
 

 

 

Dit symposium is een verdieping op het minisymposium ‘Voltooid leven, 
hoezo?’ dat begin 2017 gehouden werd in De Burcht in Rotterdam. De 
workshops zijn uitgebreider en gaan dieper in op de thema’s die aan bod 
komen en zijn dus geen herhaling van de workshops in het voorjaar van 2017. 

 

1. Samen zoeken naar sporen van geloof bij dementie 
Door: Bert Prinsen, emeritus predikant 
Zorgen voor een dementerende (of iemand met een hersenbeschadiging) wordt weleens vergeleken 

met een ontdekkingstocht. Tijdens deze tocht kunnen verrassende ontmoetingen plaatsvinden 

tussen de mantelzorger en de dementerende. Er ligt tijdens deze tocht ook het risico van een diepe 

teleurstelling, om contacten die nooit meer worden zoals ze waren. Tegelijk blijken vluchtige 

herkenningen veel troost te kunnen bieden.   

 

Soms menen mantelzorgers en kerkelijk werkers dat geloof verdwenen is bij de dementerende. Zou 

dat zo zijn? Doodt de dementie ook het geloof? Of kan er nog een groei in het geloof bij een 

dementerende plaatsvinden? En wat moeten we aan met de opgekomen discussie over voltooid 

leven? Er komen zoveel vragen op mantelzorgers/partners af. Vanuit de omgang met 
dementerende mensen is me helder geworden dat er (soms verscholen) geloofsleven blijft. 
Wel betekent dit voor ons een (moeizame) zoektocht om wegen te ontdekken, andere 
wegen dan vroeger om elkaar te bereiken. Soms kost het veel moeite en zelfverloochening: 
Het is blijft uw vader of moeder of partner!   
 
Tijdens de workshop gaan we samen zoeken naar die wegen, hindernissen en blokkades (ook 
in onszelf) om te blijven ontdekken: God houdt vast waaraan Hij ooit begonnen is en wij 
mogen daarin deelnemen. Samen kijken we naar gereedschap en andere praktische 
hulpmiddelen.   
 
Ik hoop op een leerzame tijd, van twee kanten.    
Bert Prinsen 
 
 

2. Medisch-ethische zaken rondom het levenseinde 

Door Kees Goedhart, specialist ouderengeneeskunde bij Lelie zorggroep 

In de workshop ‘Medisch-ethische zaken rondom het levenseinde’ zal worden ingegaan op 

besluitvorming in de laatste levensfase. We staan stil bij de stappen die nodig zijn om tot zorgvuldige 

afwegingen te komen. Hierbij zullen dan ook termen als ‘passende zorg’, ‘overbehandeling’ en 

‘behandelbeperkingen’ de revue passeren. 

 

Ook besteden we aandacht aan euthanasie, m.n. hoe euthanasie zich verhoudt tot het verlagen van 

het bewustzijn in de laatste week/dagen. Dit staat bekend onder de term ‘palliatieve sedatie’.  

 

Qua methode werken we met casuïstiek uit de praktijk, gevolgd door een ethische/theoretische 

reflectie daarop en een discussie met de deelnemers aan de workshop. 
 



 

 

 
 
3. Inzet van vrijwilligers bij zingevingsvragen - Gesprekken die de kern raken 
Door Bea Cox, projectcoördinator bij MOTTO Rotterdam 
Een gesprek waaruit betrokkenheid en begrip spreekt kan voor iemand een geschenk uit de hemel 
zijn. Een gesprek dat de kern raakt kan worden ervaren als een opluchting, iemand kan zich er door 
gesteund voelen en weer ‘op weg geholpen’. 
 
Het voeren van zo’n gesprek is echter nog een hele  kunst. Dat merken zowel vrijwilligers als 
professionals wanneer in hun contacten met ouderen thema’s zoals de eindigheid van het leven, de 
zin van ‘mijn’ leven, sterven, of ‘voltooid leven’  aan de orde komen.  
Ouderen weten dat hun leven eindig zal zijn, ervaren de moeite van de laatste fase, maar hoe 
daarover op een goede manier in gesprek te gaan, roept vaak nog vragen op.  
 
Hoe ga je om met vragen over zin van leven en sterven die impliciet worden gesteld? Lukt het je om 
te horen wat voor die ander op het spel staat? Hoe luister je goed? Hoe voer je het gesprek zodanig 
dat aan het licht komt wat de ander nodig heeft om verder te kunnen? Lukt het je om de kern te 
raken? Hoe kun je er echt voor die ander zijn? Op deze en andere vragen zal tijdens de workshop 
dieper worden ingegaan. Met elkaar werken we enkele oefeningen en praktijkvoorbeelden uit. 

 
4. Hoe gaan andere culturen om met verlies en sterven?  
Door: Paulien Matze, predikant en docent 
Verlieservaringen, (leren) omgaan met sterven en de dood, zijn universele gegevens: wereldwijd 
krijgt ieder mens daar vroeg of laat mee te maken. De wijze waarop wij mensen daarop reageren 
verschilt echter en hangt af van je karakter, het gezin waar je uit komt, van eerdere ervaringen, maar 
ook van hoe er in jouw cultuur of levensbeschouwing mee wordt omgegaan.  
 
In een stad als Rotterdam, waar mensen wonen van meer dan 180 nationaliteiten en waar ook de 
zorg steeds kleurrijker wordt, is het daarom van belang (meer) kennis te hebben over rouwrituelen in 
verschillende culturen, meer begrip ook en hoe je daar elkaar de ruimte voor kunt geven. Ook is het 
van belang te weten welke ethische vragen of dilemma’s je rondom dit thema tegenkomt en hoe je 
daarmee om moet of kunt gaan, bijvoorbeeld bij palliatieve sedatie.  
 
In deze workshop krijgt u allereerst informatie over dit onderwerp, vooral gericht op Afro-Caribische 
en islamitische rouwrituelen. Daarna verdiepen we de informatie door samen aan het werk te gaan 
rondom een casus uit de praktijk van de multiculturele zorg.  
 
 

5. Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie 
Door Leni Vermeer, GZ psycholoog 

VERVALLEN – MEER INFORMATIE VOLGT 
 


