uit

de

boekenkast

Kübler-Ross, E. (1975)
Dood: Het laatste stadium van innerlijke groei
Baarn: Ambo

E. Kübler-Ross
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MAATSCHAPPIJ

BOEK

Kübler-Ross over
stervensbegeleiding
Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan
de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met
daarin werken van veel beroemde en beruchte psychologische en
filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat
wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord
te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te
nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
AUTEUR: JIKKE DE RUITER

Telkens als ik langs de ruggen van de boeken
kijk, springt er één naar voren: die met het woord
‘DOOD’, heel groot in zwarte letters. Ik had er
nog geen zin in. Maar vanwege dit themanummer over ‘Levenskunst’ is dit boek aan de beurt.
Het is geschreven door psychiater Elisabeth
Kübler-Ross (1926 – 2004). Zij heeft een groot
deel van haar leven doorgebracht met ongeneeslijk zieken, stervende kinderen en volwassenen
met hun familie en vanuit deze ervaring sterven
en dood onderzocht. Misschien ken je haar
naam van de vijf fasen van rouwverwerking. Dit
boek gaat niet over deze fasen. Het is meer een
verzameling van gedachten, visies en persoonlijke
getuigenissen van verschillende schrijvers, door
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Kübler-Ross verzameld en ingeleid met als doel
“een belangrijke boodschap aan mijn lezers te
kunnen overbrengen, namelijk dat de dood geen
catastrofaal vernietigend gebeuren hoeft te zijn,
maar dat hij werkelijk gezien kan worden als een
van de meest constructieve positieve en creatieve
elementen van cultuur en leven.”
Als ik het boek open, vind ik de naam van mijn
moeder op het voorblad, dus blijkbaar zijn er
ook boeken van haar terechtgekomen in deze
kast. Mijn moeder is, toen ze mijn vader trouwde
die uit een socialistisch atheïstisch nest kwam,
verbannen uit de katholieke kerk. Ze mocht er
niet meer in. Uit onbegrip is ze, toen haar vijf

kinderen inmiddels zelf hun thee konden zetten
na school, in de leer gegaan bij een rabbi, waarna
ze Hebreeuws, Grieks en Latijn is gaan leren om
zelf de bijbel uit te kunnen pluizen zonder tussenkomst van vertalers die de boel naar hun hand
zetten. Vervolgens is ze theologie gaan studeren,
predikant geworden en heeft ze nog tien jaar
als stervensbegeleider gewerkt, voordat ze haar
eigen sterven waar te maken had. Ik hoor haar
nog verzuchten: wat ben ik arrogant geweest.
Sterven was moeilijker dan ze ooit had gedacht.
Ze hoefde het niet alleen te doen.
Voor een begeleider van rouw en sterven komt
het erop aan of hijzelf de eigen sterfelijkheid en
die van zijn geliefden kan aanvaarden, of sterker
nog, kan zien als ontwikkeling. Dit boekje geeft
daar voeding voor. Maar ook als je anderen begeleidt bij verandering, verlies, loslaten, dan kun
je dit boekje gebruiken als aanzet voor gesprek
om deze moeilijke momenten samen te kunnen
delen.

Omdat onze diepste waarden zich concentreren
rond onszelf in relatie met anderen, betekent de
dood het einde van ons omgaan met anderen, of
‘gebrek aan gemeenschap’.
Het probleem van de dood is dus een algemeen
menselijk probleem en vragen over de dood zijn
in alle culturen ongeveer hetzelfde: “Wat is de
zin van de dood in het menselijk bestaan? Als we
sterven, waarom is dat dan en wat gebeurt er met
ons daarna? Wat is de relatie – als deze bestaat
– tussen ons leven hier op deze aarde en onze
dood? Is er een leven na de dood en – als dat
zo is – wat voor leven is dat dan? Bestaat er een
manier van leven waardoor wij beter toegerust
worden voor de dood en de mogelijkheid van een
ander leven, of is dit leven hier het enige? Wat is
de zin van het menselijk bestaan?” We kunnen alleen maar speculeren en daarom stelt Kübler-Ross
dat het verstandiger is om antwoorden te zoeken
die ons de vrede en de kracht schenken om dit
leven zinvol en doelbewust te beleven.

Waarom is de dood zo moeilijk?
Het antwoord ligt waarschijnlijk in de vraag
opgesloten. Het is moeilijk in deze maatschappij
te komen tot aanvaarding van de dood, omdat wij
er niet vertrouwd mee zijn. “Sterven ís moeilijk en
dat zal het altijd blijven, zelfs als wij geleerd hebben de dood te aanvaarden als behorend bij ons
leven, want sterven betekent afzien van dit leven
hier op aarde. Maar als wij zouden kunnen leren
de dood op een andere manier te bekijken, hem
weer toe te laten in ons leven zodat hij niet zou
komen als een gevreesde vreemdeling maar als
een verwachte gast, dan zouden wij ook kunnen
leren ons leven zinvol te leven – in het volle besef
van onze eindigheid en de beperktheid van ons
leven. Hier.”

Waar heeft iemand die sterft behoefte aan?
Wij willen tijdens ons leven van waarde zijn en
deel uitmaken van een gemeenschap. Dat stopt
niet als we sterven, integendeel. De behoefte hiertoe wordt juist groter. Een leerling-verpleegster die
weet dat ze gaat sterven, beschrijft dit als volgt:
“Wij [die sterven] vragen misschien wel waarom
en waarvoor, maar we verwachten eigenlijk
geen antwoord daarop. Loop niet weg – wacht
– alles wat ik weten wil, is of er iemand zijn zal
die mijn hand vasthoudt als ik dat nodig heb. Ik
ben bang. Misschien is de dood voor jullie iets
gewoons, maar voor mij is het nieuw. Jullie zien
mij misschien niet als een uniek geval, maar ik
ben nog nooit doodgegaan. Jullie fluisteren tegen
elkaar dat ik nog zo jong ben, maar is iemand
die doodgaat eigenlijk nog wel zo jong? Er is een
heleboel waarover ik met jullie zou willen praten.
Het zou niet veel meer tijd van je vragen, want
jullie brengen hier toch al heel wat tijd door. Als
we alleen maar eerlijk tegen elkaar konden zijn,
elkaar onze angsten kunnen bekennen, elkaar
aanraken. En als je dit werkelijk doet, zou je dan
veel van je kostbare professionalisme verliezen
als je samen met mij zou huilen? Als de ene mens
met de ander? Dan zou het misschien niet zo

Het meest beangstigende van sterven is het gevoel
dat je alleen bent, dat je het onbekende tegemoet
moet gaan zonder alles om je heen wat vertrouwd is en wat je meestal tot steun is in tijden
van verandering. “Waar liefde is, daar heerst angst
voor verlies van het leven, en het is de liefde die
het verlies van leven in de psychische zin maakt
tot een gevreesd iets, omdat de dood ons voorkomt als het einde van de liefde, die leven is.”
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moeilijk zijn om te sterven – in een ziekenhuis –
met vrienden in je nabijheid.”
Deze verpleegkundige doet een direct appel op
haar collega’s: wees er voor me en wees er met
me. Als coach denk ik dan: natuurlijk. Maar in de
praktijk merk ik dat ook mij een soort plotselinge
bescheidenheid bekruipt op het moment dat ik
verneem dat iemand die ik ken gaat sterven. Wat
zou hij willen? Misschien wil hij geen ‘vreemden’
aan het bed. Misschien wil hij er wel helemaal
niet over praten, wordt het ongemakkelijk, kan ik
me niet goed houden… Zonder hem te raadplegen neig ik naar wegblijven, met het idee dat ik
daar goed aan doe. “Stop daarmee”, zegt Kübler
Ross. Wij kunnen nooit invullen wat een ander
nodig heeft en moeten ons door dit soort interne
dialogen heen werken om ons open te stellen
voor wat nodig is. En dat geldt voor alle partijen:
“Je openstellen voor anderen en voor hen open
blijven staan, is gemakkelijker gezegd dan gedaan
als je in een crisis verkeert. Het is vooral moeilijk
als we nooit op die manier zijn omgegaan met
anderen. Op de momenten dat wij de pijn voelen
van ons eigen sterven of het sterven van een
ander, zijn we niet vanzelfsprekend geneigd te
proberen troost of steun te geven of te ontvangen,
als we niet tevoren in ons leven open hebben
gestaan voor anderen in tijden van vreugde,
verdriet, woede en haat. Deze weg is de stap die
ongeneeslijk zieken naar een groeiervaring voert.”
Hoe om te gaan met iemand die sterft?
In het boek wordt de professional direct aangesproken: “Beschouw een terminale patiënt niet als

De dood kan gezien
worden als een van de
meest constructieve,
positieve en creatieve
elementen van cultuur
en leven
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een geval maar als de partner in een persoonlijke
relatie. Dat betekent dat ik moet proberen mijzelf
te zijn en ik moet ook de ander laten zichzelf te
zijn. Omdat hij zonder meer een mens is, heeft
hij vermoedelijk dezelfde behoefte aan liefde
en belangstelling als ik. Deze eigenheid moet
geëerbiedigd worden. We hebben allemaal
onze geheime waarden, angsten en vreugden. Ik
vertrouw erop dat wij als we elkaar over onszelf
vertellen, iets gemeenschappelijks zullen ontdekken. En dat gemeenschappelijke is het ‘wonderlijke iets’ waardoor mensen hun leven met elkaar
kunnen delen. En het leven delen met elkaar is
de vervulling van ons mens-zijn.” De stervende
moet zelf kunnen vertellen wat hij voelt en wij
hebben de kracht nodig om dit aan te horen en
niet weg te willen nemen. Laat hem. “Maar vraag
je wel voortdurend af: waartoe verbind ik mij ten
opzichte van deze patiënt en van mezelf? Als ik
ontdek dat ik probeer het leven in een ondraaglijke situatie gelukkig te maken, dan kan ik als
gewoon mens rustig ophouden met mijn pogingen dit te bereiken. Als ik kan leren mijn eigen
gevoelens van frustratie, woede en teleurstelling te
begrijpen, dan geloof ik dat ik in staat zal zijn met
deze gevoelens iets constructiefs te doen.”
Voor medici is een duidelijke boodschap: laat terminale patiënten zoveel mogelijk zelf hun leven
en bezigheden regelen en laat hun leven zoveel
mogelijk gelijk zijn aan het leven dat zij voor hun
ziekte leidden. Maar bovenal: wees eerlijk. “Patiënten hebben over het algemeen meer vrede met
wat hun overkomt als zij voelen dat hun dokter

een geruststellende maar wel eerlijke houding
tegenover hen aanneemt.”
Hoe kan sterven bijdragen aan ontwikkeling?
Sterven is iets dat wij voortdurend doen, en niet
alleen aan het eind van ons lichamelijk leven hier
op aarde, maar ook bij andere belangrijke veranderingen in iemands leven, zoals pensionering,
verhuizing, ontslag, echtscheidingen. “Als je je
uiteindelijke dood kunt aanvaarden en begrijpen,
dan kun je misschien ook leren iedere verandering die zich in het leven aandient zo tegemoet
te treden en te verwerken, dat je er voordeel uit
kunt trekken. Door bereid te zijn het onbekende
te riskeren en je op
onbekend terrein te
wagen, ga je op zoek
naar je eigen persoonlijkheid. Door
contact te zoeken
en een dialoog aan
te gaan met je medemensen kun je je
individuele bestaan
overstijgen. En door
dit een leven lang te doen kun je het definitieve
einde met een gevoel van vrede tegemoetzien,
omdat je weet dat je je leven goed hebt geleefd.”
“Kijk eens op je leven terug. Wat waren de momenten waarop je gekozen hebt voor scheiding
en pijn omdat je bezig was met het karwei van je
persoonlijke ontplooiing en alle machten van de
hemel je niet zouden hebben kunnen afhouden
van de dingen die je meende te moeten doen?”
Of we nu een nieuw beroep kiezen, een nieuwe
verblijfplaats, of onszelf opnieuw beginnen te
ontdekken in een therapeutische situatie, “onze
groeiervaring is in werkelijkheid altijd beladen
met angst en vrees, maar zij is ook vol opwinding
en vervulling en kent zowel pijn als vreugde. Het
menselijke leven, het mijne en het uwe, bergt
de mogelijkheid van deze groeiervaring in zich,
vanaf het eerste ogenblik bij de geboorte tot onze
laatste ademtocht bij de dood.”

zorgen moeten maken over het einde van ons
fysieke lichaam. Veeleer moeten we eropuit zijn
te leven zolang wij nog in leven zijn – en onze
innerlijke persoon bevrijden van de geestelijke
dood, die ons overkomt als we leven achter een
façade, opgetrokken om ons te kunnen conformeren aan voorschriften van buitenaf voor wie en
wat we zijn.”
“Om in vrede te leven, moeten wij gevoel voor
geschiedenis hebben, voor het feit dat wij zowel
een deel zijn van wat geweest is als van wat nog
komen moet. Zo omgeven, ben je niet alleen en
de dwingende noodzaak van het heden wordt in
wijder perspectief
geplaatst. Gebruik
de tijd die tot je
beschikking staat
niet voor onbelangrijke dingen. Wees
er zuinig op, zodat
iedere dag weer
een nieuwe groei,
inzicht en bewustheid brengt. Stel je
groei ten dienste van wat er zal ontstaan in de tijd
die nog toekomst is. Sta niet toe dat er een dag
voorbijgaat zonder dat er iets wordt toegevoegd
aan wat je al wist. Laat iedere dag een steentje
bijdragen aan het rijpingsproces. En ten slotte: sta
niet toe dat de denkbeeldige dwang van het nu je
het perspectief op het eeuwige ontneemt.”

Beschouw een terminale
patiënt niet als een geval
maar als de partner in een
persoonlijke relatie

Ten slotte
Kübler Ross stelt ons gerust: “Er is geen reden om
bang te zijn voor de dood. Wij zouden ons geen

De verbinding die het leven én de dood draaglijk
en zinvol maakt is dus niet alleen horizontaal,
maar ook verticaal: met onze voorgangers en
degene die na ons komen. De geborgenheid die
hieruit volgt kan door gesprek ontsloten worden.
Bijvoorbeeld aan de coachtafel, tijdens een
wandeling, onder de kerstboom, tijdens meditatie
of in de kerk. En dan betekent de dood inderdaad
alleen het einde van het fysieke leven. De relatie,
die blijft! ■
Jikke de Ruiter is communicatietrainer en coach
www.jikkederuiter.nl en redactielid van het
Tijdschrift voor Coaching.
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