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Inleiding 
Ouderen worden in soms korte tijd met veel verschillende verliezen geconfronteerd. In de laatste 
levensfase rouwen zij in veel gevallen om het verlies van lichamelijke en cognitieve mogelijkheden, 
om het verlies van een partner, broer of zus, van vrienden of zelfs van een dierbaar huisdier. 
Daarnaast kunnen zij getroffen worden door de dood van een kind of een kleinkind. Ook de horizon 
van hun eigen sterven komt snel in zicht. 
 
Deze verliezen zijn op zichzelf al ingrijpend, maar ze kunnen ook oude, onverwerkte verliezen naar 
boven brengen. Ouderen hebben bovendien vaak nauwelijks de gelegenheid om te rouwen en 
ontberen dikwijls adequate steun. Zij missen leeftijdgenoten en zijn daarnaast niet gewend hun 
problemen te bespreken met de (klein)kinderen, omdat dit niet past binnen de ouder-
kindverhouding, waarin de ouders zich bekommeren om de zorgen van de kinderen, en niet 
andersom (Van Dam, 2019). 
Verdriet wordt zo een immer aanwezige metgezel (Corr & Corr, 2013). De stapeling van verlies kan 
de verbondenheid met het leven verzwakken en de eigen dood gevoelsmatig dichterbij brengen. 
Deze nabijheid van de dood roept vaak weer angst op.   
 
Wat betekent dit alles voor onze rol als behandelaar, wanneer we ouderen ontmoeten in onze 
behandelkamer? Natuurlijk hebben we onze kennis en kunde. Maar wat kunnen we betekenen voor 
mensen die in hun laatste levensfase geconfronteerd worden met een complex aan verliezen, en met 
angst voor de eigen dood? Over die vraag gaat het in dit artikel. 
 
Ik begin met een overzicht van wat we weten over doodsangst bij ouderen. Daarna bespreek ik hoe 
we als behandelaar kunnen herkennen dat een oudere worstelt met het vooruitzicht van het eigen 
sterven, en hoe we die angst samen kunnen exploreren. Vervolgens inventariseer ik welke 
belemmeringen we daarbij als behandelaar kunnen ervaren. Ik besluit met een paragraaf over onze 
rol wanneer het levenseinde van een oudere nabij is. Bij de geanonimiseerde casus gebruik ik 
gefingeerde namen. 
 
Doodsangst bij ouderen 
Het besef van onze sterfelijkheid en de reële bedreiging van ons bestaan kan op alle leeftijden 
doodsangst oproepen. Die angst manifesteert zich in een onrustig, gespannen gevoel of in de 
aanhoudende gedachte dat onszelf of onze naasten iets zal overkomen.  
 
Hoewel ouderen weten dat zij de dood steeds dichter naderen, is de mate van doodsangst in deze 
groep doorgaans goed hanteerbaar: hij verstoort hun dagelijkse activiteiten niet (Kastenbaum, 2014). 
Enkele wetenschappelijke onderzoeken laten zelfs zien dat ouderen minder doodsangst rapporteren 
dan volwassenen in een eerdere levensfase. Daarbij gaat het dus om doodsangst waarvan de 
respondenten zich bewust zijn, omdat ze er zelf over rapporteren (Kastenbaum, 2014). 

http://www.quinvandampsychotherapie.nl/
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In aanvulling daarop onderzochten Raedt en Speeten (2007) zowel bewuste als onbewuste 
doodsangst bij jongere volwassenen (20-50 jaar) en bij ouderen (75-90 jaar). Ook het onbewuste 
angstniveau blijkt bij de jongeren hoger te liggen dan bij de ouderen.  
 
De samenhang tussen onbewuste en bewuste doodsangst bij ouderen kan erop wijzen dat zij hun 
doodsangst niet ontkennen en de onvermijdelijkheid van hun dood accepteren (Raedt & Speeten, 
2007). Maar er is ook een andere verklaring. Een deel van de ouderen zal wellicht weinig kwaliteit 
van leven ervaren. Zij missen een perspectief dat hun leven nog de moeite waard maakt, en zien de 
dood als een ontsnapping. Zo ervaren sommige ouderen veel spanning door het veelvuldig verlies 
van naasten, eenzaamheid, financiële zorgen of lichamelijke en psychische gebreken (Kastenbaum, 
2014).  
 
Hoewel doodsangst in het leven van veel ouderen dus hanteerbaar is, kan de intensiteit ervan 
toenemen na het verlies van een belangrijke naaste, bij een (ongeneeslijke) ziekte of psychische 
problemen en in een bedreigende of onzekere situatie, zoals een pandemie. Dit zien we in het 
volgende voorbeeld. 
 
De heer Balk, 72 jaar, is door een oogziekte sinds een half jaar blind en dringt aan op euthanasie. De 
behandelaar vraagt hem waar hij van weg wil, hoe hij zich de dood voorstelt en hoe het voor anderen 
zal zijn als hij er niet meer is. De patiënt is verdrietig en woedend over het verlies van zijn 
gezichtsvermogen. Daarnaast ervaart hij het als zeer krenkend dat anderen hem betuttelen en hem 
zaken uit handen nemen die hij nog zelf kan doen. Als de behandelaar zijn pijn, woede en verdriet 
over het verlies erkent, ervaart hij weer contact en voelt hij zich serieus genomen. Het helpt hem ook 
beter aan te geven waartoe hij zelf in staat is. Zijn doodswens verdwijnt naar de achtergrond. (Van 
Dam, 2017a). 
 
Vormen van doodsangst 
In de klinische praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire doodsangst. We 
spreken van primaire existentiële doodsangst als de dood een reële bedreiging van het bestaan 
vormt door bijvoorbeeld een ernstige ziekte of terroristische aanslag. Secundaire doodsangst vloeit 
voort uit de innerlijke betekenis die aan de dood toegekend wordt, zoals strafangst of angst dat de 
kinderen het niet aan kunnen. Deze twee vormen komen vaak in combinatie voor. 
Zo is de heer Blok, 82 jaar, angstig als zijn levenseinde nadert (primaire doodsangst), maar ook bang 
dat hij na zijn dood afgerekend zal worden op zijn aardse daden (secundaire doodsangst) (Van Dam, 
2018).  
 
Naar de elementen van (secundaire) doodsangst is veel onderzoek gedaan. Zo onderzochten 
Mikulincer en Florian (2008) de betekenis van de dood aan de hand van de vragenlijst Fear of 
personal death. Uit een factoranalyse bleek dat de 31 items gecentreerd waren rond zes factoren die 
weer betrekking hebben op drie dimensies: intrapersoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke 
zorgen over de dood.  
 
Intrapersoonlijke zorgen betreffen twee factoren: de onmogelijkheid plannen te verwezenlijken 
(angst omdat mijn activiteiten worden stilgelegd) en vernietigingsangst (angst omdat mijn lichaam 
niet meer functioneert). Die kunnen bij verschillende mensen in verschillende mate voorkomen, 
zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. 
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De heer Croix, 68 jaar, hoogleraar en ongeneeslijk ziek, is onbereikbaar voor zijn partner en kinderen. 
In de goede momenten die hem resten, richt hij zich uitsluitend op zijn wetenschappelijke activiteiten. 
Nu dat niet meer lukt, verzoekt hij om euthanasie (Van Dam, 2019).  
 
In deze casus domineert de angst om activiteiten te moeten staken. De patiënt werkt uit alle macht 
door, en zijn vermijding van het afscheid is pijnlijk en onbegrijpelijk voor zijn partner en kinderen. Zijn 
houding brengt ook bij de huisarts – moeder van drie jonge kinderen – een tegenoverdrachtsreactie 
teweeg: ze is verontwaardigd over zijn gedrag en voelt zich machteloos.   
  
Bij interpersoonlijke zorgen gaat het om angst voor het verlies van de sociale identiteit (angst dat 
mijn dood geen pijn doet bij hen die mij na staan) en angst voor de gevolgen van de dood voor 
familieleden en vrienden (angst omdat mijn naasten mij nodig hebben).  
 
De heer Amrani, 78 jaar, is ernstig ziek en heeft nog slechts enkele maanden te leven. Hij bezweert de 
huisarts bij huisbezoek in het bijzijn van zijn familie niet te praten over de ernst van zijn ziekte en zijn 
te verwachten overlijden. Zij vraagt hem waarvoor hij het meest bang is. Het blijkt dat hij een 
leidende rol in zijn familie heeft en bang is dat de familie zonder hem niet verder kan. Na enkele 
gesprekken over zijn angst en over de reële mogelijkheden van zijn familie, stemt hij in met haar 
voorstel een familieberaad te beleggen (Van Dam, 2017a). 
 
In dit geval regeert de angst om een leidende rol op te geven, en wordt het naderend overlijden 
ontkend. De huisarts is aanvankelijk verrast door het verzoek om dit voor de familie weg te houden. 
Ze vraagt zich af welke behoefte hierachter schuilgaat, en vermoedt dat de geheimhouding gedreven 
wordt door angst. Door de gesprekken voelt de patiënt zich erkend in zijn angst en beseft hij dat deze 
niet reëel is. Dit besef helpt hem in te stemmen met een familieberaad (Van Dam, 2017a). 
  
Bij transpersoonlijke zorgen zijn mensen bang voor wat er gebeurt ná de dood (angst voor het 
onbekende) of voor bestraffing in het hiernamaals. Dit speelt in de casus van de heer Blok, die 
hierboven al aan de orde kwam. Hij vreest een afrekening van zijn aardse leven in het hiernamaals.  
  
Uit de voorbeelden blijkt al dat de inhoud van de angsten uiterst persoonlijk is. Onderzoek van 
Mikulincer en Florian (2008) bevestigt dat. Behandelaren moeten zich daar terdege bewust van zijn 
en niet aannemen dat ze zomaar weten wat er speelt. De zorgen van patiënten kunnen immers sterk 
verschillen van waar zij zelf op gefocust zijn bij een confrontatie met de dood (Van Dam, 2019).  
 
Herkennen van doodsangst 
Juist omdat doodsangst lang niet altijd bewust wordt beleefd, is het voor behandelaars belangrijk om 
alert te zijn op signalen. Een overzicht van de literatuur toont verschillende kenmerken en 
aanleidingen voor doodsangst (Lehto & Stein, 2009). Uit dit overzicht destilleerde ik zes vragen die 
kunnen helpen om een beeld te krijgen van de bewuste en onbewuste doodsangst bij een patiënt 
(Van Dam, 2019).  
 

1. Is er een adaptief of disadaptief besef van de dood? 
 
Tijdens de cognitieve ontwikkeling leren kinderen orde en structuur aan te brengen, 
onduidelijkheden en onzekerheden te verdragen en bedreigende situaties te taxeren. Als kinderen 
een concreet en realistisch besef van de dood ontwikkelen, dan wordt dit besef onderdeel van hun 
cognitieve structuur en is de dood minder bedreigend (Lehto & Stein, 2009). Ze beseffen dat de dood 
universeel is, dat wil zeggen dat elk levend wezen uiteindelijk doodgaat, en dat het moment waarop 
de dood toeslaat onvoorspelbaar is. Bovendien begrijpen ze dat het dode lichaam dan verkeert in 
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een onomkeerbare en niet-functionele staat, dat wil zeggen dat alle levensfuncties voorgoed 
stoppen (Corr & Corr, 2013).  
 
Ontbreekt dit adaptieve en realistische doodsbesef, dan kunnen primitieve en magische angsten 
blijven bestaan die ook op latere leeftijd van invloed zijn. Dat speelt bijvoorbeeld bij een 87-jarige 
vrouw die van haar huisarts eist dat zij een mobiele telefoon in haar doodskist krijgt voor het geval zij 
toch weer tot leven komt. Zij mist het besef dat haar dood definitief is. Haar behandelaar legt uit dat 
deze angst stoelt op een gedachte uit de kindertijd: ‘We gaan dood, maar kunnen ook terugkomen’.  
Naast deze psychoeducatie benadrukt hij dat de dood altijd door een onafhankelijk arts wordt 
vastgesteld om er zeker van te zijn dat de persoon in kwestie is overleden en alle levensfuncties 
voorgoed gestopt zijn.  
 

2. Beïnvloeden actuele gebeurtenissen de mate van doodsangst? 
 
Een omgeving met veel stress en potentiële bedreigingen, zoals de Covid-19 pandemie, een 
burgeroorlog of een andere onvoorspelbare situatie, kan ook doodsangst teweegbrengen. Dat geldt 
evenzeer voor confrontaties met sterven en dood in privé- of werksituaties (Lehto & Stein, 2009).  
 
Wanneer iemand te horen krijgt levensbedreigend ziek te zijn, kan de slechte diagnose of prognose 
een heftige vernietigingsangst oproepen. Bij herstel van de ziekte kunnen symptomen resteren van 
een posttraumatische stressstoornis (Pool, 2009). Ook iemand die rouwt over het verlies van een 
naaste kan zelf doodsangst gaan ervaren door het toegenomen besef van de eigen sterfelijkheid. 
Yalom (2008) benadrukt daarom dat de behandelaar oog dient te hebben voor doodsangst bij de 
rouwende patiënt, een volgens hem onderschatte component van de rouwverwerking.  
 

3. Hoe beïnvloeden vroegkinderlijke ervaringen de mate van doodsangst? 
 
Doodsangst is op latere leeftijd heviger als er in de kindertijd sprake is van emotionele verwaarlozing 
en een gemis aan veilige emotionele bindingen. Maar bij langdurige blootstelling aan stress raakt 
doodsangst juist op de achtergrond en wordt deze minder bewust beleefd (Lehto & Stein, 2009). Zo 
vertelde een 69-jarige vrouw over het vele lichamelijke geweld in het ouderlijke gezin. Toen haar 
behandelaar informeerde naar doodsangst, bleek dat zij als volwassene wel gepreoccupeerd was met 
de dood, maar zonder daarbij veel angst te ervaren. Zij beleefde de dood vooral als een mogelijke 
ontsnapping aan haar akelige bestaan. Pas toen ze ernstig ziek werd, besefte ze hoezeer ze hechtte 
aan het leven. Dit besef hielp haar de fatalistische houding te laten varen en te proberen zoveel 
mogelijk uit het leven te halen (Van Dam, 2017b).  
 

4. Brachten eerdere identiteitsontwikkelingen een toename van doodsangst teweeg? 
 
Overgangsfasen in de identiteitsontwikkeling leiden vaak tot een toename van doodsangst. Zo 
ervaren studenten die worstelen met belangrijke levenskeuzes meer doodsangst dan studenten die 
richting geven aan hun bestaan. Deze vorm van doodsangst kan daarom ook gezien worden als angst 
voor het leven. Mensen van middelbare en oudere leeftijd vertonen meer doodsangst als zij met 
weinig voldoening en veel spijt terugkijken op hun leven, en onvoldoende betekenis en richting 
kunnen geven aan hun huidige bestaan (Lehto & Stein, 2009). Dit zien we in het volgende voorbeeld. 
 
De heer Gerits, 64 jaar, meldt zich aan met angstige en depressieve klachten en chaotische 
gedachten, geluxeerd door een recent ontslag. Hij ervaart een gevoel van stuurloosheid en voelt zich 
overgeleverd aan gebeurtenissen in zijn leven, zoals zijn vaderschap en het ontslag. De behandelaar 
besluit door te vragen op doodsangst. Patiënt blijkt inderdaad angstig dat het leven plotseling 
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ophoudt. Eerst gaat de behandelaar in detail met hem na wat er voorafging aan het ontslag. Door 
deze analyse wordt hem duidelijk dat zijn als ‘natuurverschijnsel’ ervaren ontslag niet willekeurig was, 
maar volgde op een periode waarin hij niet goed functioneerde. Aan de hand daarvan bespreekt de 
behandelaar de op dit moment irreële grond voor de doodsangst - patiënt is immers lichamelijk 
gezond en loopt ook anderszins geen uitzonderlijk gevaar. Ook bespreekt hij dat er meestal iets aan 
voorafgaat als iemand overlijdt. Deze uitleg helpt de heer Gerits zijn denkwijze enigszins te 
veranderen en de angst te hanteren (Van Dam, 2017b). 
 
Stress en doodsangst kunnen ook optreden bij andere overgangssituaties, zoals pensionering, 
verhuizing naar een verzorgingstehuis en bij het einde van een behandeling. Ook bij kroonjaren, zoals 
50, 65 of 70 jaar, kunnen beleefde discrepanties tussen wat men wilde bereiken en wat men 
daadwerkelijk heeft bereikt leiden tot een verheviging van de doodsangst. Zo is de 70-jarige 
mevrouw de Haas verbitterd over het gemis aan kinderen. Zij uitte aan het begin van haar huwelijk 
regelmatig haar kinderwens, maar liet zich daarvan afleiden door de aarzelende houding van haar 
man die de beslissing daarover steeds uitstelde. Achteraf spijt het haar dat zij de directe confrontatie 
vermeed en te weinig opkwam voor haar kinderwens. De 65-jarige zojuist gepensioneerde heer Klaas 
droomde over een rijk sociaal leven, maar liet zich volledig opslokken door zijn werk. Hij beseft nu 
dat hij nauwelijks contact met zijn kinderen en kennissen heeft. 
 

5. Welke invloed hebben culturele en religieuze overtuigingen op het besef van de dood? 
 
Onderdeel van de cognitieve structuur is ook de betekenis die aan de dood wordt toegekend. 
Culturele en religieuze overtuigingen hebben, afhankelijk van een belonende of straffende 
beschrijving van het hiernamaals, een positieve of negatieve invloed op doodsangst (Lehto & Stein, 
2009), zoals we hieronder zien.  
 
De heer Blok, die ik hiervoor al noemde, is nog actief als wetenschappelijk onderzoeker en afkomstig 
uit een streng calvinistisch milieu. Hij komt met een onrustig, angstig en gespannen gevoel in de 
therapiesessie. Als de behandelaar deze gevoelens met hem onderzoekt, blijkt dat hij angstig is voor 
de naderende dood en de afrekening door God. Als kind leerde hij dat je moest woekeren met je 
talenten. Voor zijn meest recente boek heeft hij nog geen uitgever gevonden. Mocht hij nu sterven, 
dan zal God hem straffen omdat hij niet het uiterste uit zijn talenten heeft gehaald (Van Dam, 2017a). 
 
De socioculturele vorming beïnvloedt zo dus de cognitieve, experiëntiële en mogelijk ook emotionele 
aspecten van doodsangst. In de Westerse maatschappij is ontkenning van de dood bijvoorbeeld de 
overheersende houding. Dit kan ertoe leiden dat we de confrontatie met zieken en ouderen liever 
vermijden.  
 
Sekseverschillen blijken ook een rol te spelen: uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat vrouwen meer 
doodsangst rapporteren dan mannen (Lehto & Stein, 2009). Een mogelijke verklaring is dat vrouwen 
als gevolg van hun sociaal culturele ontwikkeling meer gevoelens toelaten en ook meer oog hebben 
voor relaties. Daardoor voelen zij de angst om de ander te verliezen sterker, en beseffen zij beter wat 
hun eigen dood voor anderen kan betekenen (Kastenbaum, 2014).  
 

6. Hoe hanteerde de patiënt eerdere confrontaties met de dood en doodsangst? 
 
Vaak dringen we doodsangst grotendeels naar de achtergrond. Deze adaptieve reactie voorkomt dat 
we in het dagelijks leven verlamd raken door angst en dreiging. Op onbewust niveau kan de 
doodsangst echter nog steeds zijn invloed doen gelden, al kunnen zelfvertrouwen en het vermogen 
richting te geven aan het eigen bestaan de impact daarvan verminderen (Lehto & Stein, 2009).  
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Doodsangst kan ook een bron van motivatie vormen. Yalom (2008) adviseert om de pijn van de 
eindigheid te verzachten door te streven naar een vorm van symbolische onsterfelijkheid. Dat kan op 
drie manieren. In de eerste plaats door te beseffen dat we tijdens ons leven als een steen in het 
water rimpelingen veroorzaken: na onze dood leven we voort in anderen, zoals onze kinderen, 
vrienden en mensen met wie we hebben gewerkt. Ten tweede door te investeren in emotionele 
relaties en verbindingen aan te gaan. Als laatste raadt hij aan alles uit het leven te halen, zodat er 
niets voor ‘hem’ - de dood – wordt overgelaten. De behandelaar kan nagaan op welke manier de 
patiënt eerder is omgegaan met het vooruitzicht van de dood. 
  
Als de behandelaar in het contact met een patiënt alert is op deze punten en daarbij signalen van 
doodangst opmerkt, kan hij die als startpunt gebruiken voor een verdere exploratie.  
 
Exploreren van doodsangst 
Wanneer in een behandeling de angst en de betekenis van de dood wordt besproken, past een 
ontvankelijke en geïnteresseerde houding. Dit betekent dat je als behandelaar probeert te begrijpen 
hoe de patiënt vanuit zijn cultuur en persoonlijke geschiedenis de dood beleeft. We zagen hierboven 
al dat dit bij iedereen weer anders zal zijn. Het is dan ook van groot belang dat de behandelaar de 
ruimte schept om de angst zorgvuldig te exploreren. Iets oplossen is in deze fase niet nodig, en zelfs 
contraproductief. 
 
Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat ook bij ogenschijnlijk goed functionerende patiënten 
primitieve angsten (zoals angst voor desintegratie) aanwezig kunnen zijn. Om deze angsten op te 
sporen, is het noodzakelijk te vragen naar concrete situaties waarin de patiënt zich angstig voelde, 
wat er toen precies plaatsvond, en waarvoor hij het meest angstig was (Van Dam, 2017a). 
 
Mevrouw Lans, 78 jaar, was angstig plotseling dood te gaan. Zij vertelde over heftige nachtmerries 
waarin zij droomde over bombardementen die haar huis vernietigden. De aanvankelijke 
veronderstelling bij de behandelaars dat er sprake was van een oorlogstrauma werd in een hetero-
anamnestisch onderzoek niet bevestigd. Neuropsychologisch onderzoek toonde een beginnende 
dementie aan. Haar doodsangsten hadden de vorm van desintegratie- en vernietigingsangst (Van 
Dam, 2017a). 
 
Concreet doorvragen is in alle gevallen de sleutel. Daardoor krijgt de behandelaar een gedetailleerd 
beeld van het angstniveau, zoals angst voor desintegratie of voor objectverlies en van de emotionele 
betekenis. Antwoordt de patiënt bijvoorbeeld: ‘De dood hoort nu eenmaal bij het leven’, dan kan de 
volgende vraag zijn: ‘Hoe is het, denkt u, voor uw vrouw of uw kind, als u er niet meer bent?’ 
 
Hierna geef ik voorbeelden van explorerende vragen over een viertal door mij geselecteerde 
onderwerpen (Van Dam, 2017a). 
 
● Betekenis van de dood. Hoe ziet u de dood, wat houdt er op voor u? Is het beeld van de dood na 
uw kindertijd veranderd? Wat betekent dit vroegere of het huidige beeld voor u? Wat betekent uw 
dood voor uw naasten, hoe zullen ze op u terugkijken? Voelt u zich voor iemand verantwoordelijk? 
Wie zal het na uw dood vooral zwaar hebben en waarom? Is een belangrijk persoon overleden, hoe 
herinnert u zich hem dan, wat betekent het verlies voor u? Met wie praat u daarover en wat 
betekent dat voor u? Lukt het u nieuwe contacten te leggen? 
 
● Ervaren van spijt. Waarvan heeft u spijt? Hoe stond u toen in het leven? Hoe kijkt u daarop terug? 
Wat is belangrijk voor u in de tijd die u nog hebt? Hoe kunt u dat realiseren? 
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● Ideeën over een leven na de dood. Wat gebeurt er met uw ziel of geest? Leeft u ergens voort? 
Verwacht u een oordeel over uw leven op aarde? 
 
● Verlangen naar de dood. Sinds wanneer verlangt u naar de dood? Is er toen iets gebeurd of 
veranderd voor u? Wat mist u in uw huidige leven? Hoe werd daarin vroeger voorzien? Met wie had 
u toen contact en wat betekende dat voor u en voor de ander? Hoe is dat nu? Wat is er nodig om 
plezier in uw leven te krijgen? Wat betekent een zelfgekozen levenseinde voor u? Geeft de keuze een 
gevoel van vrijheid en regie, maakt het u angstig of voelt u zich ertoe verplicht? 
 
Na deze exploratie maakt de behandelaar een diagnostische inschatting van de psychische 
mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Twee vragen zijn daarbij leidend: waarom bestaat 
deze angst juist nu bij deze patiënt, en om welke vorm van angst gaat het? Zo ontstaat een beeld van 
mogelijke aanleidingen voor de angst, en van de intensiteit en de gehanteerde afweer of coping.  
 
Bij patiënten met suïcidale gedachten is er in veel gevallen een mengeling van doodsangst en 
doodswens. In eerste instantie zal de behandelaar inschatten hoe groot het risico van suïcide is. 
Daarnaast kan hij de doodswens exploreren door de patiënt te vragen waar hij van weg wil, hoe hij 
de gedachte aan de dood beleeft en hoe hij denkt dat het voor achterblijvers zal zijn als hij er niet 
meer is.  
 
Deze vragen bieden de patiënt de mogelijkheid te vertellen over zijn belevingswereld, de 
aanleidingen om dood te willen en zijn teleurstellingen in het leven. Als de behandelaar daar open op 
ingaat en belangstelling toont, zal de patiënt zich vrijwel altijd erkend voelen in zijn emotionele 
worsteling. Dit leidt vaak tot een hernieuwde verbinding met het leven (Van Dam, 2017a). 
 
Belemmeringen bij behandelaars 
Als behandelaars kunnen we twee verschillende barrières ervaren wanneer we te maken krijgen met 
thema’s rond de dood: buiten en binnen onszelf (Van Dam, 2016). 
 

1. De veranderde maatschappelijke context 
 
In onze samenleving zijn we steeds meer van de dood vervreemd. De dood is in de afgelopen 
anderhalve eeuw zijn natuurlijke plek in ons leven kwijtgeraakt: de levensverwachting steeg fors, het 
sterftecijfer onder kinderen en jongeren – vooral tussen 0 en 5 jaar – daalde aanzienlijk, en het 
sterftecijfer onder ouderen (65 jaar en ouder) ging juist omhoog. Sterven doen we nog steeds, maar 
steeds vaker pas wanneer we oud zijn.  
 
Door deze ontwikkelingen is de dood voor velen geassocieerd geraakt met de ouderdom. Concreet 
betekent dit dat de mensen die in de afgelopen vijftig jaar zijn opgegroeid, veel minder vaak dan hun 
groot- en overgrootouders van nabij hebben meegemaakt dat iemand overleed (Van Dam, 2016). 
 
Bovendien blijft de dood meer op afstand doordat sterven in de afgelopen eeuw meer afgescheiden 
is geraakt van het dagelijks leven. Begin 1900 stierf 80% van de mensen thuis; in 2000 was dat nog 
maar 33% (Keirse 2011). De meerderheid overlijdt tegenwoordig dus in een ziekenhuis of 
zorginstelling, zoals een verpleeghuis of hospice.  
 
Dit impliceert dat de zorg voor stervenden meer in handen is gekomen van professionele 
zorgverleners, en dat stervenden veel minder vaak in hun eigen kring overlijden. Door deze 
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professionalisering van het sterven krijgen gezinsleden meer de rol van toeschouwer (Corr & Corr, 
2013).  
 
Doordat sterven zijn vertrouwdheid heeft verloren, is ook de taal om over die gebeurtenis te spreken 
langzaam verdwenen: er zijn geen woorden meer voor (Keirse, 2011). Dit raakt ook behandelaars. 
Net als iedereen zijn zij in hun kindertijd weinig geconfronteerd met de dood van een gezinslid of 
iemand uit de directe omgeving; ook hun naasten sterven vaak niet meer thuis.  
 
2. De afweer van de eigen doodsangst 
 
Als behandelaars hebben we net als iedereen te maken met de angst voor onze eigen dood. Dat kan 
een confrontatie met doodsangst bij onze patiënten lastig maken. Zo kunnen we zelf in verwarring 
raken over onze eigen doodsangst. Of we vereenzelvigen ons te veel met de patiënt, vooral wanneer 
die ongeneeslijk ziek is, en ons qua leeftijd niet veel ontloopt. Of we voelen ons totaal machteloos. 
De dood roept niet alleen bij onze patiënten, maar ook bij ons als behandelaars vaak intense 
gevoelens op, zoals in de volgende casus zichtbaar wordt,  
 
Fred Kloos, 42 jaar, begeleidt als maatschappelijk werker de 78- jarige, terminaal zieke mevrouw 
Jansen. Hij gaat tweemaal per week op huisbezoek en bespreekt haar gevoelens en angsten en die 
van haar twee dochters. Regelmatig voelt hij zich machteloos, onrustig en gespannen. Zo kwelt hij 
zich met de gedachte dat hij te weinig voor mevrouw Jansen doet en neemt hij het zichzelf kwalijk dat 
hij geniet van het weekend met zijn gezin, terwijl mevrouw Jansen en haar dochters met zoveel 
verdriet kampen. Daarnaast is hij regelmatig bang dat hemzelf of zijn gezin iets zal overkomen. Deze 
gevoelens bespreekt hij in de intervisie. De bespreking van zijn machteloosheid helpt hem te 
realiseren dat hij overmatige eisen aan zichzelf stelt en vindt dat hij meer moet kunnen dan menselijk 
gezien mogelijk is. Hij beseft hoe beperkt hij is: hij kan het verdriet, de pijn en de angst van mevrouw 
Jansen en haar dochters niet wegnemen. Met zijn betrokkenheid en aanwezigheid doet hij voldoende. 
Daarnaast krijgt hij zicht op zijn eigen angst dat hem of zijn gezin iets zal overkomen. De naderende 
dood van mevrouw Jansen confronteert hem met zijn eigen sterfelijkheid en die van zijn partner en 
kinderen. 
 
Het is nuttig om deze tegenoverdrachtsgevoelens in intervisie of supervisie te bespreken, om zo te 
ontdekken welke gevoelens de patiënt bij ons oproept en hoe we die kunnen begrijpen en hanteren. 
Ontkennen we bijvoorbeeld onze tegenoverdrachtsreactie van machteloosheid, dan kan dat ertoe 
leiden dat we overbetrokken reageren of juist afstand nemen. In dat geval schaden we het contact 
met de patiënt (Aschermann & Van Dam, 2021). 
 
Behandeling van doodsangst bij een naderende dood 
Als ouderen horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, reageren ze vaak met openlijke angst en paniek en 
een toename van doodsangst. Als het draagvlak er is, kunnen de behandelaars patiënten echter 
helpen om de dood onder ogen te zien (Straker, 2013). In dat geval leert de patiënt te leven met een 
‘dubbel besef’: hij ziet de naderende dood, maar ervaart ook een sterke wil om te leven en de 
resterende tijd betekenis te geven. Dit duale besef van leven en sterven vormt de belangrijkste 
psychologische taak bij het levenseinde (Straker, 2013).  
 
Als de patiënt suïcidaal wordt of vroegtijdig om euthanasie vraagt, laat hij daarmee mogelijk weten 
dat het hem niet lukt deze dualiteit te verdragen. Juist dan is het belangrijk om als behandelaar 
aanwezig te zijn en de gevoelens van angst, verlies, wanhoop en waardeloosheid actief te 
exploreren. Dit kan de patiënt helpen deze dualiteit van leven en sterven alsnog te aanvaarden 
(Straker, 2013).  
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De behandelaar streeft er daarbij naar de patiënt te ondersteunen bij het vinden van een balans, 
door de patiënt enerzijds te helpen accepteren dat zijn genezing onmogelijk is en zijn 
levensverwachting kort en onzeker, en hem anderzijds te helpen zo goed mogelijk gebruik te maken 
van de tijd die hem nog rest.  
 
Dit betekent dat de behandelaar probeert te begrijpen welke voorstellingen de patiënt van de dood 
heeft, en dat hij hem aanmoedigt te rouwen over het verlies van zijn gezondheid, toekomst, relaties 
en geliefde plekken. Daarnaast bespreekt hij mogelijke schuldgevoelens van de patiënt tegenover 
naasten die hij moet achterlaten, en vraagt hij naar onafgemaakte zaken. 
 
De onafwendbaarheid van de dood brengt de patiënt vaak in een existentiële crisis, waarin hij beseft 
er alleen voor te staan en alles te zullen verliezen wat van waarde is. Onvermijdelijk wordt de 
ongeneeslijk zieke en terminale patiënt geconfronteerd met vragen over de zin van het bestaan 
(Straker, 2013; Van Dam, 2018).  
 
Als de patiënt het besef van de ernst van zijn ziekte op afstand houdt, laat de behandelaar deze 
vermijding bestaan als hij aanvoelt dat dit de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede komt: ‘Als 
ik er steeds bij stilsta dat ik doodga, heb ik geen leven meer’ (Tichler, 2011).  
 
Soms lukt het de patiënt om te rouwen over zijn stervende lichaam en zich tegelijkertijd te richten op 
het hier en nu, op verbinding met geliefden en op haalbare doelen. De behandelaar kan daar actief in 
helpen, door met de patiënt te onderzoeken wat van waarde is en waarop hij zijn aandacht wil 
richten (Straker, 2013). 
 
De behandelaar sluit ook aan bij de behoefte van de patiënt om terug te blikken op zijn leven. Dit kan 
de patiënt helpen om met mildheid terug te kijken op ‘mislukte periodes’. Ook kan deze terugblik 
juist laten zien wat hij allemaal wél bereikt heeft en hoe hij zal voortleven in anderen. Deze 
zogenoemde symbolische onsterfelijkheid kan de zelfwaardering versterken en het psychische lijden 
verminderen (Van Dam, 2018). Dit gebeurde in het volgende geval. 
 
De heer Stork, 74 jaar, is ongeneeslijk ziek. Hij scheidde op 29-jarige leeftijd en veranderde kort 
daarop van loopbaan. Terugkijkend veroordeelde hij zichzelf om zijn ‘verkeerde keuzes’: ‘Ik had meer 
kunnen bereiken, als ik niet zo stom geweest was.’ Maar gaandeweg besefte hij dat hij, door zijn 
strenge en inperkende opvoeding, niet geleerd had zich af te vragen welke partner en studie bij hem 
pasten. Hij realiseerde zich ook hoe angstig en onzeker hij als jonge twintiger in het leven stond, en 
besefte dat hij zich bij zijn keuzes vooral liet leiden door de behoefte het strenge gezinsmilieu te 
ontvluchten en een houvast te vinden. Dit hielp hem te accepteren hoe zijn leven gelopen was en zijn 
strenge zelfkritiek los te laten. Hij keek milder naar zichzelf en waardeerde wat hem wel gelukt was in 
het leven. Deze levenswijsheid deelde hij met zijn kinderen (Van Dam, 2017a). 
 
Kortom: de behandelaar streeft naar een positieve, begripvolle en zorgende relatie met de patiënt en 
betrekt zonodig naasten bij de behandeling. Een veilige binding met anderen verzacht vaak de pijn 
van het afscheid en helpt op vredige wijze te sterven (Straker, 2013). 
 
Tot besluit 
Doodsangst gaat vaak schuil achter andere angsten en zorgen. Daarom is het nodig om als 
behandelaars alert te zijn op de signalen van doodsangst bij ouderen, en deze te exploreren. Vaak 
moeten we deze thematiek zelf ter sprake brengen, omdat deze anders onbesproken blijft. Dit 
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impliceert dat we ook onze eigen doodsangst onder ogen zien, zodat die geen hindernis opwerpt in 
het contact.  
 
Als we de gevoelens rond de dood op een helpende manier wijze bespreken, dan biedt dat kansen. 
Veel ouderen worstelen met de dualiteit van leven en sterven. Juist als zij hun sterfelijkheid onder 
ogen zien, kan dat hen helpen te rouwen om verlies en gemis. Daarnaast biedt het hun de 
mogelijkheid te bepalen wat belangrijk is en hun aandacht daarop te richten.  
 
Zo kunnen we het leven van ouderen en hun naasten verrijken en hen bijstaan in hun worsteling met 
sterven, dood en verlies (Van Dam, 2018). Door het lijden van de ander te erkennen ontstaat 
verbinding. Zo leven we niet alleen mee met de ander, maar gaan we ook de confrontatie aan met 
onze eigen existentiële vragen (Van Wijngaarden, 2016). 
 
In alle gevallen vraagt dit van ons dat we sterfelijkheid en de angst daarvoor niet in onze 
professionele dode hoek blijven plaatsen: wel aanwezig, niet opgemerkt. We moeten de taal van de 
dood weer leren spreken, ook en juist in de behandelkamer.  
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