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Contactgegevens NPV 
Postbus 178
3900 AD Veenendaal 

Gesproken versie van ZORG?  
Neem contact met ons op.

Lid worden? 
Ga naar npvzorg.nl/wordlid of 
bel (0318) 54 78 88 om het 
aanmeldformulier per post aan te 
vragen. Het lidmaatschap kan elk 
gewenst moment ingaan en wordt 
automatisch verlengd. 

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

Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of 
opzegging bij voorkeur door via 
npvzorg.nl/contact of mail naar 
ledenservice@npvzorg.nl. 
Opzeggen schriftelijk voor  
5 november.

NPV steunen? 
De NPV is een ledenorganisatie die 
naast lidmaatschappen afhankelijk 
is van giften. Wilt u het werk van 
de NPV financieel steunen? Uw 
gift 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.  
Een gift aan ons mag u daarom, 
onder bepaalde voorwaarden, 
aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting. 

Voor meer informatie over 
doneren, periodiek schenken en 
over nalaten aan de NPV kunt u 
vrijblijvend contact opnemen met 
Eline Borgdorff, adviseur relaties 
& fondsen, via (0318) 54 78 88 of 
efborgdorff@npvzorg.nl.

Ledenvoordeel
NPV-leden kunnen gebruikmaken 
van de collectiviteitskorting bij Pro 
Life Zorgverzekeringen. Daarnaast 
kunt u korting krijgen op onder meer 
vitaminen en voedingssupplementen 
bij De Roode Roos, hulp van Let’s 
help - (letsel)schadedienst en 
toegangskaartjes voor CORPUS reis 
door de mens. Kijk eens op npvzorg.
nl/ledenvoordeel.

Voor alle data geldt: 
Deo volente.

Voorwoord

In genen delen

De NPV wil zoveel mogelijk mensen bereiken 
met de boodschap vóór het leven en vóór 
elkaar. Daar investeren we fors in. Het 

ledenblad ZORG heeft daarom een nieuw jasje 
gekregen én kent meer pagina’s. Ook onze website is 
vernieuwd en helemaal bij de tijd gebracht.
 
Het geluid van de NPV brengen 
we dichtbij. U vindt bij deze 
ZORG een nieuwe brochure 
Ingrijpen in ons DNA. Waar ligt 
de grens bij het ingrijpen in ons 
DNA? Een nieuwe mogelijkheid 
is het sleutelen aan het DNA 
van menselijke embryo’s om 
ziekten uit te bannen. Wie 
kan daarop tegen zijn? Er 
bestaan inmiddels technieken 
om ongewenste genen aan 
te passen en verbeterde 
genen toe te voegen. Mensen 
kunnen mogelijk genetisch 
geoptimaliseerd worden. 
Bijvoorbeeld door ze extra 
weerstand tegen ziekte of 
stress te geven.
 
Mooie beloften, maar enorme 
vragen. Om de technieken te 
ontwikkelen, wil men menselijke 
embryo’s kweken puur voor 
onderzoek. Zo mogen we 
echter niet omgaan met 
beginnend menselijk leven. En 
als de ontwikkeling van mensen 

steeds meer in regie wordt 
genomen door de techniek, 
wordt het lichaam dan niet 
steeds meer een maakbaar 
voertuig? De mens die zichzelf 
of zijn kinderen ontwerpt? 
Nu al lijkt het normaal om 
embryo’s, piepkleine mensjes, 
te vernietigen omdat ze niet aan 
onze standaard voldoen. Maar 
wie gaat die standaard morgen 
bepalen? Wie beslist of iemand 
succesvol en mooi genoeg is 
om te mogen leven? 
 
De contouren van een 
technische heilsstaat 
waarin voor blijvend 
zieke en gehandicapte 
mensen geen plaats is, 
doemen op. Alle reden 
voor doordenking 
vanuit christelijk 
perspectief.

Diederik van Dijk, 
directeur 

Uitgelicht







twitter.com/npvzorgnl
facebook.com/npvzorg
linkedin.com/company/npvzorgvoorhetleven
instagram.com/npvzorg
youtube.com/c/NPVZorgvoorhetleven

Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal

T (0318) 54 78 88 
E info@npvzorg.nl 
W npvzorg.nl
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Wilma Stoelinga is directeur van het Barneveldse 
Kinderhospice Binnenveld: een huis waar ernstig en 
ongeneeslijk zieke kinderen voor korte of langere tijd 

kunnen verblijven. Wij interviewden haar over de zorg die hier 
geboden wordt.

Kwetsbaar
leven

logopediste, pedagogisch 
medewerkers en vele 
vrijwilligers. Als zieke 
kinderen bij ons verblijven, 
krijgt het gezin de 
gelegenheid om even tot rust  
te komen.’

Kinderhospice Binnenveld 
heeft een christelijke 
achtergrond. Hoe uit zich dat 
in de zorg?
‘Ik denk dat veel mensen in 
de zorg werken met liefde, 
maar in Binnenveld willen 
wij ons werk ook doen in 
afhankelijkheid van God. 
Daarnaast zeggen we: 
actieve levensbeëindiging, 
dat is niet aan ons. Wel 

vinden we dat we pijn 
en benauwdheid moeten 
bestrijden en dat we 
bijwerkingen van medicatie 

zoveel mogelijk moeten 
voorkomen. Overigens 
komen hier ouders en 
kinderen met allerlei 
verschillende achtergronden. 
Wij willen onze zorg aan 
iedereen bieden.’

Wat doet een kind als hij of 
zij in Binnenveld verblijft?
‘Dat verschilt per kind. 
Met kinderen die bijna niet 
kunnen bewegen, ga je aan 
de gang met hele kleine 
dingen, bijvoorbeeld geuren 
of muziek, om zintuigen 
te prikkelen. Met tieners 
gaan we af en toe op 
‘tienerweekend’. Ook bakken 
we koekjes en werken we 

aan thema’s. Steunen wat 
kinderen wél kunnen is 
hier een belangrijk doel. Er 
zullen kinderen zijn die nooit 

kunnen gaan voetballen. Het 
is dan heel mooi als een kind 
op den duur bijvoorbeeld wel 
een bal vooruit kan rollen.’ 

Kunt u omschrijven wat u 
écht belangrijk vindt in het 
zorgen voor de kinderen die 
in Binnenveld komen?
‘Ik vind het belangrijk om een 
situatie te creëren die op 
thuis lijkt, waarin kinderen 
zich prettig voelen, zich 
kunnen ontwikkelen en 
waarbij er hoogwaardige en 
professionele zorg aanwezig 
is. De elementen van 
gewoon, thuis, aandachtig 
en kleinschalig houden ons 
weg van het zijn van een 
instituut of instelling. Tegelijk 
moet je de professionaliteit 
kunnen borgen. Ouders 
vertrouwen het kwetsbaarste 
wat zij hebben aan ons toe: 
hun kind.’

Wilt u een mooi moment uit 
de praktijk delen? 
‘Wat ik altijd heel 
indrukwekkend vind bij 
terminale zorg is dat je de 
collega’s ziet afstemmen en 
bezig gaan voor het kind, 
waardoor het kind in vrede 
kan sterven en ouders er 
voor het kind kunnen zijn. 
Het is bijzonder dat je in 
zo’n moeilijke periode hebt 
mogen dienen. Dat kunnen 
dan momenten zijn waarin 
het niet goed is, maar toch 
goed is.
Maar denk ook aan een kind 
dat met de moeder op de 
bank ligt en de ballonnen van 
de ballonfiësta voorbij ziet 
gaan. Dat zijn kleine dingen, 
maar wel dingen die ertoe 
doen.’

‘Steunen van wat kinderen 
wél kunnen is hier een 

belangrijk doel. Sommige 
kinderen zullen nooit 

kunnen gaan voetballen, 
maar het is dan heel mooi 

als een kind op den duur wel 
een bal vooruit kan rollen.’

Welke kinderen komen in 
Kinderhospice Binnenveld? 
‘In Kinderhospice Binnenveld 
verblijven ernstig en 
ongeneeslijk zieke kinderen. 
Soms wordt gedacht dat alle 
kinderen hier in de laatste 
levensfase zijn, maar dat is 
niet het geval. De meeste 
kinderen die hier komen, 
hebben een complexe 
zorgvraag en 24 uur per dag 
nabijheid, zorg en inzet van 
(kinder)verpleegkundigen 
nodig. We zien veel kinderen 
met stofwisselingsziekten, 
epilepsie, spierziekten en 
kanker.’ 

Welke zorg biedt 
Kinderhospice Binnenveld?
‘In Binnenveld is er 24 uur per 
dag (kinder)verpleegkundige 
zorg aanwezig. Daarnaast 
werken hier een 
kinderfysiotherapeut, een 

Thema

 Eline Gorter en Yvonne Geuze
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Wat zijn moeilijke 
momenten?
‘Ik vind de strijd van ouders 
het moeilijkste. Zij hebben 
een enorme taak. Daarom is 
het zo goed als zij de zorg 
uit handen kunnen geven. 
En, wanneer ouders na het 
overlijden nog gedag komen 
zeggen, denk ik soms: ja, 
het moeilijkste gaat nu nog 
komen. Dat vind ik moeilijk. 
Na overlijden moet je 
loslaten. Hier heb je het idee 
dat je nog wat kunt doen.’

Naast het bieden van zorg 
streven jullie ernaar om 
kennis op het gebied van 
palliatieve zorg voor kinderen 
te ontwikkelen. Waar ziet u 
ruimte voor verbetering?
‘Er is nog veel onbekendheid 
over wat medicatie doet 
met kinderen in de laatste 
levensfase. Het lastige is 
dat het vaak moeilijk is om 
hier onderzoek naar te doen 
vanwege de kleine doelgroep 
en ethisch hoge drempels. 
Daarnaast weten we nog 
weinig over de relatie tussen 
psychisch en lichamelijk 
welbevinden. Ook zijn er veel 
vragen over de wijze waarop 
geestelijke verzorging in de 
kinderpalliatieve zorg zou 
moeten plaatsvinden.’

Wat zijn nieuwe 
ontwikkelingen in 
Kinderhospice Binnenveld?
‘Binnenveld bouwt 
momenteel aan een 
verpleegkundige 
kinderdagopvang 
waar verpleegkundige 
expertise vanuit het 
Kinderhospice aanwezig 
is. Het hoofdaccent in 

de dagopvang ligt op de 
pedagogische ondersteuning 
en begeleiding. We zien 
ernaar uit om hier straks ook 
kinderen te ontvangen.’

Stel dat wij morgen een 
bedrag van € 100.000 
krijgen uit een nalatenschap 
en we willen dat inzetten 
voor palliatieve zorg voor 
kinderen, waar zou dat 
geld voor gebruikt moeten 
worden?
‘Onderzoek en 
kennisoverdracht vind ik 
belangrijke onderwerpen. 
Ik denk dat je met kennis 
en oprecht begrijpen 

stappen vooruit kunt maken. 
Onderzoek moet wel 
voortbouwen op waar we in 
de praktijk tegenaan lopen, 
zodat we er in de praktijk 
écht verder mee komen. 
Daarnaast is het onderwijzen 
van de mensen aan het bed 
erg belangrijk.
Ook zou het mooi zijn als we 
ervoor kunnen zorgen dat 
ouders makkelijker de stap 
durven nemen om zich aan 
te melden bij ons. Mensen 
ervaren het profijt van het 
uit handen geven vaak pas 
achteraf.’

Ga voor meer informatie over de zorg in 
Kinderhospice Binnenveld naar:

 
kinderhospicebinnenveld.nl. 

Het afgelopen jaar hebben 
we hard gewerkt aan een 
nieuwe website voor de 

NPV. En al zeggen we het zelf: het 
resultaat mag er zijn. Bezoekers 
krijgen nu veel sneller inzicht 
in wat de NPV voor hen kan 
betekenen.

Meer weten of verder lezen? 
Ga naar npvzorg.nl voor een uitgebreid 
 bezoek aan onze nieuwe website. 

Nieuwe  
NPV-website
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Foto’s: Kinderhospice Binnenveld 

Themapagina’s
De themapagina’s bundelen 
alle belangrijke informatie 
over medisch-ethische 
onderwerpen. De feiten, onze 
opvattingen, ons hulpaanbod, 
onze producten en diensten: 
u vindt het allemaal op deze 
pagina’s.

Lokale NPV-afdelingen
Elke lokale afdeling heeft een 
eigen website die men zelf 
beheert. 

Hulpvragen voor vrijwillige 
(terminale) thuishulp kunnen 
direct via de website worden 
ingediend.  

Contactpagina
Om onze leden, bestuurders, 
coördinatoren en bezoekers 
beter van dienst te zijn, is 
de contactpagina volledig 
herzien. 

Heeft u vragen over uw 
lidmaatschap? Of wilt u een 
adreswijziging doorgeven? 
Ga naar npvzorg.nl/contact 
en regel het heel eenvoudig 
zelf.

Startpagina
Al direct op de startpagina wordt duidelijk dat de 
NPV de zorg voor het leven op diverse manieren 
vormgeeft: met persoonlijk advies, onderzoek & 
beleid en met vrijwillige thuishulp. 

U wordt bij het vinden van informatie geholpen 
door een rustige vormgeving, beter leesbare 
lettertypen en een duidelijke navigatiestructuur.
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Feit is dat er veel verbeteringen mogelijk 
zijn in de palliatieve zorg voor kinderen. Er 
is onderzoek nodig naar de werking van 
medicatie en naar de impact van psychisch 
welbevinden op het lichamelijk welbevinden. 
Feit is ook dat de definitie van ‘uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden’ niet eenduidig is: onder 
artsen zorgt dit voor nodige discussie, maar 
ook ouders en zorgverleners interpreteren 
dit begrip soms heel verschillend. Daarnaast 
is het perspectief van het kind zelf lastig te 
achterhalen. Tenslotte zien we dat het begrip 
‘lijden’ bij de bestaande regeling voor baby’s 
door de tijd steeds ruimer werd opgevat: 
niet alleen actueel lijden, maar ook verwacht 

toekomstig lijden mag een reden zijn om het 
leven van baby’s te beëindigen. 

De NPV komt op voor de bescherming van 
jonge levens
Het lijden van kinderen, dat wil niemand! En 
terecht. Kinderen verdienen de best mogelijke 
behandeling en zorg. Deze zorg moet 
geboden worden binnen de kaders van het 
leven. Daarbuiten begeven wij ons op terrein 
dat te groot is voor de mens. Daar gaat alleen 
God over. De NPV pleit voor goede zorg en 
komt op voor de bescherming van jonge 
levens.

In Nederland is actieve levensbeëindiging bij kinderen onder de 1 jaar 
en vanaf 12 jaar mogelijk. Na een langdurige lobby kondigde minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het najaar van 

2020 aan dat hij met een regeling zal komen die levensbeëindiging bij 
kinderen tussen de 1 en 12 jaar ook mogelijk maakt.

Om af te bakenen welke kinderen 
in aanmerking komen voor actieve 
levensbeëindiging, bepaalde De Jonge 
dat de regeling van toepassing zal zijn op 
‘ongeneeslijk zieke kinderen, die uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden en binnen afzienbare 
tijd zullen sterven’. Een voorwaarde is dat alle 
mogelijkheden van palliatieve zorg voor hen 
niet toereikend zijn om lijden te verlichten. 

Wilsonbekwaam
Wij maken ons ernstig zorgen over deze 
regeling. Allereerst omdat we het hebben 
over kinderen. Kinderen worden beschermd 
voor allerlei beslissingen waarvan zij de 

reikwijdte niet overzien. Juist op basis van 
hun beperkte wilsbekwaamheid. Denk aan 
roken, drank en autorijden. Door hen te laten 
beslissen over een zaak van leven en dood, 
wordt voorbijgegaan aan de taak om juist hun 
leven te beschermen.  

Ondraaglijk lijden
Daarnaast zijn er bij de regeling veel vragen 
te stellen. Want wat is de definitie van 
‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’? Wie bepaalt 
er of een kind ‘uitzichtloos en ondraaglijk 
lijdt’? En hoe komt het dat palliatieve zorg 
voor kinderen soms niet toereikend is? 

Regeling 
levensbeëindiging 
bij kinderen  
tussen 1 en 12 jaar

Ingrijpende documentaires over dit thema zijn vaak onderdeel van de lobby voor een 
regeling levensbeëindiging bij kinderen.

In deze documentaires worden vaak heel unieke en schrijnende verhalen van 
kinderen getoond. Toch is de praktijk weerbarstiger en de geschiedenis leert ons dat 
nieuwe groepen zich waarschijnlijk snel zullen aandienen als er een regeling komt.

 Yvonne Geuze 

Goedbeschouwd
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Wat doe je bij de NPV? 
‘Ik houd me bezig met de communicatie 
voor en over de NPV en haar producten en 
diensten. Dat doe ik onder andere met de 
inzet van diverse communicatiemiddelen 
(zoals ledenblad ZORG, folders, website, 
e-mailnieuwsbrieven, social media) gericht 
op de verschillende doelgroepen.’ 

Waarom werk je bij de NPV?
‘Bij de NPV kan ik mensen indirect 
helpen bij hun zoektocht naar hulp in 
kwetsbare periodes van hun leven. 
Bijvoorbeeld door (het promoten van) 
vrijwilligerswerk. Ook vind ik het fijn om 
vanuit christelijk perspectief bij te dragen 
aan de informatievoorziening over medisch-
ethische thema’s. Met mijn werk kan ik een 
stukje ‘zorg voor het leven’ in de 
praktijk brengen.’

Je bent ook hoofdredacteur van 
ledenblad ZORG. Wat houdt dat 
in?
‘Dat klopt. Met een paar collega’s 
vormen we samen de redactie. 
We bekijken per editie welke 
thema’s actueel zijn en hoe we 
daar met onze artikelen bij kunnen 
aansluiten. Mijn rol is om alles te 

coördineren. Dus vanaf redactievergadering, 
het redigeren van alle artikelen tot en met 
het goedkeuren van de laatste proefdruk. 
Daarna gaat ZORG naar de drukkerij en 
vervolgens wordt het aan de NPV-leden 
verzonden.’

Waarom is ZORG vernieuwd? 
‘We hebben elke editie meer stof voor 
artikelen dan dat we daarvoor pagina’s 
beschikbaar hebben. Daarom is ZORG 
vanaf nu anders opgezet: meer pagina’s, 
een andere invulling van de rubrieken en 
een vernieuwde vormgeving. Hiermee 
willen we onze leden nog meer meenemen 
in de ontwikkelingen op medisch-ethisch 
gebied en bij wat er speelt binnen het 
vrijwilligerswerk.’

‘Zorg voor het  
leven in de  
praktijk brengen’

In deze rubriek laten we zien wat medewerkers van het 
landelijk bureau zoal doen. Communicatieadviseur  
Ellen van de Vliert laat u binnenkijken. 

Speciaal voor u: 
Brochure Ingrijpen 
in ons DNA 
Bij deze ZORG hebben 
we een cadeau 
toegevoegd voor u 
als NPV-lid. Met deze 
brochure informeren 
we u over de nieuwe 
medisch-ethische 
ontwikkeling waarmee 
DNA in embryo’s kan 
worden aangepast.

Productie ZORG 
Het ledenblad ZORG wordt CO2-neutraal en 
zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Helaas 
ontkomen we er niet aan om ZORG en de 
begeleidende brief met acceptgiro bij de 
verzending in plastic folie te verpakken. De 
zorgvuldig hiervoor gekozen folie is echter 
100 procent recyclebaar en kan bij het plastic 
afval worden gedaan, waardoor u het een 
tweede leven geeft.

20 mei 2021: online NPV-lezing
Tijdens de online NPV-lezing spreekt Prof. 
Dr. M.A. van Willigen (bijzonder hoogleraar 
Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn) over Respect voor 
het menselijk leven in de Oudheid en in 
het Vroege Christendom. Ook geeft hij 
aanmoedigende lessen voor de  christenen 
van vandaag. 

Kijkt u op donderdagavond 20 mei 2021 
ook mee? Ga naar npvzorg.nl/activiteiten/
npv-lezing-2021 voor aanmelden en meer 
informatie.

Voorafgaand aan de NPV-lezing wordt 
de Algemene Ledenvergadering online 
gehouden. 

Berichten

Binnenkijken







Volgt u ons al op social media? 
 twitter.com/npvzorgnl
 facebook.com/npvzorg
  linkedin.com/company/npvzorgvoorhetleven
 instagram.com/npvzorg
 youtube.com/c/NPVZorgvoorhetleven

Reageren op de vernieuwde ZORG of heeft 
u suggesties voor artikelen? Mail het aan 
redactie@npvzorg.nl.
Meer lezen over NPV? Kijk op onze vernieuwde 
website npvzorg.nl.

hoe ver kun je gaan?

“ Uw ogen hebben mijn 
ongevormd begin gezien”
(Psalm 139:16)

Ingrijpen in ons DNA Een afdeling  
vertelt

Oud en Nieuw / Autonieuw

‘Mam, ik ga echt niet met zo’n 
achterlijk reclamebordje op de auto 
rondrijden. Wat moeten mijn vrienden 
daar wel niet van denken?’ Mijn zoon 
van achttien ziet het duidelijk niet 
zitten om wat voor z’n oude moeder te 
doen. ‘De auto is nog wel net nieuw’, 
oreert hij verder. 
Ik moet toegeven dat het bordje 
in schril contrast staat met onze 
gloednieuwe bolide. De gerimpelde 
hand steekt scherp af tegen het frisse 
oranje van de auto. ‘Maar,’ probeer ik, 
‘is het juist niet ontzettend inspirerend 
dat jij als jonge vent met zo’n bordje de 
weg opgaat? Dat moet mensen toch 
wel aan het denken zetten?’ 
Daarop blijft hij mij een antwoord 
schuldig.

NPV-afdeling Liesveld 
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Tijdig spreken over 
het levenseinde
Een pastoraal gesprek over ouderenpastoraat 
en stervensbegeleiding 

 Heleen Polinder en Martijn Schot

Aan de voeten van de Heere Jezus
Als het gaat om onbekendheidsangst geeft 
dominee De Graaff het voorbeeld van een 
man die een dokter bezocht. 
‘U bent toch ook gelovig, dokter? Hoe 
kan ik weten wat er na de dood is?’, vroeg 
de man. De dokter liet het zien met dit 
voorbeeld: hij riep zijn hond naar zijn 
spreekkamer. De hond kwam daar nooit, 

omdat hij heel goed wist dat hij daar 
niet mocht komen. Toen de dokter bleef 
roepen, kwam de hond binnen en ging aan 
de voeten van zijn baas liggen. De dokter 
zei: ‘Kijk, zo is het ook met de dood. Jezus 
is de enige Bekende in het onbekende 
terrein. Als Hij roept, ga dan naar Hem toe 
en leg je aan Zijn voeten neer.’

Bij dominee H.G. de Graaff, emerituspredikant in de PKN uit 
Nieuwerbrug, zijn we aan het juiste adres als het gaat om 
ervaring met ouderenpastoraat. Met passie én bewogenheid 

vertelt hij erover. 

‘Mijn betrokkenheid bij het 
ouderenpastoraat had ik 
niet vanaf het eerste begin. 
In mijn eerste gemeente 
in Klaaswaal heb ik me 
verdiept in kerkgeschiedenis. 
Binnen een jaar werd het 
mij duidelijk: daar ligt mijn 
hart niet’, begint dominee 
De Graaff het gesprek. 
‘Tijdens mijn periode in 
de gemeente van Loenen 
aan de Vecht kon ik aan 
de universiteit van Utrecht 
de tweejarige Pastoraal 
Psychologische Leergang 
volgen. Later heb ik een 
doctoraalscriptie geschreven 
waarin de vraag Hoe kun 
je Bijbels spreken over de 
mens die onbekwaam is 
tot enig goed en geneigd 
tot alle kwaad, zonder dat 
het ziekmakend is? aan de 
orde kwam. In 1996 heb ik 
deze scriptie omgewerkt 
tot het boek Onbekwaam 
tot enig goed!? Mijn 
groeiende betrokkenheid 
bij het ouderenpastoraat 
heeft in 2018 geresulteerd 
in het boek Gij Die zo 

nabij zijt, handreiking voor 
ouderenpastoraat.’

In 2012 is dominee De Graaff 
met emeritaat gegaan. Sinds 
2017 is hij in de hervormde 
gemeente van Zegveld 
verantwoordelijk voor het 
ouderenpastoraat. ‘Alle 
75-plussers heb ik onder 
mijn hoede. Vragen rondom 
levensloop, levensmoeheid 
en levenseinde komen dan 
aan de orde.’

Angst om te sterven
Dominee De Graaff vertelt 
verder over de angst om 
te sterven. ‘Ieder mens 
heeft doodsangst, gelovig 
of niet gelovig. Bij sterven 
kunnen we vier angsten 
onderscheiden: pijnangst, 
angst om los te laten, 
onbekendheidsangst en 
angst om de Heere God te 
ontmoeten.

Pijnangst kan ontstaan als 
iemand een voorbeeld weet 
van een ander die veel pijn 
(of benauwdheid) heeft 

gehad net voor het sterven. 
Zo iemand is dan bang dat 
het bij hem of haar ook zo 
zal gaan.

Angst om los te laten 
herken ik van heel dichtbij. 
Mijn moeder overleed op 
48-jarige leeftijd. Ze was 
diepgelovig, maar toch vocht 
ze als een leeuwin, omdat 
ze haar man en vijf kinderen 
niet kon loslaten. 

Onbekendheidsangst is er, 
omdat niemand kan vertellen 
wat er achter de dood is. Het 
is een onbekend terrein.

En dan is er nog de angst om 
de Heere God te ontmoeten. 
Verantwoording van het 
leven af te moeten leggen, 
kan de angst opwekken om 
afgewezen te worden. 
 
Stervensgenade
Als het gaat om angst om 
los te laten, gebruik ik vaak 
het woord ‘stervensgenade’. 
Mijn moeder had zo’n moeite 
met het loslaten van het 

Onder de loep
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leven, maar op het laatste 
moment kreeg ze toch 
stervensgenade. Ze kon het 
loslaten en het aan de Heere 
overgeven. 

Luisteren
Als dominee probeer ik 
erachter te komen waar 
de angst precies zit. “Wat 
hebt u nodig om te kunnen 
sterven?”, vraag ik dan 
bijvoorbeeld. Als iemand als 
antwoord ‘genade’ geeft, dan 
vraag ik: “Wat voor genade 
dan precies?” Zo probeer ik 
op het spoor te komen waar 
de angst vandaan komt. 
 
Luisteren is enorm belangrijk. 
Actief luisteren, waarmee ik 
bedoel dat er doorgevraagd 
wordt. Dat vergt soms 
moed, want je komt in de 
privésferen van mensen. 
 
Het is bovendien belangrijk 
om een vertrouwensrelatie 
op te bouwen. Het gebeurt 
regelmatig dat pas in het 
vierde of vijfde gesprek de 

dingen aan de orde komen 
die er werkelijk toe doen.’  

Verzoening
Een gesprek over het 
levenseinde kan niet vroeg 
genoeg plaatsvinden, vindt 
dominee De Graaff. Soms 
lijkt het erop dat mensen 
denken dat ze het eeuwige 
leven op aarde hebben. Dan 
vraagt het fijngevoeligheid 
om te beginnen over het 
levenseinde. ‘Een vraag die 
ik wel eens stel, is welke 
Bijbeltekst iemand boven zijn 
of haar rouwkaart zou willen 
zetten.’ 
 
Hij vervolgt: ‘Uiteindelijk werk 
je in het ouderenpastoraat 
toe naar verzoening: 
verzoening met God, 
met zichzelf, de eigen 
levensgeschiedenis en met 
de naaste. Een mens moet 
op álle vlakken vrede vinden. 
Soms worstelen mensen op 
hun sterfbed nog met iets uit 
hun verleden dat nog nooit 
besproken is. Als dit dan toch 

besproken wordt, vinden 
mensen pas echt vrede.’ 

Liefde
‘Liefde is belangrijker dan 
de gesprekstechniek’, zegt 
dominee De Graaff stellig. 
‘Zie ieder mens als een 
schepsel van God.’ 
Dominee De Graaff vertelt 
dat hij weleens gesprekken 
heeft gevoerd met een man 
met een euthanasiewens. Hij 
besloot om hem niet in de 
steek te laten, maar hierin 
wel duidelijk te zijn. ‘Ik wil u 
begeleiden tot 5 voor 12’, zei 
ik tegen hem, ‘maar ik wil niet 
aanwezig zijn bij het moment 
van de euthanasie.’

Voor pastorale verzorgers heeft de 
NPV de brochure Van betekenis 
tot het einde: Pastoraat en het 
levenseinde ontwikkeld. 

Deze brochure is waardevol voor iedereen die zich 
wil verdiepen in gesprekken over het levenseinde. 
Lezers van ZORG kunnen de brochure tijdelijk gratis 
aanvragen via npvzorg.nl/webshop/pastoraat-en-
het-levenseinde of (0318) 54 78 88. 

Voor deze tijdelijke actie geldt: zolang de voorraad strekt.

Onder de loep

Streep de woorden rechts van de puzzel door in de woordzoeker. Alle 
overgebleven letters vormen samen de oplossing.  

De oplossing kunt u voor 14 mei 2021 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 twee exemplaren van het 
boek De stille jaren van Corrie ten Boom van Pam Rosewell Moore.

Vorige puzzel 

De oplossing van de puzzel in het decembernummer was ‘bidden’.  
Uit vele inzendingen – waarvoor dank! – hebben we vijf winnaars getrokken. 
Als prijs is hen een ReisWijzer koffer toegestuurd. 

Nieuwe puzzel 

Puzzel
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‘  Niemand  
hoeft alleen 
te sterven’
Zo’n 26 NPV-afdelingen bieden vrijwillige terminale 

thuishulp aan. Om te ontdekken wat dat precies 
inhoudt, gaan we in gesprek met Anja Oosterhoff, 

vrijwilligerscoördinator in Zeist. Met 32 vrijwilligers biedt 
afdeling Zeist terminale thuishulp. 

Wat doet een vrijwilliger terminale thuishulp?
Er zijn voor de ander. Dat is de belangrijkste rol van een vrijwilliger in de terminale 
thuishulp. Het geeft zowel de terminale cliënt als de mantelzorger(s) en familie rust 
als er iemand bij hem of haar is. Daarnaast biedt de vrijwilliger praktische hulp om 
de mantelzorger(s) te ontlasten. En draagt een vrijwilliger bij aan de bestrijding van 
eenzaamheid bij iemand met een klein sociaal netwerk.

Niet alleen sterven
‘Onze missie is: niemand hoeft alleen te 
sterven’, vertelt Anja Oosterhoff. ‘Soms 
zijn er mensen die echt helemaal alleen 
zijn. Dan kun je je voorstellen dat de 
dagen heel lang duren. We zijn blij dat 

we onze vrijwilligers kunnen inzetten in 
de laatste levensfase van iemand die 
alleen is. 

We helpen graag iedereen. Het maakt 
voor ons niet uit of iemand wel of geen 

Ook vrijwilliger worden?

Bent u enthousiast geworden van Anja’s verhaal? Onderzoek dan eens of 
vrijwilligerswerk in de (terminale) thuishulp iets voor u is. Ga voor meer 

informatie en aanmelden naar npvzorg.nl/thuishulp.

Foto: Ellen’s Fotogalerijen 

christen is, wel of geen lid van de NPV. 
Iedereen die thuis wil sterven, staan we 
graag bij. Vaak weet men niet dat de 
NPV hiervoor geschoolde vrijwilligers 
beschikbaar heeft. 

Bij de intake kijken we naar twee 
dingen: hoe ziek is iemand? Hoeveel 
zorg heeft iemand nodig? Daar kunnen 
we specifiek onze hulp op aanbieden. 
We zijn een aanvulling op de 
mantelzorg en hiermee kunnen we de 
familie ontlasten door hun taken even 
over te nemen. 
Soms merken we vooroordelen bij 
de familie van terminale cliënten. 
Bijvoorbeeld dat er steeds een andere 
vrijwilliger aan het bed zit of dat men 
bang is dat de vrijwilliger constant praat 
terwijl rust gewenst is. De vrijwilligers 
zijn echter speciaal geschoold voor 
het geven van terminale thuishulp. ‘Het 
heeft ons zoveel rust gegeven!’, horen 
we achteraf vaak terug van de familie. 
En dat is precies waarvoor we dit 
(vrijwilligers)werk doen.’

Helpen in daden
‘We evangeliseren niet’, vertelt Anja 
verder. ‘We helpen in daden. Soms 
zijn er best lastige situaties, waarin 
familieleden van de cliënt tegenover 
elkaar staan. Als vrijwilliger moet je 
neutraal blijven, geen partij kiezen 

en alert zijn dat je daar niet in 
meegenomen wordt.’ 

Steun voor de mantelzorger
De terminale thuishulp die vrijwilligers 
bieden, is niet alleen voor de cliënt, 
maar ook voor de mantelzorger. ‘Onze 
vrijwilligers werden eens ingezet bij 
een man met een hersentumor. Hij 
reageerde hierdoor nogal eens boos 
op zijn vrouw. Dankzij de vrijwilligers 
kon deze vrouw af en toe weg om ter 
ontspanning wat leuks te gaan doen. 
Ze knapte hier zó van op. Ook voor dit 
soort situaties kunnen wij gevraagd 
worden.’

 Hanneke Willemsen en Heleen Polinder

Verbonden
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 Ali van Dijk en Rineke Heij

Praktische tips: 

  Maak uw keuze biddend voor Gods aangezicht.
 Laat u niet opjagen, neem de tijd voor doordenking.
  Ga met uw omgeving in gesprek. Vaccineren raakt naast uzelf ook anderen.
  Besef ondertussen dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen keuze.  

Al raakt het ook anderen, zij hebben daarmee geen zeggenschap over uw keuze. 
  Respecteer elkaar. In de overwegingen en de keuze.
  Bedenk wat u nodig heeft om een goede keuze te maken en richt u daarop. 
  Bepaal welke informatiebronnen voor u betrouwbaar zijn en welke niet. 
  Kies bewust wat u wel en niet wilt lezen, zien, ontvangen en doorsturen. 
  Stel uw vragen aan deskundigen. 
  Maak gebruik van informatie van de NPV.

De NPV is er voor u als u vragen heeft.  

Bijvoorbeeld:
  Hoe moet ik vaccinatie zien in Bijbels perspectief? 
  Veranderen vaccins je DNA? 
  Worden er cellen van een geaborteerde foetus 

gebruikt? Wat betekent dat voor mijn keuze?
  Ben ik in mijn keuze verantwoordelijk voor de 

bescherming van kwetsbare anderen?

Brochure Wel of niet vaccineren? 

De NPV heeft een vernieuwde brochure beschikbaar over vaccinatie. In de brochure 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de praktische, religieuze en maatschappelijke 
kanten van de besluitvorming rondom vaccinatie. Hierbij gaat het om informatie over 
infectieziekten, de ontwikkeling en werking van vaccinaties 
en de ethische vragen daarbij. Daarnaast komen 
verschillende visies op vaccinatie als voorzorgsmaatregel 
in relatie tot Gods voorzienigheid aan de orde.

De NPV helpt bij uw keuze! 
  Raadpleeg onze website: npvzorg.nl/vaccinatie.  

U kunt hier ook de brochure bestellen of downloaden. 
  Bel de NPV-Advieslijn via (0318) 54 78 88 voor 

persoonlijk meedenken.

Inzicht

Veel mensen vragen 
of ik mij laat 
vaccineren.  

Ik ben er zelf nog niet uit. 
In ons gezin denken we er 
verschillend over en dat 
geeft spanning. Ik raak de 
weg ook een beetje kwijt 
in alle informatie en de 
verschillende meningen 
die er zijn. Hoe vind ik een 
antwoord?

Uw vraag is herkenbaar. We leven al een jaar in 
een wereld die gestempeld wordt door COVID-19. 
We ervaren allemaal op een of andere manier 
de impact die het heeft. Inmiddels wordt er 
volop gevaccineerd in de hoop dat dit de uitweg 
wordt uit deze crisis. Aan de grote hoeveelheid 
informatie is nieuwe informatie toegevoegd: over 
nut en noodzaak van nieuwe vaccins, over werking 
en bijwerkingen. Verhalen vol beloftes en verhalen 
die je bang kunnen maken. Begrijpelijk als u zich 
overspoeld voelt door alle feiten en meningen die 
op u afkomen. Gevraagd en ongevraagd, soms 
omgeven met de nodige emoties en druk, wat 
spanningen geeft in relaties. Vind dan maar eens 
een goed antwoord op de vaccinatievraag! Wij 
geven u graag een aantal tips. 

ja
Vaccineren: De NPV richt zich vanuit haar missie op medisch-ethische en 

theologische dilemma’s. Voor informatie over de betrouwbaarheid 
en veiligheid van vaccins verwijzen we u naar informatie 
van de Rijksoverheid en het RIVM. Zie voor meer informatie: 
rijksvaccinatieprogramma.nl en specifiek over het coronavirus 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.
Ook kunt u een beroep doen op uw huisarts of de GGD.

Wel of niet vaccineren?
voorzienigheid, 
vertrouwen en 
verantwoordelijkheid 
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Heeft u een persoonlijke vraag? 
De NPV-Advieslijn staat voor u klaar!

U kunt bij de NPV-Advieslijn terecht voor 
persoonlijke vragen over medisch-ethische 
thema’s. Zoals vragen die gaan over:
  vaccineren
  orgaandonatie
  genetisch onderzoek
  reanimatie
 prenataal onderzoek
  wilsverklaringen, waaronder de  

NPV-Levenswensverklaring 
  levenseinde

Voor vragen over 
acute situaties is de 
NPV-Advieslijn zelfs 
24/7 bereikbaar. 

Bijvoorbeeld als 
een naaste op 
de IC ligt en er 
behandelbeslissingen 
genomen moeten 
worden.

De NPV-Advieslijn is bereikbaar via telefoon, e-mail en chat voor persoonlijke 
vragen over medisch-ethische onderwerpen. Ga naar npvzorg.nl/advieslijn of bel 
(0318) 54 78 88.


