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Palliatieve zorg

Pallium = Mantel

• het lijden verzachten

• de klachten verlichten

• gericht op zo goed mogelijk 
welbevinden / kwaliteit van 
leven

• Vorm van cultuurkritiek

• Differentiatie: terminale fase 
in de palliatieve fase



Palliatieve zorg

• Uitgangspunt: WHO-definitie van palliatieve zorg (2002)
• in geval van een levensbedreigende aandoening

• gericht op kwaliteit van leven van patiënt en naasten door voorkomen en 
verlichten van lijden

• d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere 
problemen van lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aard  (vol 
mens/zorgbeeld vanuit 4 dimensies) 

• Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 2017
• Landelijke vastgestelde overeenstemming, breed gedragen, op basis van de 4 dimensies PZ

• Richtlijn zingeving & spiritualiteit in de palliatieve fase 2.0
• ABC model (2018)

• Voor alle zorgsettingen relevant



spiritualiteit

• Een ritueel is een opeenvolging van handelingen in een bepaalde 
volgorde en op een welbepaalde plaats.

• Van belang is: vorm, uitvoering en symbolische betekenis

• Effect: een ritueel draagt, overstijgt en verbindt mensen

• Inzet:

– Bij een religieus of antropologisch scharniermoment: specialist

– Sensibiliseren voor waarde van alledaagse rituelen in de zorg

• Onderzoek ZonMw: kracht van rituelen voorjaar 2019

• Ritualen  in de zorgmomenten zodat zorgverleners een sleutel in handen 
hebben om aandacht en vorm te geven aan domein spiritualiteit in de 
palliatieve zorg 

• Ritualisering ( Van der Weegen, Hoondert, van der Heide, Timmermann)



Hospice Roosdonck

pionieren in praktijklaboratorium voor bezielde zorg



De rituelencirkel van Roosdonck



Welkomsritueel: eenvoudig maar waardevol

• Kaartje op tafel in 

appartement

• Met handgeschreven korte 

tekst: welkom 



Ritueel van gastvrijheid: een bakje troost  



Ritueel van stiltecentrum



• Doel: klachten verlichten of 

voorkomen, bevorderen welbevinden. 

• Met kennis van zaken, aandacht en 

toewijding.

• Interventies o.a.: aromazorg, 

aquazorg, hand/voetmassage, 

visualisatie.  

Complementaire zorg als ritueel 

= aanvullende zorg op reguliere verpleegkundige zorg

Proeftuin CZ in de ouderenzorg: effecten van diverse interventies en 
succesfactoren voor verankering in de zorg; rapport voorjaar 2019 



Afscheidsritueel: van traditioneel tot 

eigentijds

Markeren van de 

overgang naar het 

levenseinde
– Sacrament van ziekenzalving

– Ziekenzegening

– Samenzijn rondom sterfbed 

met eigentijds ritueel

– Proosten op het leven

– De drempel: initiatieritueel 

• Soms onverwachte route terug



Ritueel van waken



Uitgeleideritueel: respect tonen

Bij het weggaan M. van den berg

Hier werd de tijd anders voor u en uw 
naasten

Hier ging een tijd voorbij, een 
mensenleven lang

Hier werden de laatste woorden gezegd,

De laatste dingen gedaan om te kunnen 
gaan

Wij die u mochten ontmoeten

Groeten u met respect voor wie u was.



Ritueel van herdenken

• Herdenkingsboom met 

naamkaartje van 

appartement als naamblaadje 

• Herdenkingsbijeenkomst met 

ritueel met rode roos met 

naamblaadje

– 4x45=180 namen/jaar

– óók zorg voor onszelf



Ten slotte

• Palliatieve zorg maakt zichtbaar: spiritualiteit als bezielde 
kern van zorg

• Spirituele dimensie handen en voeten geven via rituelen 
óók door zorgverleners en behandelaren

• Onderzoek (via ZonMw) naar rituelen en ritualisering in 
de palliatieve zorg geeft interessante doorkijkjes. 
Resultaten niet spectaculair maar waardevol

• Bezielde zorg, spiritualiteit en rituelen voeden je bron als 
zorgverlener, behandelaar én mens



Alle goeds!

www.madeleinetimmermann.nl 


