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De essentie van ‘voltooid leven’

Een onvermogen en onwil om nog langer verbinding te 
maken met het leven. 

Dit proces van losraken en vervreemding (van de wereld, 
anderen, en jezelf) levert permanente spanning en verzet 
op en het versterkt het verlangen om het leven te 
beëindigen. 



Terugkerende thema’s
De ervaring van losraken en 
vervreemding is geëxpliciteerd in de 
volgende vijf thema’s:

• Een diep gevoel van existentiële 
eenzaamheid

• Het gevoel er niet meer toe te doen  

• Een groeiend onvermogen tot 
zelfexpressie

• Geestelijke en/of lichamelijke 
moeheid van het leven

• Innerlijke afkeer van en weerstand 
tegen (gevreesde) afhankelijkheid



Dimensies ‘voltooid leven’

§ Existentiele dimensie
gevoelens van zinloosheid, jezelf verliezen

§ Fysieke dimensie
moeheid, pijn, achteruitgang, SOLK-klachten

§ Psychologische dimensie
onverwerkte trauma’s, life-events, copingsstrategieen

§ Sociaal-maatschappelijke dimensie
gevoelens van marginalisatie, sociale uitsluiting, nutteloosheid

§ Culturele dimensie
Beelden over ouderdom, waardigheid, lijden en (een goede) dood



Mevrouw de Beaufort: Kunt u mij helpen?



Vier betekenislagen 
in het verhaal van mevrouw de Beaufort

1. Feiten, gebeurtenissen 
2. Beleving van de gebeurtenis
3. Inbedding van de gebeurtenissen in levensverhaal
4. Existentiële betekenis van de gebeurtenis

(Bron: Carlo Leget)



Twee benaderingen

‘Er zijn twee soorten problemen in het leven. De ene soort 
vraagt: wat gaan we eraan doen? De andere stelt andere 
vragen, namelijk: wat betekent het? En: hoe moeten we 

ons ertoe verhouden?’

(Bron: T.S. Eliot)



Omgaan met trage vragen

Levensvragen zijn trage vragen.

Trage vragen moet je aandacht
geven, want weten helpt geen

moer. 

We zoeken een weg, een
houding, een manier van

omgaan, geen antwoorden,
want die voldoen niet. 

Niet oplossen of behandelen, 
maar aandacht en erkenning

geven.

Lijden betreden ipv bestrijden.



Omgaan met mensen die lijden aan het leven
• Wees niet bang gevoelens van 

levensmoeheid aan te wakkeren. 

• Het onderwerp bespreekbaar maken staat 
niet gelijk aan iemand stimuleren tot het 
beëindigen van het leven. 

• Luister naar de cliënt zonder oordelen. 
Vraag door als iemand zegt dat hij het leven 
niet meer ziet zitten: ‘Vertel eens...’, ‘Zit dat 
vaak in uw hoofd?’ en ‘Hoe is dat voor u?’

• Wees niet bang dat je geen goede 
antwoorden weet. 

• Benoem gerust dat je het moeilijk om over 
een doodswens te praten. Geef de cliënt niet 
het idee dat hij er niet over mag praten.

• Informeer later nog eens, vraag of hij er nog 
verder over wil praten en met wie.



De kern van troost

Troost is opdiepen, opwekken, het lijden betreden
(i.p.v. wegstoppen, wegnemen of bestrijden).

(Troost) vereist dat we stil kunnen staan 
bij dat wat de ander meemaakt, 

dat we het niet mooier maken, 
en zeker ook niet bagatelliseren en wegmoffelen,

maar dat we de tragiek – zoals de ander die beleeft –
voluit erkennen en onder ogen zien.” 

(Bron: Cornelis Verhoeven, Andries Baart)



Luisteren om te begrijpen…

“Wanneer luisteren om te reageren, 
overgaat in luisteren om te begrijpen, 

ontstaat er ruimte voor contact.”
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Een intelligent, aandachtig boek dat leest als een roman. 
– Vonne van der Meer, schrijver

Het leest bijna als een thriller. Aangrijpend. 
Ook is er stilte in haar boek. Ze helpt ons anders te kijken. 
– Marinus van den Berg, geestelijk verzorger hospice (i.r.) en auteur

Met haar zorgvuldige analyse weet Van Wijngaarden de lezer
voor een al te zwart-wit oordeel te behoeden. 
****  de Volkskrant



Een aantal belangrijke publicaties

• van Wijngaarden, E.J., Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up 
on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and
no longer worth living, Social Science and Medicine.

• van Wijngaarden, E.J., Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us 
part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by
spousal self- euthanasia, The Gerontologist.

• van Wijngaarden, E.J., Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Caught between 
intending and doing: older people ideating on a self-chosen death, BMJ Open.

• van Wijngaarden, Leget, Goossensen, Pool,, R., The, AM, (2017) A Captive, a 
Wreck, a Piece of Dirt: Aging Anxieties Embodied in Older People With a 
Death Wish, OMEGA - Journal of Death and Dying.

• Wijngaarden, E.J., Klink, A., Leget, C.J.W., The, B.A.M. (2017) Assisted dying
for healthy elderly people in The Netherlands: a step too far? The BMJ.


