
Leven is ook doodgaan. Denk erover, 
praat erover. 

7 april 2018 



Aantal sterfgevallen in Nederland
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Suprise question (of hoe zorg ik dat ik niet reactief word??) 

Zou het mij verbazen 
als de patiënt 

binnen het jaar zou 
overlijden? 

Met daaronder natuurlijk allerlei variaties: 

• Zou het mij verbazen als ik dit over 2 maanden 
niet meer kan bespreken? 

• Zou het mij verbazen als dit echtpaar geen weg 
weet met dit verdriet? 



Onderzoek onder 1600 mensen

• Wat is voor u belangrijk als u aan de laatste 
dagen / weken van uw leven denkt

• Wat vindt men belangrijk

• Wat is opvallend wanneer we kijken naar de 
resultaten



Wat vindt men belangrijk 

familie en/of vrienden 61 %

geen pijn hebben, niet benauwd, geen vreselijke misselijkheid 57 %

mijn waardigheid behouden 41 %

mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer mijn leven eindigt 38 %

goede verzorging 34 %

afscheid nemen 32 %

volledig bij bewustzijn zijn 30 %

medische zorg 27 %

in mijn eigen woning blijven wonen 26 %

genieten 26 %



Opvallende aspecten

• Taboe 
– Weerstand op het onderwerp, vermijding, vooruitschuiven, 

onzekerheid etc.

• Praten en denken over de dood
– Gericht, actief, bewust, uiten, confrontatie, etc.

• Sociaal sterven
– Verbondenheid, hele systeem, zorgzaamheid, stervende centraal, 

empathie, etc.

• Regie in de laatste levensfase
– Regie, autonomie, geen last, (medische) maakbaarheid, etc 
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Sterfstijl: vertrouwenden (12%)
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Vertrouwenden

• Regie – behoefte: betrekkelijk 

• Praten en denken: laag 

• Sociaal sterven: helder

• Taboe: geen taboe



Hoe start je nu het gesprek op over de laatste 
levensfase met deze groep?



Vertrouwende

• Hier heeft u wat beschrijvingen waar andere mensen troost in vinden. 
Blader er maar eens door heen, heb het er over met uw familie en dan 
horen we bij onze volgende afspraken wel wat meer? 

• Wat zijn ervaringen in overlijdens bij uw familie waar u met goed gevoel
op terugkijkt? 

• Wat zijn uw belangrijkste rituelen? 

• Wie zal u dragen in de laatste fase? Wat ‘zijn’ deze mensen voor u en wat 
bent u voor deze mensen? 

• Misschien een gekke vraag: Welke betekenis kan ik voor u hebben? 

• Jouw houding: traag, een beetje afwachtend, veel stilte, veel ruimte, niet 
te veel willen. 



Sterfstijl: rationelen (15%)
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Rationelen

• Regie: hoog - hier en nu

• Praten en denken: beperkt

• Sociaal sterven: niet helder

• Taboe: taboe



Hoe start je nu het gesprek op over de laatste 
levensfase met deze groep?



Rationele

• Het beleid in dit huis is om uw wensen te kennen in de laatste levensfase 
– zo kan ik mij optimaal afstemmen op uw wensen en kan ik ook adequaat
mijn collega’s informeren. 

• statistieken – uit onderzoek blijkt dat het op een rijtje – in kaart brengen 
van gedachten heel effectief is in deze fase, zowel voor cliënten als hun 
direct betrokkenen. 

• wat is het beste voor u

• welke zakelijke dingen zijn al op orde en op welke gebieden moeten nog 
stappen worden gezet. 

• Jouw houding: deskundig, to-the-point, concreet, niet gericht 
op kwetsbaarheid. 



Sterfstijl: socialen (33%)
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Socialen

• Regie – behoefte: zeer laag

• Praten en denken: beperkt

• Sociaal sterven: helder

• Taboe: liever niet



Hoe start je nu het gesprek op over de laatste 
levensfase met deze groep?



Sociale 

• We gaan er gewoon samen voor zitten, ik noem dingen en dan zegt u of 
het belangrijk voor u is. 

• Wat zeggen u buren erover? 

• Wat denkt u dat de meeste mensen belangrijk vinden? 

• Het is toch eigenlijk gek om het er niet over te hebben? (met 
onuitgesproken: nu we weten wat er aan de hand is)

• Veel mensen zien er tegenop, én gelijktijdig lucht het ook enorm op om 
het er even over te hebben. 

• Jouw houding: nabij, luchtig, normaliserend (dat doe ik bij 
iedereen), kordaat, niet te veel ruimte geven voor 
ontsnapping. 



socialen

pro-actieven

Sterfstijl: pro-actieven (18%)

Levenswijze 

Traditioneel Modern Nieuwe tijd

+

-

B
ezig zijn

 m
et en

 p
raten

 o
ver d

e d
o

o
d

+

-

rationelen

vertrouwenden



Pro actieven

• Regie – behoefte: zeer hoog

• Praten en denken:    makkelijk

• Sociaal sterven: helder

• Taboe: geen taboe



Hoe start je nu het gesprek op over de laatste 
levensfase met deze groep?



Sterfstijl: onbevangenen (22%)
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Onbevangenen

• Regie: gericht op hier en nu

• Praten en denken: beperkt

• Sociaal sterven: onduidelijk

• Taboe: geen flauwekul



Hoe start je nu het gesprek op over de laatste 
levensfase met deze groep?



Onbevangene 

• Hoe is het met je op dit moment? 

• Wat zou je willen? bucketlist

• Wat absoluut niet meer? Fuck-itlist

• Nu de dood zo in aantocht is, wat kan ik dan voor je 
betekenen. Wat moet ik doen en wat moet ik vooral laten? 

• Jouw houding: concreet, recht-voor-zijn-raap, gericht op actie, 
goed je professionele plek in de gaten houden (het is prima 
als jij wil gaan bungyjumpen, vanuit medisch oogpunt lijkt het 
me ook handig als je …. even de gaten houdt.)  



Voor vragen - opmerkingen

Bert Buizert

Telefoon 06-51924150

Mail bert.buizert@stichtingstem.info

Website: www.doodgewoonbespreekbaar.nl

Website: www.stichtingstem.info
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