 

betrokkene zal sterven terwijl hij daartoe zelf bereid is. 

Geen patiënt mag worden opgegeven. Ook als hij medisch niet meer geholpen kan worden, 

heeft hij evenveel recht op zorg. Als een patiënt opgegeven wordt, zal hij ook zichzelf 

opgeven. Maar als hij weet dat er goed voor hem gezorgd wordt, zal hij de moed niet 

helemaal laten varen en zich niet in de steek gelaten voelen. Men voorkomt dat betrokkene 

zich verlaten of zich gekleineerd voelt als hij over zijn zorgen en belangrijke beslissingen 

heeft kunnen spreken. 

Gesprekken over de dood  zouden meer moeten worden gezien als integrerend onderdeel van 

het leven. Het voorkomt dat we twijfelen over de vraag of en wanneer we het gesprek met een 

patiënt hierover moeten aangaan. Maar het voorkomt ook onnodige depressie en geeft 

verlichting. Patiënten geven zelf wel aan wanneer en waarover zij willen praten als wij er 

voor openstaan en tijd willen maken. 

 

    1
e
 fase:   Ontkenning en isolering 

               Na confrontatie met het bericht over de fatale afloop van een ziekte of een 

schokkend feit volgt verdoving (shocktoestand) om vervolgens de feiten te 

ontkennen en zichzelf te isoleren. 

Deze ontkenning is een vorm van zelfbescherming door middel van afweer en is op 

zich een gezonde reactie. Zoals zoveel afweermechanismen die de mens ter 

beschikking staan, kan deze afweer op bepaalde momenten zeer gewenst zijn. Ze 

geven als het ware de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot ons te laten komen. 

De volledige waarheid is dan nog niet te verdragen. Het geeft betrokkene de kans 

minder radicale afweermechanismen te mobiliseren. 

De wijze waarop de betrokken is ingelicht en de tijd die hij nog heeft zijn bepalend 

voor zijn reactie en proces. 

Betrokkene kan afwisselend spreken over de feitelijke situatie en dan weer 

terugvallen in ontkenning, 
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Ook in latere fasen kan deze ontkenning nog plaats vinden, ook al is dit in 

contradictie met ander gedrag en uitspraken van betrokkene. 

Het kan voorkomen dat men fantaseert over onwerkelijke zaken.  

Het komt slechts zelden voor dat men tot het laatst de feiten blijft ontkennen. 

 

Wijze van omgang: 

- rekening houden met het feit dat onze eigen reaktie –die het gevolg is van al dan niet 

verwerkt hebben van eigen verlies- zijn weerslag heeft op de ander. Betrokkene zal 

afhankelijk hiervan daarom met ieder andersoortige gesprekken hebben. 

- Er rekening mee houden dat –mede door reacties van anderen- betrokkene in een 

isolement kan raken 

 

 

2
e
 fase: Woede – opstandigheid. 

           Als de ontkenning wordt losgelaten volgen opstandigheid en protest al snel. 

           Gevoelens die in deze fase tot uiting worden gebracht zijn: 

- woede (waarom ik?) 

- ergernis 

- wrok (kan versterkt worden door onverwerkt verleden) 

- afgunst, jaloezie (Waarom kunnen zij wel genieten, dingen doen…?) 
Alles en iedereen wat betrokkene aan het leven herinnert is een bron van ergernis en 

object voor de woede voor hem. Die woede projecteert hij daarom op zijn omgeving: 

familie, behandelaars, verzorgers, God. Niets is goed, wat men ook doet. Dat kan voor 

naasten heel pijnlijk zijn en een gevoel oproepen tekort te schieten, maar ook kunnen 

reacties zijn: verdriet, schaamte, schuld. Tegenstrijdige verwijten worden geuit. Door deze 

verwijten, onheuse en onprettige bejegening kan omgang met anderen lastig worden; het 

contact kan daardoor minder worden en betrokkene voelt zich daardoor nog meer in de 

steek gelaten. 

Betrokkene schreeuwt, klaagt en vraagt om aandacht opdat hij niet vergeten wordt: ‘Ik ben 

nog niet dood!’ 
 

Wijze van omgang: 

- betrokkene dient ondanks verwijten en woede met respect en begrip bejegend te 

worden. Verdraagzaamheid tonen t.a.v. van rationele en irrationele woede en niet in de 

verdediging gaan. 

- Door aandacht te geven en tijd te hebben worden de eisen milder en voelt betrokkene 

zich weer een gewaardeerd mens. 

- Moeilijk wordt het als de omgeving de geuite woede op zichzelf betrekt en niet inziet 

dat deze eigenlijk tegen de situatie gericht is. Het gedrag kan dan als vijandig worden 

beleefd, waardoor er minder aandacht is. 

- Reactie van omgeving kan ook verdriet, schuldgevoel of schaamte zijn, wat de 

ergernis van betrokkene alleen maar vergroot. Het geeft hem een aanvaardbare 

rationalisatie voor eigen vijandig gedrag. Afvragen wat de eigenlijke oorzaak is van de 

woede en inleving in de situatie van betrokkene kunnen helpen (‘Wat zou mijn reactie 

zijn in een soortgelijke situatie?’) 
- Anderen kunnen ook contact vermijden omdat ze niet om kunnen gaan met de 

(naderende) dood van de ander. Dan is het zaak om de eigen afweermechanismen en 

eigen angst (voor de dood) onder ogen te durven zien. 

- Verlies van onafhankelijkheid wordt door betrokkene vaak beleefd als het verlies van 

grip op zijn leven en zijn omgeving. Reactie is dan dat anderen afgewezen worden, 
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wat op zijn beurt weer afkeer en woede bij anderen oproept. Een nog grotere 

eenzaamheid is hiervan het gevolg. In feite is betrokkene wanhopig. Getracht moet 

worden hem zo veel als mogelijk de grip op eigen situatie (regie) weer terug te geven 

door hem te laten bepalen wat hij zelf nog kan bepalen. 

 

3
e
 fase: Marchanderen 

 

Als het protest afneemt omdat het als ineffectief ervaren wordt, probeert betrokkene tot 

een compromis te komen met het leven, soms met God. Deze fase, die voor een korte tijd 

de betrokkene tot steun kan zijn, is in feite een uiting van kinderlijk gedrag. Door beloften 

of voornemens probeert betrokkene het leven te behouden of de pijn of ongemak te 

verminderen of het sterven minstens een tijdje uit te stellen vanuit het idee dat goed 

gedrag beloond zal worden:  “Ik zal nooit meer, als ik nu…” Betrokkene stelt zelf vaak 

een limiet en zegt niets meer te zullen vragen als het uitstel wordt ingewilligd. Maar deze 

beloften worden nooit gehouden; telkens worden grenzen verlegd. 

De meeste transacties worden –vaak heimelijk- met God afgesloten. Psychologisch gezien 

kunnen dergelijke beloften geassocieerd worden met de behoefte een schuldgevoel in te 

lossen (bv. ‘Ik had beter moeten leven, meer aan godsdienst moeten doen’). 
 

Wijze van omgang: 

 

- De naasten voelen deze uitgesproken wensen vaak wel aan als wanhopige pogingen 

het onafwendbare te ontlopen, maar voelen zich niet in staat adequaat te reageren. Dit 

kan een gevoel oproepen van verlatenheid en triestheid, maar ook van schuldgevoel: 

‘Wij zullen straks wél verder leven’. 
- Betrokkene kan geholpen worden door onderliggend schuldgevoel serieus te nemen en 

daarover in gesprek te gaan. Daardoor kan hij bevrijd worden van irrationele angsten 

of van het verlangen naar een bestraffing vanwege dat schuldgevoel. Het 

marchanderen versterkt anders dat schuldgevoel. 

 

4
e
 fase: Depressie 

 

Als het marchanderen met het menselijk lot of met God niet langer zinvol lijkt, ervaart 

betrokkene een hevig verlies. Vooral als men steeds meer achteruit gaat, de behandelingen 

toenemen of zelfs staken. Dit roept een gevoel van leegte en eenzaamheid op. In deze fase is 

het contact moeilijk: “Het is toch allemaal zinloos. Niemand kan mij helpen”.  
Dit gevoel van verlies kan op verschillende aspecten betrekking hebben: op de lichamelijke en 

geestelijke functies, op onafhankelijkheid, op gevoel van eigenwaarde, op het werk, op de 

financiële situatie, op zorg voor het gezin of voor de ander, op de hoop zelf. Dit noemen we 

‘terugwerkende depressie’ (wat verloren is) ter onderscheiding van de ‘voorbereidende 

depressie’ (wat men gaat verliezen) die meer te maken heeft met het voorbereiden op het 
definitieve afscheid. 

T.a.v. de terugwerkende depressie heeft betrokkene behoefte aan veel gesprekken en aan 

actieve hulp van anderen. Soms speelt hierbij herziening van de zin van het eigen leven een 

rol en wil men dit met belangrijke anderen delen. Het lijden wordt soms nog verzwaard omdat 

men vroeger verlies nog niet verwerkt heeft en nu manifest wordt. De voorbereidende 

depressie wordt meer gekenmerkt door zwijgzaamheid. Deze depressie is noodzakelijk en 

heilzaam voor betrokkene en hij moet zijn angsten kunnen verwerken om uiteindelijk zijn 

sterven in vrede te kunnen aanvaarden. 
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Wijze van omgang: 

- Naasten gaan vaak mee in de depressie van betrokkene: ze trekken zich terug uit het 

maatschappelijk leven en willen geen bezoek ontvangen. 

- Hulpverleners moeten, ondanks mogelijk afwijzingen, geduld hebben en blijk geven 

beschikbaar te zijn, zonder zich op te dringen. 

- Oorzaken van de terugwerkende depressie kunnen vaak worden opgespoord en de 

irreële schaamte- of schuldgevoelens kunnen worden weggenomen door te wijzen op 

andere resterende aspecten (‘Je blijft een volwaardige vrouw ook al moet je een borst 

missen’) of door praktische ondersteuning aan te bieden (hulp in het gezin). 
- M.b.t. de voorbereidende depressie speelt ons eigen onvermogen vaak een grote rol: 

we kunnen geen ‘lang gezicht’ verdragen en proberen betrokkene op te vrolijken. 

Bemoediging en geruststelling hebben geen zin; betrokkene moet ruimte krijgen zijn 

zorgen en angsten te uiten. Non-verbaal nabij zijn is veel belangrijker, maar ook  

gebed kan in deze fase betekenis hebben. 

- Soms is er een discrepantie tussen de wensen en de bereidheid van betrokkene zich 

van het leven los te maken en de verwachtingen van de familie, die hem ‘dwingen’ 
voor het leven te vechten. Dit veroorzaakt grote verwarring en pijn. 

- De naasten moeten geholpen worden om de noodzaak in te zien dat betrokkene ‘recht’ 
heeft op depressie om zijn angsten te kunnen verwerken. 

 

 

5
e
 fase: Aanvaarding 

Als betrokkene voldoende tijd en hulp heeft gehad in de verwerking van de vorige fasen kan 

in aantal gevallen de fase van aanvaarding bereikt worden. De situatie wordt geaccepteerd, er 

is een bereidheid om de consequenties te overzien en te bespreken. 

Alle vroegere gevoelens heeft hij kunnen verwoorden: afgunst, verdriet, boosheid e.d. 

In deze fase is er sprake van een zekere afwezigheid van gevoelens. De naasten hebben in 

deze fase vaak meer behoefte aan steun dan betrokkene zelf. 

Betrokkene heeft in deze fase meer behoefte aan slaap. Dit moet niet gezien worden als vlucht 

of hopeloos opgeven, maar als teken van vrede –zoals bij een baby na de geboorte-. 

Betrokkene wil meer alleen gelaten worden, wil niet meer zoveel praten, bezoek wordt minder 

op prijs gesteld en de interessesfeer wordt kleiner. Behoefte aan non-verbaal contact wordt 

groter en is betekenisvol. De geruststelling niet alleen gelaten te worden is voldoende. 

Als betrokkene blijft vechten is er geen aanvaarding bereikt. 

 

 
Wijze van omgang: 

- Betrokkene moet de zekerheid hebben dat alles wat geregeld moest worden, geregeld 

is. 

- Misschien is er behoefte om tegenover elkaar eventuele tekortkomingen uit te spreken. 

Conflicten kunnen worden bijgelegd, verbroken relaties hersteld, teleurgestelde 

verwachtingen vergeven. Het voorkomt dat schuldgevoelens blijven bestaan en 

gevende de stervende rust. Voorkomen moet worden dan beloftes worden gedaan die 

nadien onvervulbaar blijken te zijn, 

- respect voor de wens van betrokkene: bezoek reguleren, met rust laten maar wel 

beschikbaar blijven. Non-verbale nabijheid i.p.v. woorden. 

- Indien betrokkene blijft vechten moet dit niet worden aangemoedigd omdat dit 

aanvaarding verhindert en beleefd kan worden als lafheid of in de steek laten van 

anderen. 
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- Situatie van té vroeg opgeven als er nog behandelmogelijkheden zijn onderscheiden 

van fase aanvaarding 

- Bereidheid van omgeving om betrokkene te laten gaan. Anders bestaat het gevaar van 

psychose als vorm van protest van betrokkene. 

- Betrokkene aanmoedigen gevoelens te uiten –geldt voor alle fasen- en daarvoor tijd en 

ruimte nemen. 

- Ouderen die voelen dat hun levenseinde nabij is en de bedoeling van hun leven en 

werken ontdekt hebben en er met een zekere tevredenheid op terug kunnen zien, 

hebben weinig of geen hulp van de omgeving nodig, behalve stilzwijgend begrip. 

- Anderen zullen meer tijd en hulp van hun omgeving nodig hebben om aanvaarding te 

bereiken en angst en wanhoop achter zich te laten. 

- Steun zoeken in bronnen waar vroeger ook kracht uit geput werd 

 

 

Bronnen: 

Polspoel, A., Wenen om het verloren ik, Hilversum 1976. 

Kübler-Ross, E., Lessen voor levenden, Gesprekken met stervenden, Bilthoven 1969. 
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