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LOTCOUPLET
Ervaringen van een longarts

In de Nederlandse nieuwsbrief (april 2018) van het Expertisecentrum ‘Omgaan
met verlies’, die maandelijks in mijn mailbox valt, werd ‘Slotcouplet’ voorgesteld
als een ontroerende ode aan de zorg. Het boek van longarts Sander de Hosson, dat in maart 2018 verscheen en in april al aan zijn 6de druk toe was, ‘biedt
een unieke blik op een wereld vol dilemma’s, verdriet, compassie, liefde, écht
contact en troost.’ In de nieuwsbrief werd nog toegevoegd: ‘Mocht je het boek
nog niet in huis hebben, dan snel kopen en je laten raken. Over menselijkheid
en compassie in de zorg kan niet genoeg geschreven worden.’
En daar gaat het precies over in dit buitengewone boek. Hoe kunnen we kwaliteit bieden aan mensen in hun laatste levensfase? Wat is belangrijk en van
waarde om echt te kunnen leven tot het einde? De Hosson is een van de weinige artsen die erover schrijft en die openhartig vertelt over zijn gedachten en
gevoelens, over zijn worsteling met de grens van de geneeskunde. ‘Als je weet
dat overleven er niet in zit’, zegt hij in een interview in het Algemeen Dagblad,
‘dan is het mijn taak – en die is minstens zo belangrijk – om te zorgen voor een
zo goed mogelijke dood.’1
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De auteur
Sander de Hosson is een 40-jarige
longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis
in Assen in het Noord-Nederlandse
Drenthe, met als specialisatie longkanker en palliatieve zorg. Voor hij
aan het bloggen sloeg, schreef hij
columns voor enkele kranten met als
centraal thema de palliatieve zorg
rond het sterfbed van patiënten. Die
stukjes sloegen in als een bom. ‘De
Hosson beschrijft op emotionele, gevoelige en meeslepende wijze situaties van laatste levensfases van patiënten. Hoe zij, hun geliefden, hijzelf
en collega’s hiermee omgaan. Hij
spaart zichzelf daarbij niet, geeft regelmatig een kijkje recht in zijn ziel’,
schrijft Robbert Willemsen in de Asser Courant 2. Die columns en blogs
werden gebundeld in ‘Slotcouplet’,
55 kleurrijke steentjes in een mozaïek van dagelijkse ziekenhuispraktijk
rond kwaliteit van sterven. ‘Dit boek
is het resultaat van praktijkervaringen
gedurende de zestien jaar dat ik dit
vak inmiddels uitoefen: eerst als coassistent en arts-assistent, later als longarts in opleiding en sinds acht jaar
als longarts’, schrijft de auteur in de
proloog.
Maar het boek is meteen ook het
sluitstuk van schrijven over palliatieve
zorg. ‘Dit gedeelte van mijn missie zit

erop’, zegt De Hosson in het eerder
vernoemde artikel in de Asser Courant. ‘Het is goed zo. Ik wil niet in herhaling vervallen en mijn boodschap
is, denk ik, overgekomen. Ik hoop dat
de dood, hoe gek het ook klinkt, wat
dragelijker en begrijpelijker is geworden voor mensen en, nogmaals, hoe
belangrijk goede begeleiding is in
die laatste levensfase.’ De arts die in
enkele jaren uitgroeide tot een boegbeeld voor de palliatieve zorg, zal
wel nog lezingen geven, maar minder blogs publiceren op de website
van Agora3, een stichting die eindigheid een plek wil geven in het leven
van mensen: ‘Onze droom is dat
mensen kunnen léven tot het einde.’
Slotcouplet
De titel van het boek is ook de titel
van het eerste verhaal, dat heel veel
impact heeft gehad op de longarts,
zoals hijzelf vertelt in een interview
voor Agora. Hij kreeg er een prijs
voor, de Global Lung Cancer Journalism Award.
De jongeman in het stuk is net 32 –
zo oud als De Hosson op dat ogenblik – en doodziek. Hij heeft een
grote tumor in zijn long, met uitzaaiingen in zijn botten en lever. ‘Ook in
mijn hoofd dus’, verzuchtte hij toen ik
hem de MRI-scan van zijn hersenen
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liet zien. Hij is erg benauwd, kan niet
meer in bed liggen en wil tot het laatste moment bij zijn vriendin blijven
met zijn volle bewustzijn. Die heeft
nog één vraag: ‘Kan het nog, dokter?
Kunnen wij nog trouwen?’ Minutenlang praten we over het einde, dat
nu heel nabij is. ‘Het daverende slotcouplet is aanstaande’, luidt zijn beeldende, maar vooral pijnlijke samenvatting. Na al die maanden geeft hij
nu eindelijk ronduit toe dat het erop
zit. Dat de tijd op is.
En dan gebeurt er iets ongelooflijk
prachtigs. In een mum van tijd wordt
diezelfde dag telefonisch de huwelijksceremonie geregeld bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis van het nabijgelegen dorp,
inclusief getuigen en trouwambtenaar. De stilteruimte in het ziekenhuis
wordt omgetoverd tot trouwkapel en
de keuken bakt taart. Dit is zorg. Dit
is waar zorg om gaat.
Als het avond wordt, staat ze naast
hem. Hij zit, heftig benauwd maar
intens gelukkig. Hun handen zijn in
elkaar gevouwen. Het maakt op alle
aanwezigen in de ruimte een niet
meer uit te wissen indruk. In de enkele maanden van zijn ziekte hebben
deze twee mensen een indrukwekkend punt van eenwording bereikt.
Vol kracht en liefde stemmen ze in
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met de huwelijksbelofte en zweren
ze trouw tot ver, ver na zijn dood.
Aan het einde van zijn leven rest niets
meer dan liefde. (…) Diezelfde nacht
overlijdt hij. Aan tafel, maar naast
zijn vrouw.
Ontroering
Ontroering ontstaat als je in essentie
geraakt wordt. En dat wezenlijke,
dat waar het in het leven om draait,
is ook na het eerste verhaal voortdurend aan de orde in de stukjes van
De Hosson. Ik pluk er slechts twee
voorbeelden uit die mij bijzonder
hebben aangegrepen.
Een hoogbejaarde man zonder familie en van wie de vrienden zijn
overleden, wordt opgenomen met
een longontsteking en veel afwijkend
longweefsel. Op verzoek van de patiënt en van de huisarts blijft het bij antibiotica. De jonge, relatief onervaren
verpleegster bouwt een goed contact
met de zieke op en geeft hem extra
aandacht. Ze vertelt aan de longarts
over de gesprekken die ze met de
man heeft gevoerd. Het zijn bijzondere ontmoetingen tussen deze oude
man en de jonge vrouw van misschien nog geen 25 jaar oud. Ik heb
waardering voor de manier waarop
zij met elkaar omgaan en de tijd die
zij neemt om met hem te praten, on-
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danks haar drukke bezigheden elders
in het ziekenhuis. Als de situatie enkele dagen later snel achteruitgaat en
de man stervende is, wil de verpleegkundige na haar dienst naar huis
gaan. Ze heeft al afscheid genomen.
Er staan tranen in haar ogen. De
longarts praat met haar over de angst
van de man dat hij alleen zal sterven,
maar hij belooft haar om na zijn
dagtaak bij hem langs te lopen. Als
ik uren later door de donkere gang
loop, hoor ik tot mijn verbazing in de
verte een prachtig zuiver geluid. Het
lijkt alsof iemand zingt. Ik werp een
blik in de kamer. In het gedimde licht
ontwaar ik dezelfde verpleegkundige
van vanmiddag, die allang thuis had
moeten zijn. Gebogen zit ze aan het
hoofdeinde, haar hand ligt om de
zijne. (…) Ze kijkt strak naar hem en
neuriet zachtjes een liedje, waarvan
ik de tekst niet goed kan horen. Ze
is veel te geconcentreerd om mij op
te merken. Ontroerd draai ik me om.
Ik voel bewondering, diep respect en
zoveel meer.
Het tweede voorbeeld betreft een
markante vrouw, een balletdanseres met een grote levenshartstocht.
Ze knapt op van de chemotherapie.
Maar na anderhalf jaar slaat de ziekte opnieuw toe, ditmaal voorgoed.
Omdat ze erg verzwakt is, wordt ze
nog eenmaal voor bloedtransfusie
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opgenomen. We weten allebei dat
dit haar laatste weken zijn. Als De
Hosson ’s avonds met zijn coassistent
nog even in haar kamer binnenloopt,
vraagt ze de deur te sluiten en een
cd van Tsjaikovski in de speler te steken. Ze slaat de dekens van zich af
en staat langzaam op. (…) Mijn hart
bonst in mijn keel als de coassistent
op de knop drukt. Het is treffende muziek die alles omvat wat zij is, haar
verhaal over de hoop en de liefde
die zij vindt en – zelfs ondanks haar
ziekte nog aan ons doorgeeft.
Op deze ogenschijnlijk gewone
avond danst deze vrouw waarschijnlijk voor de laatste keer, en het is fenomenaal. Ondanks de handicap van
de infuuspaal, is elke beweging zo
vol verfijning getimed, zo breekbaar,
zo gedecideerd. Haar houding, haar
mimiek, haar hele optreden is van
een grootse emotionele schoonheid.
Het is haar hartstochtelijk dankwoord
aan het leven. (…) Misschien mag het
helemaal niet volgens professionele
codes, maar het kan niet anders: we
staan samen op en slaan een arm om
haar heen. En daar, in die krachtige
omhelzing, nemen we afscheid.
En zo gaat het maar door in de columns en de blogs die je als lezer
voortdurend bij je nekvel grijpen en
je doen stilstaan bij existentiële levensvragen en de kern van zorg.
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Troost
Empathie, piëteit, troost, mededogen,
barmhartigheid, het zijn woorden die
De Hosson niet schuwt, integendeel.
En wat zou het deugd doen als we
ze met zijn allen wat meer voeding
zouden geven in de humuslaag van
ons leven, ons werk, onze ontmoetingen …
Werken aan kwaliteit van leven tot
in de allerlaatste minuut is een ongekende drijfveer die dit werk dragelijk
maakt, hoe verstikkend de situaties
ook zijn waarin je terechtkomt. Troost
– men noemt het ook wel compassie
– is wat patiënten het hardst nodig
hebben. De longarts haalt er een eeuwenoude spreuk bij die aan de muur
van zijn spreekkamer hangt en die
hij in zijn lezingen steevast gebruikt:
Geneeskunde is soms genezen, vaak
verlichten, maar altijd troost bieden.4
(…) Als ik dit lees, besef ik waar het
in de zorg echt om gaat en vind ik de
passie om vol te houden. Het is het
bieden van troost en compassie dat
uiteindelijk ook mijzelf troost.
Empathie is een vorm van medeleven waarbij soms details al een wereld van verschil kunnen maken. Het
is goed om dat te beseffen, of je nu
secretaresse bent of superspecialist.
Een hand op de schouder. De logis-
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tiek net wat soepeler regelen. Op tijd
bellen. Bellen. Een kaartje met je mailadres ‘voor als er vragen zijn’. Op het
oog lijken het kleine gebaren, maar
ik weet zeker dat het juist deze details
zijn die voor een patiënt een wezenlijk verschil kunnen maken.
Ik lees weleens dat het niet professioneel zou zijn dat zorgverleners geëmotioneerd raken. Ik ben het daar
niet mee eens. Daar waar een traan
vloeit, is compassie en empathie. Het
belang van deze eigenschappen valt
niet te onderschatten. Van zorgverleners eisen we terecht de beste zorg,
kennis van de laatste wetenschappelijke inzichten, de hoogste precisie
als ze ons opereren of behandelen.
Maar mensen verlangen wezenlijk
naar nog een andere kwaliteit, en
misschien is dat wel de allerbelangrijkste: menselijke maat.
Als we zien aankomen dat iemand
alleen sterft, valt me op dat elke
zorgverlener grote piëteit betracht en
zoveel mogelijk ruimte vrijmaakt om
aanwezig te zijn.
In de praktijk van een arts die patiënten met kanker behandelt, gebeurt
het bijna dagelijks dat er een slechtnieuwsgesprek gevoerd wordt. Ondanks de frequentie kan ik me niet
voorstellen dat dit soort gesprekken
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voor mij ooit routine zou worden.
Zo’n intens zwart scenario delen met
iemand die vlak tegenover je zit, is
onmogelijk zonder mededogen.
Het doseren van morfine kent een
zekere complexiteit. (…) Degene die
doseert doet dat volgens de regels
van de ‘stervenskunst’. Het zijn regels
die amper zijn te vatten in een protocol; ze zijn het resultaat van medische
kennis, klinische ervaring, intuïtie, medemenselijkheid en normbesef. De
dosering ligt uiteindelijk daar waar
proportionaliteit en barmhartigheid
samenkomen.
Wat fijn is het dat wij als zorgverleners, verpleegkundigen en artsen kunnen ingrijpen als er lijden om het bed
ontstaat. Niet met medicamenten.
Want die helpen dan niet. Wel door
te luisteren of juist te spreken. En als
woorden ontbreken, zijn er altijd nog
handen. Om te troosten.
Duidelijkheid
De vorige citaten geven aan hoe de
auteur zijn ondubbelzinnige boodschap telkens doorheen zijn levensechte verhalen weeft, verhalen die hij
door de band in een drietal pagina’s
weet te vatten. Subliem, naar inhoud
en taal!
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Een cruciaal aspect van die missie is
de openheid bij slechtnieuwsgesprekken. Zorg verlenen in de palliatieve
fase is soms uitermate gecompliceerd.
Soms is het aftasten wat je precies
moet of mag zeggen. Het zijn keuzes die vaak op basis van je eigen
referentiekader en intuïtie gemaakt
worden. Vrijwel altijd helpt volstrekte
helderheid.
Ook als het kinderen betreft. De
Hosson laat in dit verband een ontwikkelingspsychologe die hij met
betrekking tot een jong gezin heeft
geconsulteerd, aan het woord. ‘Ze
moeten het weten’, vertelt ze me. (…)
Op hun niveau, rekening houdend
met hun belevingswereld, maar wel
naar waarheid, ook al is die waarheid rauw en zwart. Kinderen uit de
wind houden, ze niet informeren en
niet meenemen langs de paden van
ziekte en dood is pas echt schadelijk,
op korte en lange termijn. Kinderen
moeten serieus genomen worden.
Dat maakt dat ze na een verlies niet
achterblijven met een puzzel waar
stukjes van ontbreken.
In zijn bureau bewaart de longarts
een brief van een man die overleden
is aan longkanker met uitzaaiingen,
maar met wie de gesprekken nooit
makkelijk zijn geweest omdat de zieke telkens weer zijn hoop stelde op
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nieuwe behandelingen. Beste dokter
De Hosson, het is altijd een gegeven
geweest dat ik zou sterven. Door
de volstrekte duidelijkheid hierover
is, ondanks de bijwerkingen van de
medicijnen, de wanhoop en het grote
verdriet, het laatste stuk van mijn leven en mijn sterven heel waardevol
geweest voor mijn vrouw, mijn kinderen en voor mij. Dank u wel.
Thuis sterven
De Hosson breekt ook een lans voor
palliatieve thuiszorg. Zijn verhaal Belofte, dat mensen niet thuis kunnen
sterven door allerlei complexe regels,
heeft samen met andere casuïstiek
tot veel publiciteit, een Kamerdebat
en later ook de oprichting van het
praktijkteam palliatieve zorg van het
betrokken ministerie Volksgezondheid
geleid5. De man uit de column die
niet thuis kon sterven door de ingewikkelde problematiek aangaande
geldstromen, had nadrukkelijk aan
De Hosson gevraagd om ’ze’ te laten
weten dat ‘dit’ moet veranderen. Ik
los met dit verhaal die belofte in. 
Een vrouw die bang is om thuis dood
te gaan en niet wil dat haar man en
kinderen het allemaal moeten zien,
kan uiteindelijk toch door de longarts overtuigd worden van palliatieve
thuiszorg. Een tijd later, als het he-

Slotcouplet – Ervaringen van een longarts

lemaal niet meer gaat, wordt hij bij
haar thuis uitgenodigd. Wat een eer
dat ze aan me denkt op dit moment.
(…) In het halfuur dat ik bij haar ben,
word ik geraakt door de uitbundige
lof die de familie heeft voor de verpleegkundige. Haar dochter roept:
‘Niets is te gek, alles kan en mag.’
Haar man vult aan: ‘Er is tijd voor mij,
een praatje, steun.’ (…) Het verhaal
van deze nog veel te jonge vrouw
van in de vijftig laat zien dat thuis
sterven heel goed mogelijk is, dat er
veilige en vertrouwde medische en
verpleegkundige ondersteuning kan
geboden worden.
Een man die in amper twee weken
heel erg verslechtert, beseft dat hij
doodgaat. ‘Dan wil ik naar huis’,
zegt hij bijna emotieloos. ‘Dan wil
ik naar huis om daar te sterven.’ (…)
Met respect wordt de man door de
ambulanceverpleegkundigen uit zijn
ziekenhuisbed getild. In het woordloos afscheid dat volgt, schuilt iets
moois. Het is de menselijkheid binnen
al de waanzin die ik nu zo krachtig
voel. Hij steekt zijn hand naar me uit.
Ik pak hem vast en slik, een huivering gaat langs mijn rug. We knijpen
zacht. Het is een kort saluut van nabijheid, dat ik nadrukkelijk beleef. Er
volgt een ‘dag’. Dan rijden ze weg.
Naar huis.
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Intimiteit
Slotcouplet herbergt onmacht, verdriet, pijn en tranen, maar ook ongekend intense momenten in de laatste
uren van mensen.
Als de longarts bij een voor hem
onbekende patiënte wordt geroepen die klaagt over toenemende
benauwdheid, veroorzaakt door een
zeldzaam neurologisch ziektebeeld
waarbij haar ademhalingsspieren uitvallen, blijkt hij een van haar dochters
uit zijn studententijd te kennen. Ik vertel de patiënt dat ik haar bewustzijn
moet verlagen, zodat ze dit lijden niet
meer hoeft te ervaren. Ze reageert
er amper op, maar de dochters knikken. ‘Doe wat, in godsnaam’, zegt de
vriendin van vroeger. (…) Haar beide
dochters buigen zich naar voren en
het is zo lief te zien dat ze hun moeder zoenen en dat ze haar daarbij
overal waar ze maar kunnen proberen te raken. Het is een voorrecht om
zulke intimiteit te mogen aanschouwen.
Een jonge vader, een dertiger, sterft
aan longfibrose. Een afstotingsreactie
na een geslaagde longtransplantatie, met een infectie erbovenop. Opname op de intensive care. Intubatie.
Beademingsapparatuur. Wanhoop.
Het haalt allemaal niets uit en uitein-

delijk wordt de beademingsmachine
gestopt. In de intimiteit van dat moment – het voelt als een eer om erbij
te mogen zijn – zie ik hoe zijn vrouw
zijn hand vasthoudt. Ik zie hun dochtertje naast haar. Dan gebeurt het;
even schrik ik als het meisje opstaat.
Zonder acht op ons te slaan, klimt ze
lenig op het bed en gaat op zijn buik
zitten. Niemand grijpt in. Natuurlijk
niet. Het is prachtig.
Als een vitale oudere man snel achteruitgaat na enkele longontstekingen, plaatst de longarts een morfine- en dormicumpomp om de erge
benauwdheid tegen te gaan en de
patiënt niet te laten lijden. Als hij in
de kamer van de zieke binnenloopt,
waar een intieme rust heerst, neemt
de vrouw de hand van de dokter en
van haar stervende man. Van haar
gezicht kijk ik naar haar hand die
de zijne omklemt. Wat kan het beeld
van oude handen die elkaar vasthouden, ontroeren.
Euthanasie
De kwestie of ‘lijden aan het leven’
uitzichtloos is, komt in het boek natuurlijk ook te berde. Deze vraag is
het onderwerp van veel discussies
over euthanasie, een moreel dilemma
waar onze maatschappij sterk over
verdeeld is.
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Patiënten die voor euthanasie kiezen,
hebben daar vaak al jaren over nagedacht: als ik ongeneeslijk ziek word,
wil ik snel dood. Het is een groot
voorrecht om in een land te leven
waar het mogelijk is om ondraaglijk
en uitzichtloos lijden op deze wijze te
beëindigen. Euthanasie is een uiterste
in het brede spectrum van ondersteuning rond het levenseinde. Palliatieve
zorg omvat alles wat erop gericht is
de kwaliteit van leven te bewaken en
te bewaren tot in de allerlaatste seconde.
De Hosson zet altijd met alle middelen
in om kwaliteit van sterven mogelijk te
maken. Keuzes rond het levenseinde,
zoals de keuze om euthanasie toe te
passen, zijn vaak buitengewoon gecompliceerd en hoogst individueel.
In de krant lees ik steeds vaker dat
mensen schrijven over euthanasie alsof het voor een dokter de gewoonste
zaak van de wereld is. Alsof het ‘er
gewoon bij hoort.’ Alsof je kunt vragen om euthanasie, en dat de arts
dat dan wel ‘even’ regelt. Alsof de
procedure in feite een formaliteit is.
(…) Laat ik duidelijk zijn: ik ben beslist
principieel voorstander van euthanasie, mits op goed afgewogen gronden.
Slechts zelden lees ik over de bele-
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ving van de arts die een euthanasie
uitvoert, over hoe heftig het is om
deze procedure in te zetten, over de
impact die het op de behandelaar
heeft. Daar confronteert hij de lezer
mee op het moment dat een oudere
man, die hij al ruim een jaar kent, hem
vraagt: ‘Wilt u mij een spuitje geven?
Laat mij gaan, want zo kan ik niet
langer.’ De man kampt met hevige
benauwdheid ten gevolge van longfalen, en longrevalidatie heeft geen
verbetering gebracht. Zijn toestand
verergert en de benauwdheid maakt
hem angstig. Noch gesprekken met
de psycholoog en de geestelijk verzorger, noch pillen tegen de angst
brengen soelaas. Tijdens zijn laatste
opname komt het hoge woord eruit.
De huisarts bevestigt dat de wens al
langer bestaat en een tweede arts,
die de patiënt komt beoordelen, geeft
zijn akkoord. Een dag voor de euthanasie ontstaat toch twijfel bij mij:
is dit de weg naar het beste levenseinde? Hoe sta ik er zelf eigenlijk in?
De longarts zoekt de man op. Hij ziet
grauw en is benauwd. Hij is vastberaden, veel moediger dan ik. (…) Zijn
lot is te lezen in zijn ogen. Daar vind
ik mijn bewijs dat hij ondraaglijk lijdt,
de bevestiging waarnaar ik op zoek
ben.
De oudere mijnheer maakt korte metten met mijn onzekerheid. ‘Ga zitten!’
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Hij pakt vol trots een prachtige fles.
Saint-Emilion grand cru 2007. ‘Ik ga
in stijl.’ We drinken een half glas wijn
en wisselen wat woorden. Er is humor. Zijn dochter staat met tranen in
de hoek. Bijna vaderlijk neemt hij mij
de regie uit handen. ‘Doe het maar’,
moedigt hij mij aan. Na het intiem afscheid van zijn dochter geeft de longarts het eerste middel. Mijn hart lijkt
over te slaan, sneller, langzamer. Ik
krijg zweethanden. Gedachten flitsen
door mijn hoofd. Mijn blik schiet naar
de klok. De tijd. Stilte. Bomen buiten.
Wind. De hand van de verpleegkundige verschijnt met een spuit. We trillen. Het tweede middel, ik spuit het
in. Dan gaat het heel snel. Ik heb het
gedaan. Het is gebeurd. (…) Al snel
komt de assisterend verpleegkundige
binnen met mijn collega, die als steun
in huis gebleven is. Met een kop koffie
in de hand overdenken wij in de keuken de bizarre gebeurtenissen van de
afgelopen vijftien minuten. Rationeel
is het goed, maar gevoelsmatig sta
ik in lichterlaaie. En op uitdrukkelijk
verzoek van de net overleden man,
drinken ze de fles wijn leeg die nog
over is. Op zijn leven. Op zijn dood.
Palliatieve zorg, een zegening
Dit boek zou verplichte lectuur moeten
zijn voor alle studenten geneeskunde,
of beter nog voor alle verzorgenden.
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Ik zou tal van warme staaltjes uit de
verhalenbundel, die de ode aan de
palliatieve zorg bekrachtigen, kunnen
toevoegen. Over de onmisbare teamgeest, de rol van de geestelijk verzorger, over het schouwen van een
overleden lichaam, over doodgaan
in een andere cultuur, over fouten toegeven, over hoe moeilijk De Hosson
het heeft met de controledrang van
de overheid of met valse hoop die in
talkshows over kanker wordt gewekt,
over de persoonlijke ervaring van de
longarts als zoon bij het sterfbed van
zijn moeder, over kwetsbaarheid en
verbinding, over zijn wie je bent, over
zoveel meer …
Natuurlijk is langer leven een belangrijk streven, maar we falen pas echt
als dit ons enige en hoogste doel
wordt. In het laatste hoofdstuk van het
leven, als de ziekte vordert, verandert
het doel van de behandeling zelfs:
we falen dan als we waardigheid
niet als enige en allerhoogste doel
stellen.
Terminale zorg is meer dan het toedienen van medicijnen zoals morfine
of dormicum, het voeren van duidelijke slechtnieuwsgesprekken, het uitleggen welke mogelijkheden er zijn om
het lijden te verlichten. Het is zoveel
meer dan dat. Het gaat er vooral om
je niet altijd door de regels te laten
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leiden. De vrijheid te nemen om daarvan af te wijken en om als zorgverlener al het mogelijke voor een stervende patiënt te betekenen. Terminale
zorg is vragen wat nu nog echt belangrijk is. Wijzen op een glas wijn,
zelfs als er NIETS DRINKEN prijkt op
het bordje naast het bed. Terminale
zorg is toch nog even langskomen,
ook als het echt helemaal niet meer
nodig is. Iemand even aanraken als
dat kan en gepast is. Toestaan dat de
hond of de kat gedag komt zeggen.
Aan het bed zitten. Er simpelweg zijn
en alleen maar luisteren. Soms zelfs
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zonder te antwoorden, want opvallend vaak zijn alle antwoorden op.
Als er alleen nog stilte rest …, lees
dan dit verrijkende boek en laat je raken door de inspirerende boodschap
om ze verder mee uit te dragen.
Paula VEESTRAETEN
Sander de Hosson
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Ervaringen van een longarts
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