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Afgelopen zomer vroegen wij leden in onze 

nieuwsbrief naar hun ervaringen met het 

stervensproces van een naaste. We wilden weten 

of de nabijheid van een dierbare invloed op het 

sterven heeft. Ruim tachtig mensen stuurden 

een reactie. Het zijn stuk voor stuk emotionele, 

ontroerende en aangrijpende verhalen. Een selectie 

daaruit publiceren we op deze pagina’s, de overige 

vindt u op onze website: nvve.nl/over-ons/relevant. 

Specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch, die 

het overlijden meemaakte van tientallen mensen, 

vertelt op pagina 12-13 welke patronen zij daarin 

herkent. • Teus Lebbing

Greetje de Goede: 

‘HET MOEILIJKSTE WAT IK OOIT HEB 
MOETEN DOEN’

‘Mijn man Alexander overleed vorig jaar 

oktober, na 49 jaar samen. Tweeënhalve week 

daarvoor had hij een hersenbloeding gehad 

en was niet meer aanspreekbaar. Liefdevol 

contact hadden we via onze handen, daar 

bleef tot het einde toe nog een beetje leven 

in. Dankzij zijn behandelverbod hoefde 

Alexander geen kasplant te worden. Van het 

ziekenhuis ging hij naar het verpleeghuis en 

vervolgens naar het hospice om te sterven. 

Daar adviseerde een jonge arts me om naar 

huis te gaan. “Bedoel je dat hij moeilijk kan 

loslaten als ik hier blijf?”, reageerde ik. Ze 

knikte. Ik ben bij hem in bed gekropen, 

heel stil, liefdevol en in volle rust waren we 

samen. Hoe lang we daar zo lagen? Ik weet 

het niet. Op een goed moment ben ik naar 

huis gegaan, dat was het moeilijkste wat 

ik ooit heb “moeten” doen. De volgende 

dagen ben ik even gaan kijken en heb een 

paar uurtjes stil naast zijn bed gezeten en 

losgelaten. Na twee nachten is hij, bij het 

krieken van de dag en tussen twee checks 

van de zorgmedewerkers in, gegaan. Enkele 

dagen voor zijn hersenbloeding had hij mij 

gezegd: “Lief, ik heb een voldaan gevoel over 

mijn leven, ik heb gedaan wat ik wilde.” 

Die zin hebben we op zijn overlijdenskaart 

gezet.’

ILLUSTRATIES: BERNET RAGETLI

Arthur Verheijen: 

‘HET BLIJFT EEN MYSTERIE’

‘Ik blijf me afvragen hoe het toch kan dat 

mensen “ertussenuit piepen” zodra ze 

alleen zijn. Vier keer hebben mijn vrouw 

en ik het meegemaakt, om te beginnen bij 

mijn schoonvader van 93. Tijdens zijn korte 

ziekbed waakten we continu bij hem, totdat 

het echt tijd was voor een frisse neus. Nog 

geen kwartier later belde het verpleeghuis 

om te zeggen dat hij was overleden. Precies 

zo ging het bij mijn schoonmoeder: toen 

zij stervende was, zat mijn vrouw veertien 

dagen onafgebroken bij haar. We hebben 

veel gesproken, alles gezegd, het was goed 

zo. “Geef je moeder maar even rust”, zei ik 

tegen mijn vrouw. Tijdens de rit naar huis 

kwam het telefoontje al: moeder overleden. 

Hetzelfde scenario volgden we met een goede 

vriend en een paar jaar later met zijn vrouw, 

voor wie ik alle zaken heb mogen regelen en 

die ik bijstond in het proces van palliatieve 

sedatie. Na uren en uren aan haar bed ging ik 

even naar het toilet en ja, in die paar minuten 

is zij heengegaan. Wat dat toch is? Het blijft 

een mysterie.’

Ank Hobo: 

‘AAN ALLES VOELDE IK: IK MOET HET 
HUIS UIT’

‘14 mei 2019: ik was onrustig. Mijn vrouw 

Marjo lag op sterven en we hadden tussen 

het vertrek van de nachtdienst en de komst 

van de thuiszorg even een moment samen. 

We praatten wat, ik zei dat ik van haar 

hield, dat het goed was als ze los zou laten. 

Heb ik iets gevoeld? Ik weet het niet. Toen 

de thuiszorg er eenmaal was, vroeg ik of ik 

even boodschappen kon doen. Natuurlijk, 

was de reactie, maar ik wist toch dat het elk 

moment kon gebeuren? Dat wist ik, maar 

ik voelde aan alles: ik moet het huis uit, 

weg van deze plek. Ik ging naar een winkel 

in het dorp verderop, terwijl ik niks nodig 

had, ik draalde daar maar wat. Totdat de 

thuiszorg me belde om te vertellen dat ik 

beter snel naar huis kon komen. Toen ik de 

tuin binnenliep, wist ik het al: Marjo was er 

niet meer. En inderdaad: ze bleek een paar 

minuten eerder te zijn overleden. Heeft 

zij ervoor gezorgd dat ik wegging, kon ze 

anders niet gaan? Daar kom ik nooit achter. 

Ik was wel vaker even op pad geweest en 

achteraf had ik dit keer misschien moeten 

blijven. Maar had ze dan losgelaten?’

Vasthouden of loslaten
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Lilian van Donselaar-Doeve:

‘WE MOESTEN ONZICHTBARE BANDEN 
DOORSNIJDEN’

‘Na een ernstige hersenbloeding in 

september 2018 was mijn man niet meer 

aanspreekbaar, had hij hoge koorts en 

haalde moeilijk adem. Het was duidelijk 

dat hij zou overlijden. Samen met een 

wijkverpleegkundige verzorgde ik hem  

‘s nachts thuis en was ik onafgebroken 

bij hem, tot ik op dag vier, drie uur na 

haar vertrek, niet meer op mijn benen 

kon staan van vermoeidheid. Toen de 

wijkverpleegkundige op mijn verzoek 

terugkwam, nam ik een korte douche en liep 

vlug terug naar mijn man, tot ik halverwege 

de trap bedacht dat ik mijn medicijnen 

nog moest innemen en weer naar boven 

snelde. Achteraf bleek dat het moment te 

zijn geweest waarop hij abrupt stopte met 

ademen. Ik ben ervan overtuigd dat hij mijn 

afwezigheid nodig had om de laatste stap 

te zetten. Hoewel ik wilde dat hem nog 

meer lijden bespaard zou worden, vond ik 

het ook zwaar om hem te laten gaan. Mijn 

afwezigheid was voor ons beiden nodig om 

de laatste van de vele onzichtbare banden 

tussen ons door te snijden, zodat hij kon 

vertrekken.’

Dorie de Waal-Rooijens: 

‘HIJ HEEFT GEWACHT TOT IK WEG WAS’

‘“Hoe moet dat nou met jou?”, vroeg mijn 

man Jan telkens op zijn sterfbed. Hij had 

ongeneeslijke longkanker en maakte zich 

veel zorgen om mij, want hij was mijn 

mantelzorger. In november 2018 ging hij 

hard achteruit, op 5 december werd hij 

opgenomen in het ziekenhuis en drie dagen 

later besloten de artsen om hem in slaap te 

brengen, omdat hij het niet meer hield van 

de pijn. Hij nam afscheid van zijn dierbaren, 

daarna bleven mijn dochter en ik permanent 

bij hem. Tot mijn dochter zich op 9 december 

thuis even wilde omkleden. De arts zei: “Ga 

maar gerust, er gebeurt vandaag beslist niets, 

meneer slaapt en we houden het in de gaten.” 

Ik zou bij hem blijven en tussen de middag 

even de hond gaan uitlaten. Om half een zei 

ik tegen hem: “Jan, ik ga even naar huis, ik 

kom zo weer terug.” Maar na mijn rondje 

belde mijn dochter me: “Mam, je hoeft je niet 

meer te haasten, Pa is er niet meer.” Omdat 

ze voelde dat het niet ging, was ze naar het 

ziekenhuis gesneld, waar ze ontdekte dat hij 

gestorven was. Volgens de verpleging waren 

ze er nét nog geweest. Lang heb ik wroeging 

gehad dat ik de hond ben gaan uitlaten, maar 

nu er wat tijd is verstreken, denk ik: hij heeft 

gewacht tot ik weg was. Ik begin er nu steeds 

meer vrede mee te krijgen.’

Philip Halmingh: 

‘TOEN IK MIJN HAND OP HAAR HART 
LEGDE, STOPTE HET’

‘Mijn vrouw had ongeneeslijke kanker, met 

haar arts hadden we afgesproken dat zij zelf 

zou bepalen wanneer “genoeg genoeg” was. 

Dat moment kwam in februari 2005, ze was 

50 jaar oud. Ze nam afscheid van haar ouders, 

de kinderen en van mij. Daarna begon de arts 

met palliatieve sedatie. Normaliter overlijdt 

de patiënt binnen enkele uren, zo niet mijn 

vrouw. Het was net of zij zich bewust bleef 

van onze aanwezigheid. Vanaf een uur of 

acht ’s avonds was ik het enige gezelschap bij 

haar in de ziekenhuiskamer. Ik installeerde 

me met een boek aan haar bed en keek 

geregeld even op om te zien hoe ze rustig 

lag te slapen. Rond 22.45 uur trok ze mijn 

aandacht, ik weet nog steeds niet waardoor. 

Ik heb haar mond afgeveegd en mijn hand op 

haar borstkas gelegd. Anders dan die middag 

klopte haar hart nu traag en zwak, totdat 

het helemaal stopte. Achteraf heb ik mij 

vaak afgevraagd of zij mijn hand nog heeft 

gevoeld en juist toen het leven losliet. Of was 

het toeval? Ik zal het nooit weten, maar de 

eerste gedachte vind ik het meest troostrijk.’

Lietje Perizonius:

‘NOG NOOIT BEN IK ZO DICHT BIJ 
HET STERVEN GEWEEST ALS BIJ MIJN 
MOEDER’

‘Met haar manier van sterven gaf mijn 

moeder mij het grootste geschenk ooit. 

Twee dagen voor haar 91e verjaardag 

werd ik gebeld door mijn broer, die me 

vertelde dat mama onrustig was volgens het 

verzorgingstehuis. Ik ging er meteen heen 

en toen ik binnenkwam, had ze een heerlijke 

glimlach en wees zij met haar vinger naar 

boven. “De hemel”, ging er door me heen. 

Mijn broer zat naast haar, met op tafel een 

onaangeroerde zak vol met medicijnen. Na 

wat gebabbel vroeg ik: “Wil je niet liggen?” 

Dat wilde ze wel en even later lag ze in 

bed. Mijn broer zei dat hij haar stok ging 

zoeken, die zag hij niet staan. “Ik denk dat 

het niet echt lang meer duurt”, zei ik, maar 

ik had geen idee wat ik bedoelde. Waren 

het minuten, uren, dagen of weken? Mijn 

broer ging op zoek naar die stok en ik stond 

naast het bed met mijn moeders hand in 

de mijne. “Mag ik gaan, schat?”, vroeg ze. 

“Ja”, antwoordde ik. “Weet je dat zeker?” 

“Ja, heel zeker.” Ze ademde met grote lange 

tussenpozen. Na elke uitademing dacht ik: 

“Leeft ze nou nog of is ze al dood?” Nog drie 

ademhalingen volgden, daarna kwam er 

geen nieuwe meer. Zonder enig minispiertje 

protest, niet van haar lichaam, niet in haar 

gezicht, alles was in rust. Ook bij mij. Ik 

stond nog bij het bed met haar hand in de 

mijne toen mijn broer terugkwam, met stok. 

“Mama is net doodgegaan”, zei ik. Mijn broer 

barstte in hevig snikken uit. Ik ben vaker 

vlak bij het moment van iemands sterven 

aanwezig geweest, maar nooit eerder voelde 

het zó dichtbij als met mijn moeder. Haar 

manier hoop ik na te doen, later.’

Patricia Brender: 

‘PAS TOEN IK ZEI DAT IK HAAR VERGEVEN 
HAD, GING ZE’

‘Mijn moeder en ik hadden een moeizame 

relatie. Vanaf mijn puberteit tot een paar 

weken voor haar overlijden was ik boos op 

haar, maar diep in mijn hart hield ik zielsveel 

van haar. Ik voelde wrok omdat er zo’n 

afstand tussen ons was. Ze gaf heus om mij, 

maar ik wilde zo graag die warmte voelen, 

die knuffel. Zij was zo ver weg. Mensen om 

mij heen zeiden dat ik het goed moest maken 

voor het te laat was, want mijn moeder 

verdiende dit niet. Maar ik was hardnekkig. 

Waarom, is een lang verhaal. Mijn moeder is, 

net als mijn vader, een Indische-Nederlander. 

Op veertienjarige leeftijd kwam ze naar 

Nederland, met een enorme rugzak die ik 

niet wilde of kon zien, te veel emotie. Ik was 

goed in haar van alles de schuld geven, ook 

van mijn eigen problemen. 

In 2014 kreeg mijn moeder voor de tweede 

keer lymfeklierkanker, ze had nog maar zes 

maanden te leven. De laatste maand – mijn 

vader was al overleden – ben ik bij haar 

ingetrokken om voor haar te zorgen. Vanaf 

een week voor haar dood bleven haar ogen 

constant gesloten. Ze was op, maar ze ging 

niet. 

De laatste ochtend zat ik aan haar bed, ik 

vertelde haar dat ik van haar hield, dat zij 

de beste moeder was die ik mij kon wensen, 

dat ik haar zou verdedigen tegen iedereen 

die kwaad over haar zou spreken, dat ik 

spijt had dat ik zo onaardig was geweest en 

dat ik mezelf daarvoor had vergeven. Tot 

slot zei ik dat ik haar had vergeven. Plots 

opende ze toen haar ogen. Ze keek mij aan, 

kreeg een lach op haar gezicht en ging. Nog 

steeds heb ik er moeite mee dat ik me niet 

eerder in haar leven heb verdiept. Pas na 

haar dood ben ik tot inzichten gekomen en 

vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ik wou 

dat ik mijn moeder nog eenmaal kon zien en 

spreken. Ik wou, ik wou...’ Z


