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Spiritualiteit in de
laatste levensfase
Tilly de Kruyf

Wout Huizing

Congres palliatieve zorg voor mensen met dementie
Ede 4 april 2016
Trainingswinkel

www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel
Presentaties en scholingen voor:
- (zorg)Professionals
- Vrijwilligers
- Mantelzorgers
- Wmo-ambtenaren
Thema’s: zingeving en levensvragen, zinvol leven met
dementie, de binnenkant van eenzaamheid, levenskunst
en stervenskunst

Ø

Noem je naam en ga naast elkaar zitten op volgorde
van het alfabet

Ø

Nadere kennismaking in tweetallen/interview,
2 vragen:
- Wat brengt je bij deze workshop?
- Waar hoop je na afloop mee naar huis te gaan?

Ø

Plenaire terugkoppeling: wat heb je gehoord van je
gesprekspartner over verwachtingen voor de
workshop?

Ø

De MENS met dementie

Ø

Laatste levensfase en spiritualiteit

Ø

Zoet en zuur

Ø

Wat is nodig?

Ø

Steun, een eerste aanzet

Ø

Wie is die mens?

Ø

Context en relaties

Ø

Levensverhaal

Ø

Dementie,
dé mens met dementie bestaat hij of zij?
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Nodig
ü Bedreigde

ik

ü Verdwaalde

ik

steun, meegaan in herinnering;
MEE- DENKEN
houvast, meegaan in beleving;
MEE-DOEN

ü Verborgen

ik

bevestiging, benoemen van
gevoelens; MEE-GENOMEN worden

ü Verzonken

ik

contact, aanraken, prikkelen van
zintuigen; MEE-VOELEN

‘Migratie’ van spiritualiteit van het religieuze naar
het seculiere domein

J. Swinton, Spirituality and Mental Health Care, Rediscovering a ‘Forgotten’Dimension, London 2006.

Spiritualiteit is ‘het levensbeschouwelijk
functioneren van de mens, waartoe ook de vragen
van zinervaring en zingeving gerekend worden'.
Het gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke - van
godsdienstige tot alledaagse - bronnen van inspiratie en
‘geraakt’ worden.
Voor sommige mensen ligt het accent hierbij op het gevoelsleven (bijv.
bidden, genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of activiteiten
(mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een goede zaak),
anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie, studie).

Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan,
is dynamisch, en heeft meer te maken met de bron
van een levenshouding dan met een af te bakenen
levensgebied.

Carlo Leget,
Ruimte om te Sterven
bijzonder hoogleraar ‘ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg’
hoogleraar Zorgethiek en Begeleidingswetenschappen UvH
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-

… in de mens met dementie

Openheid, ontvankelijkheid
Vertrouwen
Mildheid
Humor
Barmhartigheid
Compassie
Aandacht

… in de zorgverlener
… in de naaste

“Ken jezelf”

Ø

Ø

Welke pijnlijke ervaring heb je ervaren?
(één steekwoord)

Welke verrijkende of betekenisvolle ervaring heb
je ervaren?
(één steekwoord)

Ø

Grenzen

Ø

Dilemma’s

Ø

Sedatie & euthanasie?
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Ø

Hoe is het voor de naasten? Wat doet het met
hen?

Ø

Hoe is het voor de zorgverlener, voor jou?
Wat doet het met jou?

ØWat

ØWat

	
  

Bedreigde ik	
  

Verdwaalde ik	
  

Verborgen ik	
  

Verzonken ik	
  

Algemeen	
  

Vasthouden aan
identiteit, maar kost
energie. Neiging om
zichzelf te verdededigen	
  

Zichzelf voor een deel
kwijt. Hulp van ander
nodig om staande te
blijven en zich veilig te
voelen	
  

Persoon van vroeger is
minder herkenbaar.
Gevoelens in het hier en
nu staan op de
voorgrond	
  

Contact is moeilijk te
houden. Basale
behoeften staan voorop,
ook gevoel geborgen te
zijn	
  

In contact van belang	
  

Mee willen denken
Mee willen praten	
  

Mee willen praten
Mee willen doen	
  

Meedoen
Meegenomen worden	
  

(probeer) mee te voelen	
  

Benadering/ sleutel in
contact	
  

Steun bieden

Houvast bieden

Bevestiging bieden

Contact bieden

Niet confronteren

Niet corrigeren

Luisteren naar
gevoelens

Meegaan in herbeleving	
  

Benoemen van
gevoelens en ervaringen
die herbeleefd worden	
  

Aanraken, zintuigen
prikkelen
Meegaan in herbeleving
van vroegkinderlijke
behoeften	
  

zag je aan pijn?

zag je als sleutel…tot contact?

Meegaan in
herinneringen	
  

22

Ø

Ik – Ander

Ø

Doen – Laten

Ø

Vasthouden – Loslaten

Ø

Herinneren – Vergeten/Vergeven

Ø

Geloven - Weten

Spiritualiteit in de zorg
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Ø

Bemoediging en troost

Ø

Aansluiten op de leefwereld

Ø

Aanmoedigen van verhalen

Ø

Eigenheid respecteren

Ø

Levensbeschouwelijke gewoontes en uitingen
mogelijk maken

Ø

Muziek

Ø

Samenvatting

Ø

Rituelen

Ø

Evaluatie: één woord ‘wat neem je mee?’

Ø

Gebaren

Ø

Informatie op papier

Ø

Taal/metaforen

Ø

Aanraking

Ø

Naasten erbij betrekken

Bedankt!
Wout Huizing & Tilly de Kruyf
Trainers Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
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