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(Onder redactie van Vincent Kirkels, Annalen van het 

Thijmgenootschap, 96.1. Nijmegen: Valkhof Pers 2008. Isbn 90 

56252755. 128 blz. € 13.00) staat de vraag of in een cultuur van 

marktdenken morele kernwaarden als vertrouwen, aandacht, 

compassie, privacy nog wel herkenbaar zijn. De auteurs, 

waaronder de directeur van Reliëf, Myriam Steemers, blijken 

goed op de hoogte van de uitdagingen waar de zorg van nu voor 

staat en dragen een constructief steentje bij. Een vergelijkbare, 

maar meer gesystematiseerde analyse vinden we in de bundel 

onder redactie van Ruud ter Meulen en Carlo Leget, Zorg om 

de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg. (Budel: Damon 

2008. Isbn 9055739035. 160 blz. € 18,90).Bekende denkers 

als Annelies van Heijst, Gerrit Glas en Eduard Kimman 

belichten elk een essentieel aspect van zorg, zoals spiritualiteit, 

rechtvaardigheid en relationaliteit. Carlo Leget vat de elementen 

samen en trekt de lijnen door naar een perspectief op zorg met 

een menselijke maat. Nog sterker betrokken op de praktijk van 

de zorg is het boek van Andries Baart en Mieke Grypdonck, 

Verpleegkunde en presentie. Een zoektocht in dialoog naar de 

betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. (Den Haag: 

Lemma 2008 Isbn 9059310853. 263 blz. € 30,00). Het is bepaald 

geen handboek voor verpleegkundigen, maar een aanstekelijk 

boek vol denkprikkels voor iedereen die zich wil bezinnen op waar 

(verpleegkundige) zorg echt om draait. Hoe je echt in betrekking 

kunt staan met de patiënt, met haar lijden en haar verlangens, en 

dat alles binnen de deskundige en professionele inbedding van het 

verpleegkundig beroep [TT].

Ook op het front van het levensverhaal staan de ontwikkelingen 

het niet stil. Onlangs verscheen bij Damon een map onder de 

titel Levensalbum. Een handreiking voor contact, geschreven 

door Huub Buijssen en Riet Fiddelaers-Jaspers (Budel 2008. 

Bestelno. 8050. 160 + 80 blz. € 19,90). Het is een invulboek, waar 

biografische gegevens van dementerende ouderen in kunnen 

worden opgetekend. De auteurs zijn zich bewust van de kritiek 

die te leveren is op de invulmethode (het doet vaak te weinig 

recht aan de uniciteit van levensverhalen). Daarom hebben ze 

maar liefst 160 invulbladen opgenomen. Dat geeft speelruimte 

om de eigenheid van de oudere recht te doen. De bijgevoegde 

handleiding is adequaat, vooral vanwege de aandacht die het 

schenkt aan de communicatie met dementerende ouderen. Van 

een andere orde is het boekje van Marijke Hilhorst, Hoe schrijf 

je een familiegeschiedenis? (Amsterdam: Augustus 2008. 

Isbn 9045701660. 108 blz. € 12,50). Naar aanleiding van haar 

veelgeprezen boek De vader, de moeder & de tijd waarin zij de 

geschiedenis van haar eigen familie beschrijft, verzorgde zij veel 

workshops voor mensen die hetzelfde wilden doen bij hun familie. 

In dit boek staan al haar tips. “De behoefte om levensverhalen vast 

te leggen, groeit,” constateert Hilhorst “Dat heeft ook te maken 

met zingeving: door het verhaal over te dragen, geven we zin aan 

het leven.” (p.70).  Tot slot wijzen we graag op de website van 

Balthasar Klimbie ‘www.ineenboek.nl’ waar u levensboeken op 

een professionele manier kunt laten drukken. Gebruikers van Mijn 

leven in kaart (Reliëf 2007) krijgen daar korting [TT].

Over spiritualiteit in de palliatieve 

zorg

Van de vier dimensies van de pal-

liatieve zorg die de Wereldgezond-

heidsorganisatie benoemt, is spiri-

tualiteit voor veel zorgverleners de 

lastigste. De andere drie dimensies, 

de lichamelijke, psychische en soci-

ale kant van de zorg zijn veel prakti-

scher en concreter. Bovendien wordt 

spiritualiteit gezien als een intieme 

privéaangelegenheid, waardoor hulp-

verleners een drempel voelen om 

aandacht te besteden aan spirituele 

vragen van patiënten. Carlo Leget wil 

in Van levenskunst tot stervenskunst 

praktische handreikingen bieden om 

spirituele zorg in de palliatieve fase 

vorm te geven. De sleutel daartoe is 

wat hij noemt ‘innerlijke ruimte’.

Ars Moriendi

Iemand met innerlijke ruimte kan de 

emoties en situaties die op hem of 

haar afkomen tot zich toelaten, zon-

der er in te blijven hangen of er door 

te worden meegesleept. Wanneer 

er sprake is van innerlijke ruimte bij 

zowel patiënt, naaste als zorgverle-

ner, is er ruimte voor echt contact, in 

de diepste en ook meest spirituele 

laag van iemands wezen. Het begrip 

innerlijke ruimte staat centraal in 

het model dat Leget hanteert voor 

palliatieve zorg, het Ars Moriendi-

model. In de klassieke oudheid en de 

middeleeuwen is veel gefilosofeerd 

over de vraag wat een goede dood 

is. Dat werd verbeeld in een vijftal 

beproevingen van de duivel die ie-

dere stervende moest ondergaan, 

door overgave aan God kon de ster-

vende de bezoekingen van de duivel 

doorstaan. Leget vertaalde deze 

bezoekingen van de duivel in de 

hedendaagse spanningsvelden waar 

iedereen in zijn leven, maar zeker tij-

dens zijn sterfbed in meer of mindere 

mate mee te maken krijgt. 

Ik en de ander – dat zich beweegt  

rond de begrippen autonomie en 

afhankelijkheid;

Doen en laten – dat draait om  

ingrijpen of laten gebeuren;

Vasthouden en loslaten – waarbij  

het gaat om het loslaten van wie je 

eens was en tegelijkertijd het es-

sentiële vasthouden;

Vergeven en vergeten – waarbij  

het draait om het verzoenen met je 

zelf en de mensen om je heen en 

eventueel ‘achterstallig onderhoud’ 

aanpakken;

Geloven en weten – draait om de  

vraag wat er na de dood gebeurt, 

dit overstijgt de grenzen van wat je 

zeker kunt weten.

Innerlijke ruimte biedt de openheid 

en ontspanning om met deze heden-

daagse spanningsvelden om te gaan.

Maak ‘innerlijke ruimte’ concreet

Leget introduceerde het begrip inner-

lijke ruimte reeds eerder in zijn boek 

Ruimte om te sterven. In de vele 

reacties die hij kreeg op het boek 

hoorde hij naast een warm ontvangst 

voor het begrip ‘innerlijke ruimte’, 

ook de vraag om concretisering van 

het begrip: “Wat kan ik ermee als 

hulpverlener in de praktijk?” In Van 

levenskunst tot stervenskunst geeft 

Leget gehoor aan deze vraag. Hij 

concretiseert het Ars Moriendi–model 

op meer manieren: hij beschrijft hoe 

je toegang kunt krijgen tot je eigen 

innerlijke ruimte, hij verduidelijkt de 

spanningsvelden aan de hand van 

casuïstiek, hij geeft goede voorbeel-

den van zorginstellingen die in de 

praktijk aan de slag zijn gegaan met 

de innerlijke ruimte. Daarnaast heeft 

hij korte opdrachten en oefeningen 

voor hulpverleners geformuleerd. 

Humor

Om een voorbeeld te geven: Leget 

beschrijft hoe humor toegang geeft 

tot innerlijke ruimte. Humor verwacht 

je niet zo snel in een boek over 

sterven en spiritualiteit. Toch hoor 

je het vaak, als mensen het hebben 

over het sterfbed van een naaste: 

wij hebben samen gehuild én samen 

gelachen. Leget beschrijft het gevoel 

van verbondenheid dat samen lachen 

met zich meebrengt. En laat zien hoe 

humor vaststaande betekenissen kan 

doen wankelen en daarmee de gren-

zen doet verschuiven en zo de in-

nerlijke ruimte vergroot. Hij beschrijft 

de ontlading die bij humor hoort, 

zodat spanning wordt opgeheven. 

Leget stelt bij wijze van oefening ook 

vragen aan de lezer: ‘welke rol speelt 

humor in je werk? Maak je er wel 

eens gebruik van? Kun je voorbeel-

den geven?’ Op deze manier geeft 

Leget aan hoe humor de innerlijke 

ruimte kan vergroten en daagt hij de 

lezer uit om na te denken over de 

wijze waarop hij humor gebruikt.

Wezenlijk contact

In feite is het boek één lang en krach-

tig pleidooi voor wezenlijk contact 

in de (palliatieve) zorg. Daarom ook 

waarschuwt Leget voor overmatig 

gebruik van protocollen en checklis-

ten, omdat deze naar zijn mening het 

wezenlijke contact in de weg kunnen 

staan en zo de ziel uit de zorg weg-

nemen. Heel herkenbaar voor mij en 

ongetwijfeld herkenbaar voor veel 

zorgverleners. Het boek zal hen dan 

ook zeker inspireren het wezenlijke 

contact te blijven zoeken en geeft 

goede voorbeelden hoe dit te doen. 

Maar denk hier niet te gemakkelijk 

over. De oefeningen die Leget aan de 

lezer geeft, zijn echter geen vragen 

die snel te beantwoorden zijn. Neem 

dit voorbeeld: “Welke rol speelt stilte 

in je leven? Welke rol speelt stilte in 

je werk? Welk effect heeft dit op het 

ontstaan van innerlijke ruimte’. Niet 

echt vragen die je even in de lunch-

pauze tijdens het eten van je boter-

hammetje beantwoordt. Deze oefe-

ningen vragen om rust en tijd om over 

de dingen na te denken. Leget zegt 

het zelf in zijn boek: op levensvragen 

krijg je geen antwoord door boeken te 

lezen, de enige antwoorden die echt 

werken, zijn doorleefde antwoorden. 

Zo werkt het ook met dit boek, wil je 

er echt mee aan de slag, dan vraagt 

dat om even stilstaan, dan vraagt dat 

om innerlijke ruimte.

Hoop

Leget is duidelijk in de ambitie die hij 

met zijn boek heeft: “[Ik] hoop (…) 

dat vooral zorgverleners er inspiratie 

en handvatten in vinden om verder 

te bouwen aan het vormgeven van 

spirituele zorg in de palliatieve fase.”  

Zorgverleners zullen zich door het 

lezen van Van levenskunst tot Ster-

venskunst gesteund en geïnspireerd 

voelen om met spiritualiteit aan de 

slag te gaan. Voor wie de tijd neemt, 

reikt Leget voldoende aan om ook de 

spirituele dimensie van de palliatieve 

zorg de aandacht te geven, die het 

mijns inziens verdient.

Inge van Trigt

N.a.v. Carlo Leget,

Van levenskunst tot stervenskunst. 

Over spiritualiteit in de palliatieve 

zorg.

Tielt: Lannoo 2008. 

Isbn 9020976311. 215 pag. € 19,95.

Drs. I. van Trigt is projectmedewerker 

Palliatieve Terminale Zorg bij het 

Integraal Kankercentrum West
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