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Leven in het zicht van de dood 

Boek ziet levenslicht

door jEssIca sMEENk

Leuk vond coördinator Jacinta 
van Harteveld het niet toen een 
vrijwilliger in Hospice Issoria 

tegen haar zei: ‘Weet je dat veel mensen 
hier eenzaam doodgaan?’ Ze voelde het 
een beetje als kritiek, maar – zo is ze – 
ze wilde toch luisteren. Dat moment 
leidde uiteindelijk tot het boek Leven 
in het zicht van de dood. Het is bedoeld 
om iedereen die betrokken is bij een 
stervensproces - degene die gaat sterven, 
de naasten en de zorgverleners - inzicht 
te geven in allerlei aspecten daarvan. ‘In 
de hoop dat zij zichzelf en elkaar beter 
begrijpen’, zegt de auteur. 

De boodschap van de vrijwilliger was dat 
mensen die gaan sterven ‘dingen kunnen 

zeggen die wij niet altijd verstaan’. Het 
gesprek hierover en het lezen van het 
boek ‘Final Gifts’ van Maggie Callanan 
en Patricia Kelley veranderden Jacinta’s 
kijk op ervaringen met mensen in de 
laatste fase van hun leven ingrijpend. ‘Ik 
ging dingen anders duiden.’ Daardoor 
ging ze ook anders reageren op bepaalde 
situaties en ze merkte wat een verschil 
dat maakte.
Jacinta deelde haar belevenissen met 
andere medewerkers in de hospice. ‘Er 

kwamen steeds meer verhalen over wat 
we zagen bij onze gasten. Het is alsof we 
opnieuw leerden kijken.’

Er kwam een werkgroep die ervarin-
gen in de periode voor het sterven ging 
inventariseren en bestuderen. Op een 
symposium vertelden leden van de 
werkgroep daarover, wat resulteerde in 
de vraag om er iets over te schrijven. Het 
zou een artikel worden, maar werd een 
boek, omdat Jacinta vond dat ‘niet alleen 
de mooie dingen’ maar ook onderwer-
pen als omgaan met angst voor sterven, 
fysieke veranderingen in de laatste 
levensfase, eenzaamheid en afhankelijk-
heid van anderen aan de orde zouden 
moeten komen. Beschrijvingen uit de 
praktijk verhelderen veel.
Zo kunnen mensen in de periode kort 

voor het sterven in beelden spreken die 
omstanders niet begrijpen. Vaak heb-
ben die beelden betrekking  op ‘reizen’ 
in de breedste zin van het woord: van 
benodigdheden voor onderweg (jas, tas, 
schoenen, geld) en vervoermiddel (trein, 
boot) tot eindbestemming (naar huis 
willen). ‘Als je eenmaal door hebt waar-
over het echt gaat, kun je beter reageren’, 
zegt Jacinta. 

In het boek vertelt een zoon over zijn 
vader: deze heeft al verschillende keren 
gesproken over op reis gaan en dat hij 
zijn jas en schoenen wilde hebben. 
Hij heeft het ook over autowegen, en 
dat er filevorming is waardoor hij er 
niet door kan. ‘We vertellen de zoon 
hoe we in de hospice hierop reageren, 
namelijk door er zoveel mogelijk in 
mee te gaan: Pa, het is wel druk op de 
snelweg, maar hoe lang het ook duurt, 
die file lost straks op en dan kun je naar 
je bestemming.’ 
In oktober organiseert Issoria een 
symposium over dit onderwerp, met 
werkvormen vanuit verschillende per-
spectieven: die van de stervende zelf, van 
de naaste en van de zorgverlener. 

 Jacinta van Harteveld

‘Het is alsof 
we opnieuw 
leerden kijken’

Voor 19,95 in de boekhandel

Eind september 2012 zal het boek ‘Leven in het 
zicht van de dood’ - als iemand van wie je houdt 
sterft - van Jacinta van Harteveld door uitgeverij 
Ten Have worden gepubliceerd. Het zal voor 19,95 
euro in de boekhandels liggen. 


