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Het mysterie 
van de psyche

Eline van Huizen

Wat is de psyche?
Het woord psyche komt van 
het Griekse woord psuchè, wat 
wij vertalen met ziel. Psyche, 
geest en ziel verwijzen allemaal 
naar min of meer hetzelfde: 
het innerlijk, de gedachten, 
verlangens en gevoelens. Toch 
bedoelen we iets anders als we 
het hebben over psychische en 
geestelijke verzorging. En waar 
bevindt zich de psyche? Is dat 
in de hersenen of kun je geen 
plaats aanwijzen? Er blijven 
genoeg mysteries over rond de 
psyche!

Hoe beïnvloeden onze 
psychische en lichamelijke 
gezondheid elkaar?
Op allerlei manieren. Een bekend 
voorbeeld is het placebo-
effect. Als iemand denkt dat 
hij een medicijn krijgt en het in 
werkelijkheid een namaakmiddel 
is, nemen lichamelijke klachten 
soms al af. Andersom heeft het 
lichaam invloed op de psyche. 
In de darmen leven heel veel 
bacteriën. Deze sturen signalen 
naar de hersenen. Zo hebben de 
bacteriën in onze darmen invloed 
op ons humeur. Ook lijken ze 
een rol te spelen bij een aantal 
ziektes, zoals depressie, autisme 
en Alzheimer.

Wat doen angst en onzekerheid met onze psyche? 
Wat kunnen wij daartegen doen?
Nu de wereld beheerst lijkt door het coronavirus, ervaren mensen meer angst, 
onzekerheid en stress. Langdurige angst en stress hebben negatieve gevolgen voor 
de psychische en lichamelijke gezondheid. Het leidt bijvoorbeeld tot een zwakker 
afweersysteem. Daardoor is het risico op besmetting met een bacterie of virus groter. 
Tips: Houd voor een goede mentale gezondheid zoveel mogelijk de normale 
dagindeling aan. Ook voldoende ontspanning, slaap en beweging zijn belangrijk. Het 
blijkt zelfs dat aankleden in normale kleding invloed heeft op hoe we ons voelen.

Hoe is onze mentale 
gezondheid?
Ruim 4 op de 10 
Nederlanders krijgt 
gedurende zijn leven 
een of meer psychische 
aandoeningen. De 
meest voorkomende 
psychische aandoeningen 
zijn stemmings- en 
angststoornissen. 
Daarnaast krijgt 1 op 
de 5 mensen dementie. 
Dement betekent letterlijk 
ontgeest. Doordat de 
hersenen beschadigen, 
wordt het denkvermogen 
aangetast en kunnen 
ook gevoelens sterk 
veranderen. Voldoende 
bewegen verkleint de 
kans op dementie. Zelfs 
kauwen is een vorm van 
bewegen die zorgt voor 
betere doorbloeding 
van de hersenen en een 
beter geheugen, zo blijkt 
uit het onderzoek van 
neuropsycholoog Erik 
Scherder.
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Onze psyche
‘Bezorgdheid in iemands hart 
drukt het terneer, maar een 
goed woord verblijdt het.’ 
Spreuken 12:25

Het Bijbelboek Spreuken biedt een 
schat aan wijsheid over onze psyche, 
emoties en verlangens. Die schat opent 
zich als we met ontzag voor de Heere 
God neerbuigen. In dit voorwoord 
denk ik aan Spreuken 12 vers 25: 
‘Bezorgdheid in iemands hart drukt het 
terneer.’ Bezorgdheid maakt een mens 
neerslachtig. Bezorgdheid betekent dat 
iets wat voor ons essentieel is, bedreigd 
wordt. Vandaag maken veel mensen zich 
zorgen over hun eigen gezondheid of 
van geliefden. Bezorgdheid is niet raar. 
Zeker niet in tijden van corona. De beste 
remedie tegen overbezorgdheid is om je 
hoogste vreugde in de Heere te vinden. 
De beste remedie tegen eenzaamheid is 
méér tijd doorbrengen met God. Al het 
andere krijgt dan een minder kwetsbare 
plek.

Het genoemde Bijbelvers gaat echter nog 
verder. Bezorgdheid drukt een mens neer, 
maar een goed woord beurt hem op! Dat 
is mooi. Wij hebben mensen nodig die 
ons af en toe bemoedigen en opbeuren. 
Mensen die een hartelijk woord voor 
ons hebben en die voor ons naar Boven 
wijzen. En zo zijn er ongetwijfeld ook 
mensen om u heen, die een bemoedigend 
woord van u kunnen gebruiken. Gewoon 
doen! Daar knapt iedereen van op. 

Diederik van Dijk, directeur

Thema

Meer weten over dementie? 
Kijk op npvzorg.nl/thema/dementie
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In de eerste weken dat corona in ons land was, hielden we 
onze adem in: zouden er genoeg bedden zijn op de IC? We 
telden mee en slaakten een zucht van verlichting toen de 
piek leek af te buigen naar beneden. Maar in deze dagen 
was er te weinig oog voor die andere plekken waar corona 
de kop opstak: de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. 
Ook daar verspreidde corona zich snel. En bij het tekort 
aan mondkapjes en schorten was daar nog een ander groot 
tekort: een geliefde dichtbij om je aan te raken.

Hoe verschillend er over kwetsbare mensen en 
hun sterven wordt gedacht, werd soms op pijnlijke 
wijze duidelijk. ‘De ziekte die we inmiddels covid-19 
moeten noemen, “oogst” vooral de al verzwakten. En 
al doet ze dat wreed en zonder genade, dat is een 
geluk bij een ongeluk’, schreef een journalist van de 
Volkskrant. En een bekende opiniemaakster schreef 
dat ‘het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar 
maanden eerder dan zonder virus’. Terecht leidde 
deze verwoordingen tot woedende reacties.

Schrijnend 
Maar er is ook een andere kant. Het overlijden van 
oudere mensen in een verpleeghuis is ook iets dat we 
mogen verwachten. Een griep of een longontsteking, 
het zijn vaak voorkomende aandoeningen die leiden 
tot het overlijden van oude mensen. Het schrijnende 
van de afgelopen maanden is dat het coronavirus 
zo om zich heen greep, dat er een onbeheersbare 
situatie dreigde te ontstaan, met risico’s voor bewoners, 
verzorgend personeel én bezoekers. Het leidde tot 
drastische maatregelen, het meest ingrijpend misschien 
wel het sluiten van zorginstellingen voor familieleden. 
Desondanks trof corona zorginstellingen hard: de 
sterfte in zorginstellingen steeg aanzienlijk. 

Loslaten
Kenmerkend voor het leven van 
oudere mensen is onthechting. 
Loslaten van geliefden, 
omstandigheden, je gezondheid. 
Een tijd van afsluiten en afscheid 
nemen. Maar ook een tijd om je 
voor te bereiden op de eeuwigheid. 
Juist in deze fase zijn je geliefden, 
de eigen man of vrouw, kinderen of 
kleinkinderen van grote betekenis. 
En juist de fysieke afstand tot 
hen, de social distancing, is dan 
een groot probleem. Juist in de 
ouderdom, in die laatste fase 
van het leven, kan een dochter 
belangrijker zijn dan een arts, een 
hand die je aanraakt soms beter 
dan een pijnstiller. Een gesprek 
waarin je iets kan zeggen of laten 
merken van je angst soms beter 
dan een rustgevend middel. Dat 
is zorg die helpt bij loslaten en 
overgeven. 

Het levenseinde 
in dagen van corona
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Samenzijn
Hoe goed de bedoelingen van het afstand houden 
ook zijn, ons leven is méér dan het functioneren van 
hart, longen en andere organen. Leven is mede-
menselijkheid, is aanraking, is samenzijn. En juist dát 
is afgesneden of wordt bemoeilijkt door mondkapjes, 
schorten en handschoenen. En al gaat het om hele 
kleine dingen, we mogen ze nooit onderschatten. Het 
ontbreken van deze zorg van nabijheid is daarmee 
misschien wel net zo’n groot ethisch probleem als de 
keuze wie we opnemen op de IC.

Over sterven in deze tijd van corona wordt onderzoek gedaan 
door o.a. VUmc en ErasmusMC. Bent u naaste of zorgverlener 
van een overleden patiënt? Dan kunt u deelnemen aan dit 
onderzoek via palzon.nl.

Elise van Hoek-Burgerhart 

Lees meer over corona 
en maatregelen, tips, 
behandelbeslissingen 
op npvzorg.nl/corona. 
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Kracht van God
Op dit moment lijkt het of er wat meer 
ruimte is om emoties te voelen en te 
uiten. Dat geeft wat rust. Ik voel mij daar 
dankbaar voor. En weer besef ik, meer dan 
eens, dat er maar Eén is Die overal boven 
staat. Ik moet in dit verband denken aan 
de woorden uit Psalm 89, waar gesproken 
wordt van de ontzagwekkende kracht 
van God en waarin het belang van leven 
tot Zijn eer naar voren komt. Wat besef ik 
temeer: De Heere geeft mij nog genadetijd. 
Ik ben nog niet weggenomen door een 
onverzoende dood. Ik denk dat het mij als 
mens past om de extra tijd en ruimte die er 
in en om mij heen ontstaan is, te benutten 
om de Heere te voet te vallen en om te 
bidden om genade en bekering. Wie weet 
wat voor tijden er nog zullen volgen? 

* Naam bij redactie bekend. Dit 
ervaringsverhaal is eind april 2020 
geschreven. 

‘… In verband met de huidige omstandigheden 
rondom het coronavirus willen wij u 
mededelen dat uw behandeling voorlopig 
stilgelegd wordt …’
Het nieuws komt hard aan. Natuurlijk zag ik* de 
zorgen ook binnen mijn behandelteam toenemen. 
Maar toch … het maakt me verdrietig, boos, angstig. 
Het roept vragen bij me op. Verdriet, omdat ik in 
mijn behandelproces voor een rouwproces sta en 
dat niet alleen wil doorlopen, omdat dan gevoelens 
van verlating, sociaal isolement en emotionele 
geremdheid getriggerd zullen worden. Boosheid, 
omdat ik me in de steek gelaten voel door de 
mensen die deze regels opstellen en daarmee in 
het leven van een GGZ-patiënt veel teweegbrengen. 
Angst om te verzanden in mijn emoties, om mensen 
om mij heen te verliezen aan het coronavirus en om 
in deze tijd (prille) sociale contacten te ontgroeien. 

Onvoorspelbaarheid
Niet alleen mijn behandeling valt stil. Ik zie 
lege straten en lege parken, bijeenkomsten 
worden afgelast, veel winkels en terrassen zijn 

gesloten. Ik mis het bruisende, energieke leven 
van alledag. Er is een grote stilte ontstaan. De 
controle en vrijheid die ik normaal gesproken 
tot op zekere hoogte heb, is omgeslagen 
in onvoorspelbaarheid. Niets is nog zeker, 
ik leef met de dag en voel weinig basis om 
plannen te maken voor de nabije toekomst. 
Door mijn persoonlijke ervaringen (huiselijk 
geweld en emotionele verwaarlozing) ervaar 
ik onvoorspelbaarheid als bedreigend. Vanuit 
dat opzicht merk ik dat ik bewust en onbewust 
een krachtige coping (mijn manier van omgaan 
met emoties) activeer: ik probeerde controle 
te krijgen over mijn leven door te focussen 
op voeding en op bewegen. Zo leid ik mijn 
gedachten af van alles wat nu anders is 
geworden. De hoge snelheid waarmee ik dat 
activeer, laat zien dat ik onvoorspelbaarheid 
wel gewend ben. Het raakt me … het 
confronteert me (opnieuw) met pijn van 
vroegere situaties. 

Vraag en 
Antwoord 

Rineke Heij

Als alles ineens anders is ...
Bemoediging

In de Bijbel staan veel 
bemoedigingen voor mensen in 
moeilijke omstandigheden. Denk 
bijvoorbeeld aan deze teksten. 

‘Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor u.’

1 Petrus 5:7 

‘Al ging ik ook door een dal vol 
schaduw van de dood, ik zou 
geen kwaad vrezen, want U bent 
met mij; Uw stok en Uw staf, die 
vertroosten mij.’

Psalm 23:4 

‘Wees sterk en Hij zal uw hart 
sterk maken, u allen die op de 
HEERE hoopt!’

Psalm 31:25 

‘Kom naar Mij toe, allen die 
vermoeid en belast zijn, en 
Ik zal u rust geven.’

Mattheüs 11:28 

Wij stelden deze vraag aan een jonge vrouw. Zij vertelt over haar ervaring.

Soms gaat het in ons leven ineens anders dan verwacht. Er gaat een 
streep door dat wat we zelf voor ogen hadden. Maar wat als dat 
gebeurt? Als die gewone dagelijkse dingen ineens veranderen … 
Hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met je?

‘Er is er 
Eén Die 
overal 
boven 
staat.’
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    … ik ineens moet nadenken over de behandeling voor mijn  
oude moeder?

    … mijn man aan de beademingsapparatuur ligt en wij voor          
moeilijke keuzes komen te staan?

1. Iedereen is waardevol. 
God is de Schepper van ons leven en wij zijn 
beelddragers van Hem. Dat maakt de waarde van 
ons bestaan onbetwistbaar. Bij gesprekken die over 
behandelkeuzes gaan, moet daarom een medisch 
oordeel over het nut van een behandeling centraal 
staan. Niet een waardeoordeel over de zin van 
iemands leven. We dragen zorg voor het leven niet 
zoláng iemand dat waard is, maar omdát iemand dat 
waard is!

2. Niet elke behandeling is medisch zinvol. 
Dat ieder leven waardevol is, betekent niet dat in 
alle situaties, koste wat kost, alle medische middelen 
ingezet moeten worden. Een belangrijk uitgangspunt 

Moeilijke behandel-
beslissingen? 
Vier handvatten die u hierbij 
kunnen helpen.

Ali van Dijk en Rineke Heij

voor artsen bij het nemen van een 
behandelbeslissing is of genezing 
of verlichting van het lijden met de 
beschikbare middelen nog gehaald 
kan worden. Is dat het geval, dan 
spreek je van medisch zinvol 
handelen. Als het medische doel 
ondanks de behandeling niet meer 
gehaald kan worden, is er sprake 
van medisch zinloos handelen. Een 
arts kan daarom nooit verplicht 
worden om een behandeling te 
beginnen die medisch zinloos is.

3. Het is belangrijk dat de belasting 
van de behandeling en het doel dat 
daarmee beoogd wordt in balans 
zijn. 
Of dat zo is, hangt onder meer af van het 
stadium van de ziekte en van onderliggende 
aandoeningen. Wanneer nog genezing 
te verwachten is, zijn andere medische 
beslissingen gerechtvaardigd dan wanneer 
iemand al ernstig ziek is, een kwetsbare 
gezondheid heeft of het moment van 
overlijden al nabij is. De te vinden balans 
heeft alles te maken met de baten versus de 
lasten voor de patiënt. In sommige gevallen 
voegt een behandeling meer lijden toe 
dan dat die de nood verlicht. In het geval 
van het coronavirus: welke belasting geeft 
een opname op de intensive care met 
langdurige beademing, met daarna een heel 
revalidatietraject, voor de patiënt? En hoe 
verhoudt zich die belasting tot het herstel dat 
al of niet te verwachten is?

4. Het is belangrijk dat leven én 
welzijn van mensen worden gediend. 
Dit is een Bijbelse richtlijn. Daarnaast kan 
bij het beoordelen van de zin van een 
behandeling de levenslijn een handvat 
zijn. Ieder leven kent een lijn van opgaan, 
afvlakken en dalen. De plaats op de levenslijn 
bepaalt waar de nadruk op ligt: het in stand 
houden van het leven of vooral het dienen 
van het welzijn. In de kwetsbare laatste 
levensfase is het uitgangspunt daarom: niet 
dagen toevoegen aan het leven, maar leven 
toevoegen aan de dagen.

Passende zorg
Spreken over al dan niet (meer) behandelen 
kan een gevoel van onbehagen oproepen … 
wordt het goede nog wel gedaan? Daarom 
is het beter te spreken over passende zorg, 
omdat daarbij ruimte gegeven wordt aan 
onderliggende emoties en belangen. Passende 
zorg betekent dat er tijdig gesproken 
wordt over het levenseinde en dat er een 
aanvaarden is van dat levenseinde. Dan 
wordt samen besloten wat het uitgangspunt 
is. Daarin kan de dokter meedenken. Kortom: 
bij passende zorg is er aandacht voor de hele 
mens. Mogelijk wordt dan geconcludeerd: we 
kunnen het nog wel, maar we doen het niet 
(meer).

Vragen over COVID-19 (corona) 
en behandelbeslissingen?

Op npvzorg.nl/corona-behandelbeslissingen 
hebben we een aantal vragen op een 
rij gezet en proberen we u met gerichte 
informatie verder te helpen. 

Wat als...

Vragen waar je zomaar voor kunt komen te staan. Die soms moeilijk 
te beantwoorden zijn. Je kunt niet zomaar één stramien leggen 
op moeilijke afwegingen en keuzes die gemaakt moeten worden. 
Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. We geven 
u vier handvatten als denklijnen. 

Telefoon: We zijn te bereiken via 
(0318) 547888. Zo nodig 24 uur per 
dag, 7 dagen per week 

Mail: Stuur een berichtje via 
NPV-Advieslijn@npvzorg.nl 

Een persoonlijke vraag? 
Bel de NPV-Advieslijn.

npvzorg.nl/chatten-voor-persoonlijk-advies
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Freek van Holten

Palliatieve en 
terminale zorg 
door vrijwilligers

Palliatieve zorg is zorg aan 
mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn. De zorg richt zich dan niet 
meer op genezing, maar op een 
zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven. De laatste fase, voor 
iemand gaat sterven, wordt de 
terminale fase genoemd. In de 
palliatieve en terminale zorg 
kunnen vrijwilligers heel veel 
betekenen. 

Ada
Het is dinsdagmorgen als Ada besluit dat het 
zo niet langer kan. Ze heeft weer een nacht 
doorgebracht op de stoel naast haar vaders 
bed. De zesde nacht deze week. Haar broer 
en zus kunnen dat niet. Ada was altijd al in de 
buurt en Ada heeft de tijd. Maar van slapen 
komt niet veel deze nachten. Ada’s vader moet 
een paar keer per nacht geholpen worden. 
Hij ligt niet helemaal goed of hij heeft dorst. 

Tussendoor vangt ze elke verandering van 
ademhaling op. Zou het einde al komen? Het 
duurt al langer dan ze dachten. Overdag moet 
er veel geregeld worden. Er is altijd wel iets 
dat niet vanzelf gaat. Er is geen moment van 
rust geweest in de laatste week. Ada voelt de 
vermoeidheid in haar lijf en in haar hoofd. Zo 
kan het niet nóg een week. Een paar weken 
geleden heeft ze al een nummer gekregen 
van vrijwilligerscoördinator Karin. Ze moet 
toch maar eens overleggen, besluit ze. Karin 
reageert rustig als Ada de situatie uitlegt en 
schrikt er ook niet van als haar stem even 
breekt. Dat alleen al helpt Ada. 

Karin
Het is dinsdag rond lunchtijd als bij Karin de 
telefoon gaat. Een hulpvraag. Ze hoort het al 
snel: deze vrouw is heel moe. De spanning klinkt 
in haar stem. Tegelijkertijd wil ze de zorg voor 
haar vader eigenlijk niet uit handen geven. Maar 
een paar nachten slapen, zou wel helpen. Karin 
begrijpt dat hier een vrijwilliger naar toe moet 
die vertrouwen geeft. Ze heeft al iemand in 
gedachten. Zou dit iets voor Gerda zijn? Maar ze 
heeft geleerd geen verwachtingen te wekken en 
besluit het gesprek met: ‘Ik ga voor u op zoek.’ 
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Gerda
Het is dinsdag halverwege de middag als 
bij vrijwilliger Gerda de telefoon gaat. Het is 
Karin met een hulpvraag. Gerda hoort het 
verhaal rustig aan. Weer een mantelzorger die 
oververmoeid is. ‘Ik hoor het al’, zegt Gerda, ‘ik 
moet er zeker vanavond al naar toe?’ ‘Eigenlijk 
wel’, zegt Karin, ‘het kan eigenlijk niet nóg een 
nacht zo.’

Ada
Het is dinsdagavond als Gerda bij Ada aanbelt. 
‘Gaat u maar slapen’, zegt ze tegen Ada, ‘als 
er iets verandert roep ik u direct. Ik heb het al 
heel vaak meegemaakt, ik weet wat ik kan 
verwachten.’ Als Ada vertrekt, installeert Gerda 
zich in de stoel naast de vader van Ada. Gerda 
is rustig. Ze weet wat ze kan doen. Ze is ervoor 
opgeleid en loopt al een poosje mee. Door de 
jaren heen heeft ze geleerd hoe je een nacht 
half slapend doorkomt. Een paar keer die 
nacht helpt ze Ada’s vader om wat beter te 
gaan liggen of wat te drinken. Rond drie uur 
is hij een poosje wakker. Gerda en hij praten 
rustig wat tot hij weer in slaap valt. 
Het is woensdagmorgen half acht als Ada 
uitgerust weer wakker wordt. Haar vader  

 
wordt door de thuiszorgverpleegkundige 
verzorgd en de vrijwilliger, die Gerda kwam 
aflossen, helpt daarbij. Om half elf zit Ada 
rustig naast haar vader aan het bed en 
houdt zijn hand vast. Voor het eerst die week, 
realiseert ze zich. Eindelijk, eindelijk is ze 
weer zijn dochter. Ze is zijn dochter en neemt 
afscheid van haar vader die sterft. 

Het is donderdagmiddag drie uur als haar 
vader rustig overlijdt. Ada is erbij. Alles is 
geregeld, alles is gezegd, alles is goed. Nooit zal 
Ada vergeten wat de vrijwilligers in die laatste 
dagen betekend hebben. 

Heeft dit ervaringsverhaal u 
geïnspireerd en wilt u ook 
vrijwilliger worden? Ga naar 
npvzorg.nl/aanmelden-als-vrijwilliger

Dit ervaringsverhaal gaat over de periode voordat de coronamaatregelen ingegaan zijn.
11juni 2020



In deze rubriek laten we zien wat medewerkers op het landelijk 
bureau zoal doen. Sarine Verhoeve, junior communicatieadviseur, 
gunt ons een kijkje in de NPV-keuken. 

Dag uit het leven van ...

Vertel kort iets over jezelf
‘Ik ben Sarine Verhoeve en word als 19-jarige 
collega regelmatig het “jonkie” van de NPV 
genoemd. Een jaar geleden maakte ik kennis 
met de NPV tijdens mijn stage. In deze periode 
leerde ik veel van mijn enthousiaste collega’s 
over het communicatievak en de medische 
ethiek. Mijn collega’s waren blijkbaar tevreden, 
dus mocht ik hier blijven plakken. Een mooie 
bijbaan, naast mijn studie op de Christelijke 
Hogeschool Ede.’

Waarom heb je als jongere gekozen 
voor een stage bij de NPV? 
‘Ik zocht een stage waarin ik op de 
communicatieafdeling iets kon betekenen voor 
mijn medemens. Na een tip van iemand ging 
ik me in het werk van de NPV verdiepen. Dit 
bleek precies wat ik zocht; een organisatie met 
zorg voor het leven en voor onze naasten. Zo 
bijzonder!’

Wat heb je gedaan tijdens je stage? 
‘Tijdens mijn stage mocht ik heel veel 
verschillende dingen doen. Zo heb ik 
meegeholpen met de organisatie van 
een symposium en nam ik voor een video 
straatinterviews af voor de Week van het Leven 
en de DNA-dialoog. Het waren mooie projecten, 
waar ik wel een beetje trots op ben!’

Kun je iets over jezelf vertellen wat 
mensen niet van jou weten?
‘Ehm, … ik ben altijd bijna te laat. Elke minuut, van 
het moment van opstaan totdat ik in de trein zit, 
is volledig gevuld. Zo kan het gebeuren dat mijn 
ov-chipkaart in een andere jas zit of mijn bak 
yoghurt op de grond valt - ja dat gebeurt ook 
weleens - en dat maakt dan het verschil of ik wel 
of niet op tijd kom. Toch red ik het vaak precies.’

Geerlof de Jong
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‘… iets betekenen 
voor mijn 
medemens.’

Sarine Verhoeve 

De ReisWijzer
Nadenken over uw persoonlijke wensen rondom het levenseinde. 
Het is een moeilijk onderwerp. De NPV heeft een koffer ontwikkeld 
met hulpmiddelen om u hierbij te helpen.

Nadenken over het levenseinde
De afgelopen maanden kwam de vraag op veel 
mensen af: wat wilt u als …? Ineens was er de 
confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven, met 
vragen over het levenseinde. Nadenken over deze 
vragen is niet alleen zinvol tijdens de coronacrisis, 
het zijn altijd belangrijke vragen. Een Bijbelse 
doordenking en het gesprek erover met uw naasten 
zijn belangrijk. Door op tijd over het levenseinde na 
te denken, kunt u in de laatste levensfase aandacht 
geven aan dingen die u echt belangrijk vindt. De NPV 
beschikt over diverse materialen en diensten die 
u kunnen ondersteunen om hierover vanuit Bijbels 
perspectief na te denken en keuzes te maken. Deze 
informatie hebben we samengevoegd in een koffer: de 
ReisWijzer. 

Wijzer op reis
De ReisWijzer wijst u de weg naar passende informatie 
voor uw persoonlijke situatie. Aan de hand van de 
hulpmiddelen in de koffer kunt u vragen beantwoorden 
zoals: welke mogelijkheden zijn er, wat vind ik 
belangrijk in mijn laatste levensfase en wie of wat kan 
mij daarbij helpen? Een waaier met voorbeelden van 
persoonlijke situaties is de basis van de koffer. U kiest 
een voorbeeldsituatie die het meest vergelijkbaar is 
met uw eigen situatie. Vervolgens vindt u een overzicht 
met tips voor bruikbare informatie die u in de koffer 
aantreft.

Hulpmiddel
De ReisWijzer is een nuttig hulpmiddel 
als het levenseinde een moeilijk 
onderwerp voor u is om over na te 
denken. De informatie in de koffer 
helpt om de eerste stap te zetten 
of om u juist verder te verdiepen 
in uw wensen en keuzes rond het 
levenseinde. De ReisWijzer is een 
persoonlijke koffer: u kunt zelf kiezen 
op welke manier u invulling geeft aan 
de inhoud.

Belangrijk? Ja.
Makkelijk? Nee.
Hulp? Ja!

Vraag de ReisWijzer  
aan via onze webshop: 
npvzorg.nl/webshop
/koffer-reiswijzer  
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puzzel

De antwoorden op alle vragen vindt u ergens in deze ZORG 
terug. Als u de gezochte antwoorden invult, verschijnt de 
oplossing in de gekleurde vakjes. 
De oplossing kunt u voor 15 augustus 2020 doorgeven via 
de website npvzorg.nl/inzending-puzzel of per post naar 
NPV, Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL (vergeet niet de 
envelop te frankeren en uw naam en adres te vermelden). 
Onder de juiste inzendingen verloten we vijf ReisWijzer 
koffertjes. 

1.  

2.  

3. 

4.

5.  

6. 

7. 

1. Sarine leerde veel van haar collega’s over medische …  

2. Voldoende … , slaap en beweging zijn belangrijk.  

3. Een goed woord … de mens op. 

4. Het is belangrijk dat leven én welzijn van mensen worden … 

5. Karin begrijpt dat hier een vrijwilliger naar toe moet die … geeft.  

6. Het past een mens de extra tijd te benutten om de Heere te … te vallen. 

7. Leven is mede- … , is aanraking, is samenzijn.

De oplossing van de puzzel in het 
maartnummer luidde ‘donoren’. Uit vele 
inzendingen – waarvoor dank! – hebben we 
drie winnaars getrokken. Als prijs is hen het 
boek Ongepland  toegestuurd.

Colofon
Tekst NPV      Realisatie TRUE Communications   
   Drukwerk Zalsman Zwolle b.v.      Beeldmateriaal   

eigen beelden, Shutterstock      Oplage 52.000

NPV
Postbus 178, 3900 AD Veenendaal
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Tel. (0318) 54 78 88.
E-mail: info@npvzorg.nl
Website: npvzorg.nl

Gesproken versie van ZORG? Neem contact met ons op.

lidmaatschap
& giften

prikbord

Lid worden
Ga naar npvzorg.nl/wordlid of bel 
(0318) 54 78 88 om het aanmeldformulier 
per post aan te vragen.

Contributie per jaar
  De contributie bedraagt € 17,50.
  Gezinsleden betalen € 12,50. 
  Jongeren tot 25 jaar betalen € 12,50.

 

Lidmaatschap en wijziging 
gegevens
Het lidmaatschap kan elk gewenst moment 
ingaan en wordt automatisch verlengd. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks 
voor 5 november. Geef uw opzegging of 
gewijzigde gegevens bij voorkeur door 
via npvzorg.nl/lidmaatschap of mail naar 
ledenadministratie@npvzorg.nl. 

Ledenvoordelen
Als lid kunt u gebruikmaken van de 
ledenvoordelen. Ga naar 
npvzorg.nl/ledenvoordeel.

Giften
De NPV is een ledenorganisatie die 
naast lidmaatschappen afhankelijk is 
van giften. Wilt u het werk van de NPV 
steunen? Uw financiële steun is welkom op 
rekeningnummer NL11 INGB 0004 7118 88 
t.n.v. NPV. Vermeld uw naam, adres en de 
opmerking ‘gift’. Alvast hartelijk dank! 
Doneren kan ook via npvzorg.nl/helpen.
De NPV is een erkende ANBI. 

Geen NPV-
Familiedag 2020 
De NPV-Familiedag die we voor 
6 juni jl. hadden gepland, is vanwe-
ge het coronavirus helaas afgelast. 
Het is nog niet duidelijk of en wan-
neer een nieuwe dag wordt ge-
organiseerd. Houd de ZORG in de 
gaten voor het laatste nieuws.

Terugblik NPV-lezing

Heeft u de NPV-lezing in mei 
gemist? U kunt het alsnog 
online bekijken via npvzorg.nl/
terugblik-NPV-lezing-2020.

Keuzehulpen
Maak gebruik van de digitale 
keuzehulp om uw mening te 
vormen over (een van) deze 
onderwerpen:

  20 wekenecho
  Gezinsvorming en 
anticonceptie
  Tijdig nadenken over  
het levenseinde
  Orgaandonatie

Lees meer op npvzorg.nl/
keuzehulp.

Oplossing:   .  .  .  .  .  .  .

Win!
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ook in tijden 
van corona is 
de NPV 
u graag van
dienst

Wat als ... 

… ik ineens moet nadenken over de 
behandeling van mijn oude moeder?

… ik me eenzaam voel, of juist iemand 
anders wil helpen?

… er iemand in mijn omgeving stervende 
is en ik heb vragen over de zorg? 

Zomaar wat moeilijke vragen waarmee u 
geconfronteerd kunt worden. 
De NPV denkt daarin graag met u mee. 
Kijk op npvzorg.nl/corona of bel (0318) 54 78 88. 
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