
De laatste levensfase
Kmnstxir:nÈgc th#rffipis in ds

Pien PedroLi
Mede namens de ondere NVKfoqgJeden in het netwerk

H€t 'N€tw€rk Beeld€ndc B€gel€iding in de lootJt€ l€v€nsfose' is c€n groeiend, inspirer€rd €n octief n€twerr von beetdend
theropeuten en cooches di€ werken met terminool zleke m€nsen. Àls netwerk mohen wij ons er sterk voor om h€t b€eldend

r t€rken voor i€der die terminool is bereikbodr te moken, thuis of in e€n hospice. Dot we binn€n dit netw€rk heel diverse cch-
t€rgronden hebb€n tdus niet oll€en dntroposofisch) w€rkt h€€l v€rrijk€nd, we inspireren €tkaor voortdurend €n werken veel

somen. H?t is Prochtig werk, wcor wel wot id€clisme voor nodig is. want ook op finoncieet gebi€d is hei me€stol pioni€ren,

Bescheidenheid
In een hospice verbli jven mensen met een revensverwachting
van minder dan dr ie maanden. Sommigen van hen zi jn nog
jong, meestal zijn het ouderen. wat kan kunstzinnige therapie
voor mensen in een hospice betekenen? En wat vraagt het
van een kunstzinnig therapeut om daar te werken?
Voor mij als therapeut of beeldend begeleider vraagt een
ontmoet ing met een terminale pat iënt  om een bescheiden,
lu isterende houding. Daar waar ik bi j  een ,gewone,therapie

een therapiedoel  heb, heb ik dat hierbi j  meestal  n iet .  Het doel
is veeleer het'zi jn' in het moment, het meebewegen met wat
er op di t  moment leef t ,  en daar op inspelen.

Meebewegen
lk  moet mee kunnen bewegen met hoe de dingen lopen; over
mi jn eigen teleurstel l ingen of  p lanning heen kunnen stappen.
want als ik een afspraak heb met iemand, maar deze persoon
voelt zich te moe of hij kri jgt bezoek dat voor hem nu belang-
ri jker is, dan gaat dat voor. Natuurli jk gebeurt dat vaak. of ik
moet ju ist  in één week vaker of  langer met iemand werken
dan het idee was, omdat de ti jd dringt. Dit stuk van het leven
valt niet te plannen. Hoewel, tegenwoordig steeds vaker ook
wel. . .

Een mevrouw wilde haar zelf gevilte cadeautjes voor haar
kleinkinderen maandag af  hebben, want dinsdag was haar
over l i jden gepland. Eigenl i jk  maandag, maar dan had haar
kleinzoon een opvoer ing, en dat wi lde ze hem niet  aandoen.
Dus daarom werd het overli jden naar dinsdag verplaatst.

Divers
Het werken in een hospice vraagt ook dat ik mijn eigen thera-
peutische ideeën en oordelen over wat goed zou zijn welis-
waar achter de hand heb, maar ze loslaat. De behoeften of
wensen kunnen zó divers en onverwacht zijn. Als ik daar niet
voor open sta, mis ik belangrijke kansen. Er rest immers vaak
maar weinig t i jd.
soms wil iemand iets graag, maar kan hij dat niet meer zelf.
Dan probeer ik zo zorgvuldig mogeli jk de handen voor deze
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mens te zijn en in voortdure.nde afstemming dàt beeld te
maken wat hij of zij voor ogen heeft. Zo wilde een vrouw die
geheel verlamd was dat ik een vliegende vogel voor haar
schilderde. Een beeld van ultieme vri jheid, los zijn van het
gekluisterde l ichaam.
Het is daarbij natuurli jk belangrijk dat ik beweegli jk en invoe-
lend bli j f in de interpretatie van een beerd. voor de één staan
vliegende vogels symbool voor vri jheid, voor de ander voor
het meedrijven op zijn ziekte.

Extro taol
Aan het eind van het leven zijn er vaak nog belangrijke zaken
af te ronden of op te lossen. Uiterl i jk soms onbewust en
schi jnbaar onbeduidend, maar van levensberang om het aard-
se l ichaam los te kunnen laten. woorden kunnen tekort  schie-
ten, maar beelden zi jn dan een taal  erbi j .  Beerden kunnen een
prachtige metafoor zijn, passend bij de situatie van iemand
die gaat sterven. Een vrouw wilde bijvoorbeerd iedere week
een ander thema rond haar z iekte van zich af  schi lderen, en
werkte daarmee allerlei belangrijke items uit haar leven door.
Regelmatig werk ik ook met de naasten, waarbij degene die
gaat sterven zo mogeli jk aanwezig is. Het gezamenli 'k maken
van bijvoorbeeld een herinneringsboom waarin ieder zijn of
haar geschi lderde en getekende her inner ingen kan hangen,
maakt een diepe verbondenheid voelbaar.  Bi j  deze ontmoe-
tingen ben ik als therapeut vooral facil i terend aanwezig.

Zingeving
lk ben enthousiast over mijn werk. Het is heel bijzonder om
met mensen in deze kwetsbare levensfase zo intiem mee te
mogen kijken en een klein steentje te mogen bijdragen aan
zingeving of aan gewoon genieten. want dat is wel bijzonder;
in een hospice wordt weliswaar gestorven, maar eigenli jk
wordt er vooral heel erg geleefd!
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