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D
e eerste keer ben je geschokt.

Maar na verloop van tijd raak je eraan gewend. Je 

zegt tegen jezelf dat het onvermijdelijk is.

De dood van iemand die je begeleidt, is altijd moeilijk, hoe goed je 

ook bent opgeleid en hoeveel ervaring je ook hebt. Dan ga je heel 

erg twijfelen en krijg je vaak het gevoel dat je hebt gefaald en dat 

het misschien wel jouw schuld is.

Toch wordt er weinig nagedacht over wat het allemaal doet met 

degenen die bij hulp- en zorginstellingen werken. 

Welke gevolgen heeft het voor hen? Welke fasen maken ze door? 

Bij wie kunnen ze aankloppen voor steun?

Hoe vinden ze je het juiste midden tussen intense schuldgevoelens 

en volledige onverschilligheid?

Hoe moeten we omgaan met een gebeurtenis die ons als professi-

onals diep raakt en die ons meer dan ooit bewust maakt van de li-

chamelijkheid van andere mensen, van hun werkelijkheid en vaak 

van de wrede gevolgen van wat ze meemaken of hebben 

meegemaakt?

Als je op je werk te maken krijgt met de dood, doet dat je vaak net 

zoveel als in je privéleven. Wanneer je iemand verliest die je soms 

jarenlang zag en met wie je een band had opgebouwd, laat dat je 

als mens doorgaans niet onberoerd.

INLEIDING
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Je wordt overweldigd door vragen en emoties die de grenzen van 

het professionele overschrijden. Dit soort zaken worden hier be-

handeld vanuit een chronologisch perspectief en op grond van de 

ervaringen van een begeleidingsteam van Housing First, dat gericht 

is op het huisvesten van langdurig daklozen met ernstige psychi-

sche problemen en verslavingen.

De hulpverleners en hulpverleensters wilden graag delen wat ze 

meemaken tijdens de uitoefening van hun vak, waarin de dood 

nooit ver weg is. Door het leven op straat, maatschappelijke uitslui-

ting en gebrek aan toegang tot hulp en zorg leven daklozen aan-

zienlijk korter dan anderen. En vaak krijgen ze pas huisvesting aan-

geboden wanneer hun lichaam en geest al vergaand zijn aangetast. 

Dus elke keer dat iemand niet opendoet, niet opneemt of vertelt 

over onbeschrijflijk leed, denk je gelijk aan het ergste.

“Je accepteert het heel grote risico dat mensen zullen ster-

ven. Dat weet je van meet af aan. Bij dit werk moet je accep-

teren dat je soms tekortschiet en mensen kwijtraakt.”

Deze tekst is niet filosofisch, sociologisch, epi-

demiologisch of medisch bedoeld, maar gaat 

over de ervaringen van mensen die op het 

terrein werken. We proberen een licht te wer-

pen op bepaalde algemeenheden en daaruit 

een aantal conclusies te trekken over de con-

crete begeleiding in de sociale sector en de 

gezondheidszorg.

“De hulpverleners en 

hulpverleensters wilden 

graag delen wat ze 

meemaken tijdens de 

uitoefening van hun vak, 

waarin de dood nooit ver 

weg is.”
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V
aak is je eerste gedachte aan de dood een soort an-

ticipatie. Zou hij of zij dood zijn?

Je gaat dan redenen bedenken om je zorgen te 

maken of om dat niet te doen. Als je mensen met een hoog risico 

begeleidt, kun je echter niet continu in de hoogste staat van pa-

raatheid verkeren. Maar als je niet snel genoeg reageert, is het mo-

gelijk dat je de ander niet op tijd kunt redden.

“Je gaat je vaak zorgen maken wanneer iemand de telefoon 

niet opneemt, terwijl het er de persoon niet naar is om 

niets van zich te laten horen...’’

De angst kan zijn ingegeven door bepaalde omstandigheden: de 

betreffende persoon heeft het moeilijk, drinkt te veel, is suïcidaal 

of laat niets van zich horen terwijl dat niets voor hem of haar is.

“Je kunt je allerlei dingen voorstellen, maar weet nooit wat 

er met de ander kan zijn gebeurd. Het is altijd mogelijk dat 

hij of zij zichzelf in gevaar heeft gebracht en inmiddels dood 

is, en dat staat los van mijn gedachten.”

Om informatie en emoties uit elkaar te houden en samen na te 

denken over de situatie, kan een protocol nuttig zijn. In zo’n protocol 

staat bijvoorbeeld welke vragen je kunt stellen om een beter beeld 

van de situatie te krijgen en gericht actie te kunnen ondernemen.

DE ANGST VOOR DE DOOD
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Sinds wanneer hebben we niets meer van hem of haar gehoord? Is 

dat normaal? Is er een andere manier om de betreffende persoon 

te benaderen? Bijvoorbeeld via een vriend, familie, buren, winkeliers, 

apothekers, maatschappelijk werkers of bewindvoerders. Is er een 

plek waar hij of zij vaak komt en misschien te vinden kan zijn? Heeft 

de betreffende persoon gezondheidsproblemen die ons zorgen 

moeten baren? Bestaat het gevaar van een overdosis? Is het moge-

lijk dat hij of zij in het ziekenhuis ligt of is opgepakt?

Als je je bezorgdheid deelt met collega’s, wordt de situatie vaak 

duidelijker en krijg je een beter inzicht in de risico’s.

Bij de betreffende woning kristalliseren je angsten zich vaak. Is de 

betreffende persoon al dood of op dit moment aan het doodgaan? 

Als je in paniek de deur forceert, kan dat schadelijk zijn en terecht 

leiden tot een gevoel van inbreuk bij de ander. Er zijn dus verschil-

lende stappen vereist.

Je kunt bijvoorbeeld eerst zoeken naar tekenen van leven in de wo-

ning sinds het laatste bezoek, of de sleutels van de voordeur van 

het gebouw pakken om direct bij de betrokkene te kunnen aanklop-

pen, of je kunt een briefje onder de deur schuiven en bij je volgende 

bezoek kijken of het er nog ligt. 

Wanneer alle signalen op rood staan en er een grote kans bestaat 

dat de ander is overleden, kun je ervoor kiezen om het lichaam van 

de betreffende persoon niet te willen zien, want dat kan een trau-

matische gebeurtenis zijn die niet per se nuttig is. De politie kan de 

deur openen en vaststellen wat de toestand is van de betreffende 

persoon.
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D
e sterfgevallen in de Housing First-projecten kunnen 

verschillende oorzaken hebben. Sommige zijn vrij-

willig (zelfmoord), andere meer onvrijwillig (overdo-

sis). Weer andere zijn onverwacht (een val) of juist 

aangekondigd (kanker, een chronische ziekte). Maar dikwijls blijft 

de oorzaak onbekend. Veel mensen die lang op straat hebben ge-

leefd, sterven vroegtijdig/1, en dan wordt slechts zelden een autop-

sie verricht. Men spreekt dan van een ‘natuurlijke dood’ bij mensen 

die amper vijftig zijn geworden.

Leven op straat is dodelijk door alle geestelijke en lichamelijke aan-

doeningen die dat veroorzaakt en door de onmogelijkheid om ze 

goed te behandelen.

“Dit soort mensen heeft vaak zoveel aandoeningen. Ze zou-

den allemaal naar vier specialisten moeten gaan, maar het 

is doorgaans onmogelijk om afspraken te maken, zodat je 

hetzelfde doet als hulpverleners die je slecht vindt, door het 

een beetje te laten hangen. Je gaat één keer mee naar de 

specialist, maar niet vijftig keer.”

DE DOOD EN DE OORZAKEN 

EN OMSTANDIGHEDEN 

ERVAN

1/ Uit gegevens die zijn verzameld door het Collectief “Straatdoden” (http://
straatdoden.brussels/), dat in 2005 is opgericht met als missie te ‘ijveren voor een 
waardig afscheid voor Brusselse straatbewoners’, blijkt dat langdurig daklozen 
gemiddeld 49,8 jaar worden. En dat terwijl de gemiddelde levensverwachting in 
Brussel 81,6 jaar is.

“Ik heb er veel aan gedacht, en waar ik bang voor 

was, is ook gebeurd.” 
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Het is dus lastig om toegang tot zorg te krijgen, maar het kan ook 

zo zijn dat de persoon in kwestie weigert om behandeld te worden. 

Veel kwetsbare mensen met geestelijke problemen en verslavingen 

zijn in het verleden niet echt goed behandeld door de medische 

sector of zelfs afgewezen. Dergelijke ervaringen kunnen ertoe lei-

den dat ze zorg weigeren, zoals duidelijk blijkt uit de studie Parcours.

Brussel  over psychiatrische zorg: “[Je moet] weten dat de maat-

schappij best wel wat mensen telt die vroeger in contact gekomen 

zijn met de psychiatrie, die niet genezen zijn, maar niets meer met 

de psychiatrie te maken willen hebben. Dat moet je goed 

beseffen.”

Bepaalde mensen beseffen totaal niet dat hun gedrag gevaarlijk is 

en nemen continu grote risico’s, of ze zorgen ervoor dat hun hulp-

verleners of hulpverleensters niets kunnen doen.

“Wanneer iemand die vaak om hulp vraagt, dat niet meer 

doet, kan dat komen omdat hij of zij zich onkwetsbaar voelt. 

En soms kan het te maken hebben met drugsgebruik.”

Om de relatie met de zorg te herstellen, moet men vaak alle zeilen 

bijzetten om contact te leggen en vertrouwen te kweken. Je moet 

steeds weer afspraken maken, veel met de betreffende persoon 

praten, de ander aanmoedigen en proberen om de drempel tot de 

zorg te verlagen. Maar uiteindelijk moet die ander er zelf voor kie-

zen, en hij of zij heeft altijd de vrijheid om behandeling af te wijzen 

. Soms is er dus niet alleen sprake van niet-kunnen, maar ook van de 

oprechte wil om niet te beslissen voor de ander.

“Het doel van mijn werk is helemaal niet om te voorkomen 

dat het gebeurt, maar om ervoor te zorgen dat de betref-

fende persoon een keuze heeft.”

Uiteindelijk kan dat betekenen dat de ander vraagt om euthanasie, 

maar die vindt dan onder begeleiding plaats.

“Iemand met wie het de laatste jaren veel beter ging, is zon-

der geweld overleden aan kanker. Ze was al enige tijd clean. 

We hebben haar echt tot het eind kunnen begeleiden, met 

euthanasie en zo. En het kan vreemd klinken, maar het was 

ergens wel een mooi moment. Ik kon er tot het eind voor 

haar zijn.”

Meestal komt de dood echter onverwacht, zonder dat iemand zich 

heeft kunnen voorbereiden.

“Hij is overleden na verkeerd te zijn gevallen op zijn salonta-

fel. Hij nam zware medicijnen en was een beetje groggy. Hij 

moet zijn medicijnen hebben geslikt en misschien nog wat 

anders, en doordat hij helemaal alleen in zijn appartement 

was...”

In dergelijke gevallen lopen hulpverleners en hulpverleensters vaak 

nog tegen andere zaken op die we nader zullen behandelen in de 

volgende paragrafen.

2/ Carole Walker, Pablo Nicaise, Sophie Thunus, “Parcours.Brussel”, 2019, p.41. 
3/ De wet van 22 april 2002 inzake de rechten van patiënten bepaalt dat ieder het recht 

heeft om zelf vrijelijk te beschikken over zijn of haar lichaam en daarmee over zijn 
of haar gezondheid (www.belgischrecht.be). De opneming ter observatie 
(wet van 26 juni 1990) vormt daarop een uitzondering, maar valt onder strikte regels 
en heeft als doel om van de ‘geesteszieke’ weer een rechtssubject te maken.
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T
ot het laatste moment blijf je hopen dat de betref-

fende persoon nog in leven is.

“Wanneer je erheen gaat, heb je nog hoop en denk je: 

misschien is hij gewoon de deur uit. Ik had de politie 

gebeld, want wellicht was hij ergens anders te vinden. 

Het verschil tussen wat ik dacht en de werkelijkheid was 

behoorlijk verontrustend.”

Door de bevestiging van het overlijden van de ander wordt de hulp-

verlener of hulpverleenster op zichzelf teruggeworpen en gecon-

fronteerd met zijn of haar eigen en bijna instinctieve manier om 

met ernstige stresssituaties om te gaan.

“Rationeel gezien weet je dat dit soort dingen gebeuren, maar on-

dertussen heb je wel allemaal heftige emoties. En dan zeg je niet 

tegen jezelf dat je iemand moet bellen om uit te huilen. In theorie 

zeg ik tegen mezelf dat ik hulp moet zoeken, maar in de praktijk 

heb ik de neiging om het in mijn eentje te verwerken.”

Soms zien hulpverleners het als hun plicht om het in hun eentje af 

te handelen. Ze willen het lichaam van de betreffende persoon zien 

om echt tot zich te laten doordringen dat hij of zij is overleden, 

zodat ze kunnen beginnen te rouwen en het gevoel krijgen dat ze 

al het mogelijke hebben gedaan.

Maar emoties kunnen je ook overweldigen en volledig blokkeren. Je 

kunt in een shocktoestand terechtkomen waarin elk telefoontje 

een onmogelijke opgave lijkt. Je wordt overspoeld door gedachten 

en gevoelens die je vermogen om te reageren ondermijnen.

DE ONTDEKKING 

VAN HET LICHAAM
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Maar het is mogelijk om een protocol op te stellen dat je beschermt 

en dat ervoor zorgt dat je op dat moment van intense emoties niet 

al te veel beslissingen in je eentje hoeft te nemen.

Bij het Housing First-project van Smes schrijft het ‘protocol bij over-

lijden’ voor om niet zelf de deur te openen wanneer de mogelijkheid 

bestaat dat de betreffende persoon dood is, en om de situatie niet 

in je eentje af te handelen.

“Het feit dat het je werk is, betekent niet dat je geen gevoe-

lens hebt, dat je bovenmenselijk bent en dat je niet wordt 

geraakt door wat je ziet. In het verleden heb ik vreselijke 

dingen gezien. Die beelden vergeet je nooit meer. Ik was 

nog piepjong, dus ik moest alles nog leren. Er zijn dingen 

die je niet per se hoeft te zien, met name wanneer het ie-

mand is die je kent.”

Het protocol dat bij Smes wordt gehanteerd, gebiedt om de politie 

te bellen en te zeggen dat je maatschappelijk werker bent en dat 

je je zorgen maakt, en om te wachten tot de politie komt met de 

sleutels van de woning. De volgende stap is telefonisch contact op-

nemen met de coördinatie en de collega’s op het terrein, om directe 

ondersteuning te vragen en om de vereiste taken te verdelen. In de 

uren daarna wordt er een samenkomst georganiseerd, zodat je het 

slechte nieuws niet alleen hoeft te verwerken en de mogelijkheid 

krijgt om te debriefen. Er wordt psychologische begeleiding aange-

boden, binnen of buiten de instelling.
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“Als begeleider en als mens ben ik erbij om het lichaam een 

naam te geven, om over hem of haar te praten, om de dode 

een menselijk gezicht te geven, om de familie op de hoogte 

te brengen, om ervoor te zorgen dat hij of zij als mens 

heengaat.”

W
anneer je ontdekt dat iemand is overleden, 

moet je je afvragen wie je moet inlichten.

Ten eerste stel je vast welke directe collega’s 

je dient te waarschuwen. Moet je collega’s informeren die met va-

kantie, ziek of die dag afwezig zijn? Dat kun je het best van tevoren 

afspreken. Vervolgens moet je de teams waarschuwen die de be-

treffende persoon hebben begeleid of kenden.

Bij langdurig daklozen kan het Collectief Straatdoden helpen bij het 

inlichten van het netwerk/de netwerken, maar ook bij het regelen 

van de begrafenis (indien de naasten dat niet doen of als er geen 

naasten zijn). Bij deze contacten geldt overigens wel het beroeps-

geheim en mag alleen de volgende informatie worden gedeeld: 

naam, voornaam, geboorte- en sterfdatum, plaats waar het lichaam 

van de bewoner naartoe is gebracht, netwerk (andere organisaties 

die de betreffende persoon kenden), een beschrijving van zijn of 

haar persoonlijkheid en kenmerkende en gewaardeerde eigenschap-

pen. Het is niet nodig om informatie te verstrekken over zijn of haar 

problemen en persoonlijke geschiedenis of over onze veronderstel-

lingen ten aanzien van het overlijden.

Het op de hoogte brengen van de familie is de taak van de politie. 

Die zware verantwoordelijkheid hoeft de hulpverlener of hulpver-

leenster niet op zich te nemen.

MELDEN VAN 

HET STERFGEVAL

“Er moet iemand zijn die ervoor zorgt dat zijn 

overlijden niet onopgemerkt blijft.”
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B
ij het begeleiden van iemand na zijn of haar overlijden 

komen een aantal technische en administratieve han-

delingen kijken. Als er nog familie is, kan het zijn dat 

zij dat op zich nemen. Maar ze kunnen ook weigeren 

om het te doen of de hulpverlener of hulpverleenster vragen om erbij 

te helpen. Soms kan er geen contact worden gelegd met verwanten 

en moet de begeleiding voor de verdere afhandeling zorgen.

Er dienen hoofdzakelijk drie dingen te gebeuren:

a Er moet een overlijdensakte worden opgesteld. Die akte moet 

worden verstuurd naar alle betrokkenen (OCMW’s, gezinshulp, 

verzekering, bank, eigenaar, enzovoort).

a Er moet een notaris worden ingeschakeld. Die wikkelt de nalaten-

schap af.

a Het huurcontract moet worden opgezegd en de woning 

leeggehaald.

 

Soms bemoeit de politie zich ermee, bijvoorbeeld als de doodsoor-

zaak verdacht is vanwege inbraak, diefstal of het vermoeden van 

moord.

 

Deze stappen duren lang en zijn vervelend, en ze kunnen emotio-

neel belastend zijn. Het uitzoeken en weggooien van andermans 

spullen is altijd een nare aangelegenheid, welke band je ook had 

met de overledene. Het kan met name zwaar zijn wanneer je veel 

met hem of haar omging of zelf voor bepaalde voorwerpen hebt 

gezorgd.

Ook dan is het goed om je af te vragen wie deze taak op zich neemt 

en of het niet beter is om een externe dienst in te schakelen.

Wanneer iemand de zaken rond zijn of haar overlijden zelf regelt, 

kan het zijn dat hij of zij het team een opdracht geeft, zoals het 

overbrengen van een boodschap aan de samenleving of een speci-

fieke persoon, het overhandigen van zijn of haar spullen aan men-

sen in nood of het aanleggen van een bibliotheek met zijn of haar 

boeken en films. Het begeleidingsteam krijgt dan een rol die lijkt 

op die van familieleden, en vaak wordt op individuele, ethische en 

normatieve basis aan dergelijke verzoeken voldaan.

TECHNISCH-

ADMINISTRATIEVE 

AFHANDELING
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“Het hangt heel erg af van de band die je met de ander 

hebt. Het ligt eraan wat je voelt ten aanzien van de band 

die je hebt opgebouwd. Bij sommigen zou ik gaan, bij 

anderen niet, tenzij er anders niemand zou komen. Je 

mag iemand niet alleen heen laten gaan. Het is gewoon 

een heel belangrijk ritueel.”

“Het is belangrijk om ernaartoe te gaan als je dat als 

hulpverlener of hulpverleenster zelf wilt. Dat helpt bij het 

rouwproces.”

D
e begrafenis is het moment om afscheid te nemen 

en een belangrijke stap in het proces dat op het 

overlijden volgt. Bij het organiseren ervan is er 

doorgaans contact, soms voor het eerst, tussen de 

familie en een begeleidingsteam of tussen professionals die elkaar 

gewoonlijk niet vaak zien.

En soms verschijnen er verwanten over wie de overledene het zelf 

nooit heeft gehad. Er kan sprake zijn van een grote familie, die ver-

telt hoe moeilijk het was om contact te houden met de persoon in 

kwestie.

Afhankelijk van de betrokkenen komen er dus verschillende dingen 

kijken bij het regelen van de begrafenis. Van een eenvoudige cere-

monie tot begrafenissen die meerdere uren duren, van een bijeen-

komst van enkele personen tot een grote receptie met familie en 

vrienden, van een kerkhof in de regen tot een zaal die voor de ge-

legenheid met bloemen is versierd.

Ook hier kan het Collectief Straatdoden helpen bij het regelen van 

de begrafenis door contact op te nemen met het netwerk, een over-

lijdensbrief op te stellen en een bezinningsmoment te organiseren.

DE BEGRAFENIS
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En dan rest de vraag welke plaats de hulpverleners en hulpverleen-

sters willen innemen of de naasten aan hen willen geven.

Als je vraagt of een psycholoog wil komen, kan deze bevestigen dat 

de overledene geestelijke problemen had en verklaren waarom hij 

of zij zo afstandelijk was. En een maatschappelijk werker kan meer 

vertellen over de jaren zonder bericht. De emotie van een vormings-

werkster kan getuigen van de sterke band die de betreffende per-

soon had opgebouwd met de professionals die hem of haar 

begeleidden.

De hulpverlener of hulpverleenster kan ook zelf aanwezig willen zijn 

om te praten over de kwaliteiten die de overledene had in weerwil 

van zijn of haar scherpe kantjes, en over de speciale of leuke mo-

menten die er tijdens de begeleiding waren. Maar je hoeft niets te 

zeggen. Je kunt ook gewoon bloemen meenemen of er simpelweg 

bij zijn.

Meer dan op andere momenten vervagen tijdens de begrafenis de 

grenzen tussen het professionele en het persoonlijke en gaat het 

meer over de mens zelf dan over de patiënt of patiënte. De jeugd 

van de betreffende persoon wordt soms zijn of haar ‘vorige leven’ 

genoemd. Het ontmoeten van de familie kan ook voor meer context 

en duidelijkheid zorgen. Dan krijgen we een completer beeld van 

de overledene en zijn of haar aspiraties en beproevingen, het leven 

dat de ander heeft geleid, de keuzes die hij of zij wel of niet heeft 

gemaakt en de moeilijkheden die er waren.

Voor de professionals kan dat net als voor alle andere aanwezigen 

het begin vormen van het rouwproces.

“Als je rouwt, kan je dat beter niet ontkennen, moet je je 

verdriet verwerken. En vanwege de heftige emoties kan je 

dat het beste niet alleen doen.”

Tijdens het rouwproces kan de familie de behoefte hebben om vra-

gen te stellen aan de hulpverleners die de overledene in de laatste 

jaren van zijn of haar leven hebben bijgestaan. 

Maar het beroepsgeheim blijft wel van kracht, zelfs na het heen-

gaan van de persoon in kwestie. 

Door verwanten te laten weten wat je wel en niet mag vertellen, 

kan je die belofte nakomen zonder te onthullen wat aan jou is 

toevertrouwd.

“En dan rest de vraag welke plaats de hulpverleners en 

hulpverleensters willen innemen of de naasten aan hen 

willen geven.”
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“Het is de eerste keer dat ik op mijn werk werd geconfron-

teerd met een sterfgeval. Ik vond het wel een beetje een 

nare ervaring. Eerst werd ik heel erg kwaad, want ik had 

liever gewild dat het niet zo was gegaan. Ik werd kwaad op 

mezelf, omdat ik misschien meer had kunnen doen. Hij had 

anders moeten sterven, niet alleen.”

L
et overlijden van iemand die je hebt begeleid, die je 

hebt leren kennen, met wie je veel hebt meegemaakt 

en op wie je je hoop hebt gevestigd, zorgt voor veel 

emoties en fundamentele vragen over het leven en 

over je werk.

Hulpverleners kunnen daardoor het gevoel krijgen dat hun mense-

lijkheid het wint van hun professionaliteit, alsof die twee voortaan 

zijn gesplitst, aan de ene kant de mens en zijn of haar emoties, aan 

de andere kant het professionele wezen en zijn methodologische 

onverschilligheid.

“Ik maakte meer gebruik van mijn kwaliteiten als mens dan als pro-

fessional. Toen ik het stoffelijk overschot van de ander zag, moest 

ik vooral een beroep doen op mijn menselijke kwaliteiten. Het was 

heel triest, ik was er kapot van, ik had echt een band met hem... Ik 

zou haast zeggen dat het was alsof een vriend van mij was 

overleden.”

Raken we van ons werk verwijderd wanneer we emoties voelen? Is 

dat schaamtevol, taboe, een teken van gebrek aan ‘professionele 

afstand’? Is het wel mogelijk om onze professionele en persoonlijke 

vermogens te scheiden?

DE IMPACT OP 

DE HULPVERLENERS
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“Met dit soort mensen weet je van tevoren heel goed dat er 

heel veel van zulke situaties zullen komen, daar bereid je je 

ook op voor. Je hebt een soort verdedigingsmechanisme 

om je voor te bereiden.”

Misschien ben je er nooit echt klaar voor, maar zorg je ervoor dat 

je pijnlijk nieuws kunt aanvaarden en met zo weinig mogelijk schade 

kunt verwerken.

“De eerste sterfgevallen waren niet makkelijk. Misschien was 

mijn persoonlijke betrokkenheid te groot. Ik voelde een 

soort rouw. En vervolgens merk je dat dat gevoel weer ver-

dwijnt. En er is ook een band met de persoonlijke ervarin-

gen die je hebt gehad.”

Als hulpverleners recentelijk in hun privéleven hebben gerouwd, als 

ze sterk zijn geraakt of nauw betrokken waren bij de begrafenis, of 

als ze daarentegen concreet en emotioneel afstand hebben gehou-

den, kan dat gevolgen hebben voor de manier waarop ze omgaan 

met een sterfgeval dat ze in het kader van hun werk meemaken.

“Je kunt op twee manieren omgaan met een situatie: of je 

laat je meeslepen door je emoties, maar dat kan ertoe lei-

den dat het je niet meer loslaat en dat je een burn-out 

krijgt, of je houdt afstand bij de begeleiding, maar mensen 

voelen dat, dus dat is ook niet goed. Je moet het dus allebei 

doen.”

Je ziet dat een dergelijke gebeurtenis iedereen confronteert met 

hun eigen verhouding tot de dood, tot het nemen van afstand en 

tot hun werk. Gelukkig kan er ook sprake zijn van positieve 

gevoelens.

“Rouw kan ook mooi zijn en niet alleen zwaar. Je kunt het 

gevoel hebben dat je er echt voor iemand was.”

Wat kunnen we anders dan onze gevoelens erkennen, ze begrijpen 

en gebruiken als een indicatie van de zich ontplooiende relatie? Hij 

lijkt er dus op dat emoties deel uitmaken van de ‘tools’ waarover 

alle hulpverleners uit de sociale sector of de gezondheidszorg be-

schikken, voor zover ze goed beseffen dat die emoties binnen het 

kader van hun werk ontstaan.

“Er blijft sprake van een professionele relatie, zelfs als je heel 

erg betrokken bent. Het is een baan. Ik ben aan het werk. Ik 

weet dat ik dat aan het doen ben. Maar ik mag ze graag en 

ze raken me. Tot daar laat ik ze toe, maar niet verder. Met 

sommige bewoners is het echter moeilijk om je daartoe te 

beperken. Je moet een soort gulden middenweg vinden. 

Ook voor hun eigen bestwil. Je bent geen familie, maar 

slechts een voorbijganger in hun leven.”

In dit kader kunnen bepaalde emoties soms wijzen op het begin van 

een rouwproces/4. De dood kan worden ervaren als een klap, als een 

onverwachte en onrechtvaardige gebeurtenis. Vaak voel je boosheid 

en verdriet en heb je zin om te huilen. En je kunt het gevoel krijgen 

van mislukking, dat iets onvoltooid is gebleven.

“Soms gaat het om mensen die je niet kent en die je snel 

weer vergeet. Maar bij degenen die je wat langer kent, is 

het moeilijker. Dan moet je echt rouwen.”

Als je aanwezig bent geweest bij het overlijden, of als je het dode 

lichaam hebt gezien, kan dat leiden tot terugkerende herinneringen 

aan geuren en gebeurtenissen en tot een soort trauma. Dit soort 

pijnlijke ervaringen kan ervoor zorgen dat je gaat anticiperen, dat 

je je gaat voorbereiden, dat je ‘verdedigingsmechanismen’ worden 

geactiveerd/5.

4/ Er zijn veel auteurs die over het rouwproces hebben geschreven. Bijvoorbeeld 
Elizabeth Kübler-Ross, die vijf rouwfasen onderscheidt: ontkenning, boosheid, 
onderhandelen, depressie en aanvaarding.

5/ Verdedigingsmechanismen zijn in de psychoanalyse en bij Freud onbewuste 
processen die voornamelijk door het Ego worden geactiveerd bij neuroses. We 
gebruiken ze hier in hun algemene en populaire betekenis als psychische 
mechanismen om afstand te nemen van een emotionele situatie.
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– “Ik had alerter moeten zijn. Ik kan er verder niets aan doen, 

maar het had niet zo mogen gebeuren. Ik neem het mezelf 

kwalijk dat ik te optimistisch ben geweest. Ik zou me minder 

schuldig voelen als ik me meer op de feiten had gericht, 

meer van mezelf had geëist.

– Denk je dat je er iets aan had kunnen doen?

– Dat denk ik niet. Ik kon er niet vierentwintig uur per dag bij 

zijn.”

“Je kunt je echt schuldig voelen. Maar dat gevoel kun je ook 

aanvaarden en er iets positiefs mee doen. Heb ik al het mo-

gelijke gedaan? Als het antwoord ‘ja’ is, oké, dan is het niet 

zo verlopen als ik had gewild, maar de volgende keer zal het 

beter gaan. Ik wil niet blijven zitten met het gevoel dat ik 

tekort ben geschoten, dat ik het had kunnen voorkomen.”

H
ad het anders kunnen gaan? Heb ik al het mogelijke 

gedaan? Had ik hem of haar kunnen redden? Dat 

soort vragen verdienen het gesteld te worden.

Had het anders kunnen gaan? Met die vraag probeer je na te gaan 

wat er mogelijk was geweest bij de overleden persoon en bij de 

hulpverlener. Had er iets veranderd kunnen worden in het leven van 

de betreffende persoon? Wanneer je als maatschappelijk werker of 

gezondheidswerker iemand helpt, doe je dat altijd met het idee dat 

je dingen inderdaad kunt veranderen en iemands leven ten goede 

kunt keren. Maar daar moet je wel bescheiden over zijn, in het besef 

dat onze impact beperkt is, en waarschijnlijk is dat maar goed ook.

SCHULDGEVOELENS
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er wordt niet nog een keer aangebeld, wat erop wijst dat er niets 

ernstigs aan de hand is. Later hoort ze echter dat degene die naar 

binnen wilde, een jonge illegale immigrante was die een paar minu-

ten later is vermoord. Vervolgens wordt er in de film op gehamerd 

dat die jonge vrouw nog in leven zou zijn als de arts had opengedaan. 

In de film wordt niet de moordenaar verantwoordelijk gehouden, 

zoals je zou verwachten, maar in plaats daarvan wordt de boodschap 

verkondigd dat gezondheidsprofessionals geen grenzen mogen heb-

ben, dat ze dag en nacht beschikbaar moeten zijn omdat ze anders 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wat er mogelijk 

met hun huidige en toekomstige patiënten gebeurt.

Iets dergelijks geldt ook regelmatig voor de professionals die wer-

ken met mensen die gevaar lopen.

“Ze belde me dat weekend meerdere keren, maar ze liet tel-

kens een bericht achter omdat mijn werktelefoon uitstond. 

Vlak daarna heeft ze zelfmoord gepleegd.”

Is deze begeleidster verantwoordelijk voor de dood van deze vrouw? 

Had ze haar telefoon in het weekend moeten opnemen? Nee, na-

tuurlijk niet.

Het gaat niet alleen om het stellen van grenzen, wat van cruciaal 

belang is als je niet binnen een paar maanden of een paar jaar wil 

‘opbranden’, maar ook om de gedachte dat de hulpverlener een 

‘reddende engel’ moet zijn. En van dat beeld moeten we af.

“Ik begreep dat ik niet almachtig was, dat ik niet de hele 

wereld kon redden, dat ik niet alles kon veranderen. Het is 

gewoon niet waar en getuigt niet van respect voor ander-

mans vrijheid. Ik besta, maar anderen ook. Het gaat om 

teamwork, om de persoon zelf, om de familie, die er wel of 

niet is, het gaat om de andere betrokkenen, het is een ge-

heel. Wanneer de geestelijke gezondheid van de ander twij-

felachtig is, kun je soms zeggen dat hij of zij niet altijd in 

staat is om zelf beslissingen te nemen, maar dat verandert 

niet alles.”

“In de psychiatrie is het ook erg gevaarlijk om altijd beslis-

singen te willen nemen voor anderen. Je denkt dat je veel 

over iemand weet, terwijl dat helemaal niet zo is. Bovendien 

ben je maar één uur per week in het leven van de ander.”

De tweede vraag heeft betrekking op wat de professional anders 

had kunnen doen. Heeft hij of zij ‘al het mogelijke’ gedaan? Bij het 

maatschappelijk werk bestaat de verplichting van middelen, maar 

niet van resultaten. Ook hier moet weer een evenwicht worden 

gezocht. Je beperken tot het toepassen van de regels is vaak niet 

genoeg om een gecompliceerd leven weer vlot te trekken. Maar 

altijd meer willen doen en steeds verder en sneller willen gaan, 

maakt van de hulpverlener een almachtige reddende engel (‘Had ik 

hem kunnen redden?’). Dat is evenwel niet realistisch en leidt on-

vermijdelijk tot teleurstelling.

Je plaats kennen, weten dat je vermogens beperkt zijn en tegelij-

kertijd je uiterste best doen. Dat is het moeilijk te vinden 

evenwicht.

“Je uiterste best doen, dat is alles wat we kunnen. En wan-

neer het mij niet lukt om mijn uiterste best te doen, waar-

schuw ik mijn collega’s.”

“Als zij morgen sterft, zal ik me niet verantwoordelijk voelen, 

want ze leeft al heel lang op die manier. Maar tegelijkertijd 

zal ik het mezelf kwalijk nemen, want ik heb het gevoel dat 

ik haar begeleiding een beetje heb laten verslappen, dus 

doe ik nog wel steeds alles wat ik kan?”

Maar waar leg je de grens? “Je uiterste best doen”, wat houdt dat 

eigenlijk in?

In de openingsscène van de film La Fille Inconnue (2016) van de ge-

broeders Dardenne zien we een huisarts en haar stagiair in een prak-

tijk in een Luikse buitenwijk. De dag is voorbij, de praktijk is inmiddels 

gesloten. Er wordt aangebeld. De stagiair wil opendoen, maar zij 

houdt hem tegen. Het is laat, al meer dan een uur na sluitingstijd en 
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Zoeken van bevestiging

Een reconstructie zet vaak de deur open voor het zoeken naar be-

vestiging en bevestigende voorbeelden. 

“De manier waarop hij denk ik is gestorven, had ik al 

voorzien.”

Het zoeken van bevestiging is een cognitieve vertekening, die erin 

bestaat dat je vooral kijkt naar informatie die je ideeën of veron-

derstellingen bevestigen. Daarvan is sprake wanneer iemand op 

selectieve wijze gegevens en informatie verzamelt.

Het lijdt geen twijfel dat de hulpverlener of hulpverleenster heeft 

voorzien wat er ging gebeuren. Maar hij of zij heeft waarschijnlijk 

meerdere scenario’s bedacht. Het idee dat je het wist, is gebaseerd 

op de misvatting dat je maar één ding denkt, terwijl je vele gedach-

ten hebt die soms zelfs tegenstrijdig zijn. Je krijgt heel veel infor-

matie binnen en een deel daarvan kan naderhand inderdaad over-

eenstemmen met een van die gedachten.

Het gevoel dat je het overlijden hebt ‘voorspeld’, kan ertoe leiden 

dat je overdreven veel aandacht gaat schenken aan je intuïtie.

“Echt letten op de eerste tekenen, niet het stemmetje in je 

hoofd het zwijgen opleggen dat zegt dat je je zorgen zou 

moeten maken, luisteren naar je intuïtie.”

Maar leg je dan niet nog meer druk op de schouders van hulpver-

leners en hulpverleensters, die niet alleen de situatie goed moeten 

analyseren, maar ook nog eens goed moeten luisteren naar hun 

intuïtie, waardoor het gevaar bestaat dat ze zich verplicht gaan 

voelen om alles te voorspellen wat er gaat gebeuren, en dat ze het 

zichzelf kwalijk nemen als het niet lukt om toekomstige gebeurte-

nissen te voorkomen?

Het afschuiven van schuld

Soms wordt geprobeerd om anderen of een ander team de schuld 

te geven, omdat ze niet genoeg gedaan zouden hebben of een ver-

keerde beslissing zouden hebben genomen.

“Wanneer je op je werk het gevoel hebt dat je er alleen voor 

staat, kun je de neiging hebben om de schuld af te schuiven 

op je organisatie of op anderen, dat gevaar bestaat altijd. 

Het is dus belangrijk om er samen over te praten. Het is 

belangrijk om anderen te spreken en te vertellen dat je 

kwaad of verdrietig bent.”

Het scenario van de sterfscène 

Een ander veelvoorkomend mechanisme is de geestelijke recon-

structie van de manier waarop iemand is overleden. De hulpverlener 

of hulpverleenster probeert het gebeurde te begrijpen, te ontleden. 

Hij of zij bedenkt een ‘scenario’, soms zelfs meerdere, op gevaar af 

dat de film telkens weer wordt afgespeeld.

“Hoe is hij gestorven, hoe had ik het kunnen voorkomen? In 

mijn hoofd heb ik een schemaatje gemaakt van de manier 

waarop het is gebeurd, om erachter te komen wat ik had 

kunnen doen om voor een andere afloop te zorgen.”

Een dergelijk proces is bedoeld om te begrijpen, maar ook om vast 

te stellen “hoe het voorkomen had kunnen worden”. Het is ook be-

langrijk om de omstandigheden te bestuderen. Het vermijden van 

vergelijkbare situaties, het nemen van bepaalde preventieve maat-

regelen en lering trekken uit het gebeurde, dat alles is zeker belang-

rijk. Maar we moeten erop letten dat we niet worden meegesleept 

door schuldgevoelens (‘Het is mijn schuld’) of het gevoel van al-

macht (‘Ik had hem kunnen redden’).
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Het verschil tussen schuld en 
verantwoordelijkheid

Als er geen sprake is van objectieve fouten of zware nalatigheid, 

kunnen we het beter over verantwoordelijkheid hebben dan over 

schuld.

“Ik heb helemaal geen schuldgevoelens meer na een sterf-

geval. Op de een of andere manier moet ik ervoor hebben 

gezorgd dat ik me niet meer afvraag of het mijn schuld was. 

Als iemand overlijdt, zeg ik tegen mezelf dat dat deel uit-

maakt van zijn geschiedenis, van de manier waarop zijn 

leven is verlopen. Ik ga mijn verantwoordelijkheid ten aan-

zien van mijn aanwezigheid in andermans leven niet uit de 

weg, want het is mijn vak, iets waarvoor ik heb gekozen, 

maar ik denk wel dat er dingen zijn waar je geen schuld aan 

hebt. Ik wil graag verantwoordelijk zijn voor bepaalde din-

gen die ik had kunnen doen of kunnen bedenken, maar ik 

ga me niet schuldig voelen. Ik heb het recht om me te ver-

gissen. Ik voel me niet verantwoordelijk voor het leven van 

een ander, ik voel me verantwoordelijk voor de hulp en be-

geleiding die ik hem of haar bied, maar verder niet.”

Het gaat dus niet om het afschuiven van schuld of het doen van het 

minimale. In het maatschappelijk werk en de gezondheidszorg blijkt 

elke dag weer dat actieve mobilisatie noodzakelijk is om de rechten 

van anderen te beschermen. Het gaat veeleer om het vaststellen 

en vinden van de juiste plek die je kunt hebben of hebt gehad in het 

leven van de persoon in kwestie.

En als er fouten zijn gemaakt? Als de procedures niet zijn toegepast 

of als die er helemaal niet waren, als formele afspraken niet zijn 

nagekomen of als verzoeken om hulp zijn genegeerd, moet de be-

treffende instelling onderzoek doen naar de verantwoordelijkheid 

en corrigerende maatregelen nemen.
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H
et overlijden van een of meer begeleide personen 

kan zorgen voor vragen ten aanzien van de instel-

ling, die verder gaan dan vragen ten aanzien van 

de individuele hulpverleners. En dat kan leiden tot 

het opstellen van protocollen (bijvoorbeeld protocollen die je moet 

hanteren als je je zorgen maakt of als iemand is overleden) of tot 

kwalitatief of kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van het 

sterfgeval.

“Wanneer iemand overlijdt, vraag ik me af wat er vóór zijn 

of haar dood is gedaan, welke maatregelen er zijn genomen 

op het gebied van veiligheid en preventie.”

Er moeten in ieder geval maatregelen worden genomen om de 

hulpverleners en hulpverleensters te steunen die met het sterfgeval 

geconfronteerd zijn, zoals het organiseren van gesprekken met col-

lega’s en de coördinatie, het raadplegen van de andere teams die 

de betreffende persoon hebben begeleid en het aanbieden van 

individuele en collectieve supervisie.

Ook kan het waardevol zijn om degene die het sterfgeval van nabij 

heeft meegemaakt, de keuze te laten om afstand te houden of juist 

betrokken te zijn bij de fasen die volgen op het overlijden (terugke-

ren naar de betreffende plaats of er niet meer heen gaan, deelne-

men aan de organisatie van de begrafenis of daarvan afzien, 

enzovoort).

Als het regelmatig gebeurt dat begeleide mensen overlijden, kan 

het nuttig zijn om iemand in het team te hebben die wat meer 

deskundigheid of bevoegdheden heeft ten aanzien van dergelijke 

kwesties en die als voorbeeld kan fungeren voor de andere 

hulpverleners.

Een helder inzicht in de oorzaken van een overlijden (zoals een over-

dosis, chronische ziektes of een val) kan behulpzaam zijn en even-

tueel leiden tot preventieve maatregelen.
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CONCLUSIE 

We hebben geprobeerd om samen met de hulpverleners en hulp-

verleensters op het terrein ‘na te denken over alles waarover nage-

dacht kan worden bij de dood’/6  van iemand die werd begeleid. Het 

gaat om verschillende fasen, maar vooral om een individueel proces 

met allerlei verschillende emoties en gedragingen. Twijfel, angst, 

verbijstering, schuldgevoelens, geestelijke reconstructie, de ge-

dachte dat je een reddende engel moet zijn, het zoeken naar beves-

tiging, de kloof tussen het persoonlijke en professionele... Het tra-

ject is zwaar en gecompliceerd, en je kunt makkelijk verdwalen als 

je niet wordt ondersteund door een team of instelling, als je geen 

omgeving hebt die je helpt en voorbereidt.

“Er niet alleen voor staan. Het is tamelijk zwaar om in je een-

tje te dragen. Het team is heel belangrijk, net als begrip, 

welwillendheid en respect. Dat doet goed. Van begin tot 

eind stond ik er niet alleen voor.”

Van begin tot eind er niet alleen voor staan, de ander er niet alleen 

voor laten staan, dáár gaat het om in het maatschappelijk werk en 

de gezondheidszorg, wanneer je je uiterste best doet om mensen 

bij te staan die het moeilijk hebben, maar ze tegelijkertijd hun eigen 

unieke pad laat bewandelen. In de geest van het begeleidingswerk 

hopen we te hebben gezorgd voor een bruikbaar denkkader, het 

delen van gelijklopende ervaringen, enige theoretische en metho-

dologische verheldering, nieuwe ideeën en een nuttige invalshoek 

voor deze diep gedeelde kwestie.

We willen Catherine, Elis, Fabian en Samanta bedanken voor hun 

vertrouwen en hun waardevolle kijk op dit zo delicate onderwerp. 

Ook bedanken we alle leden van het team die elke dag weer het 

risico lopen geconfronteerd te worden met de dood van anderen 

en die er alles aan doen om die te voorkomen. En tevens de ‘bewo-

ners’ van het project, die ons continu dwingen om ons handelen in 

vraag te stellen en om de belangrijkste kwesties van het leven onder 

ogen te zien.

7/ Vladimir Jankélévitch, La mort, Flammarion, coll. “Champs”, heruitgave 1977.




