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Geestelijke begeleiding bij 
voltooid leven
Joachim Duyndam

Pleidooi

Dit artikel levert een aanvulling op het ‘Voor-
stel van wet van het Tweede Kamerlid Pia 
Dijkstra, betreffende de toetsing van levens-
eindebegeleiding van ouderen op verzoek, en 
tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 
de Wet op de beroepen in de individuele ge-
zondheidszorg en enkele andere wetten (Wet 
toetsing levenseindebegeleiding van ouderen 
op verzoek)’

Deze aanvulling richt zich voornamelijk op 
de rol van de levenseindebegeleiding, respec-
tievelijk de in het wetsvoorstel genoemde ‘le-
venseindebegeleider’. Deze heeft in het wets-
voorstel een eigen rol, naast die van de arts. 
Strekking van mijn interventie is: 

I. dat de levenseindebegeleiding een 
taak voor de geestelijke verzorging 
is; 

II. dat het niet nodig is aparte ‘kopstu-
dies’ voor levenseindebegeleiding 
in te richten, zoals het wetsvoorstel 
wil, omdat er in Nederland reeds 
goede opleidingen voor geestelijke 
verzorging bestaan, met name de 
driejarige ambtsopleidingen van 
de levensbeschouwelijke universi-
teiten;

III. dat in de bestaande driejarige op-
leidingen van geestelijk verzorgers 
zo nodig aanvullende specifieke 
onderdelen moet worden opgeno-
men die nodig zijn om de taak van 
levenseindebegeleider goed te kun-
nen vervullen.

Om duidelijk te maken dat de voltooid leven 
problematiek bij uitstek thuishoort bij de 
geestelijke begeleiding, sluit ik aan bij het re-
cente onderzoek van Els van Wijngaarden, en 
de ervaringen van ouderen met een voltooid-
leven wens die in dit onderzoek naar voren 
komen. Vervolgens laat ik zien dat deze com-
plexe en vaak lastig hanteerbare ervaringen 
goed aansluiten bij de expertise van geeste-
lijke begeleiders.

Ervaringen van voltooid leven 

Wetenschapper dr. Els van Wijngaarden 
heeft als eerste in de wereld onderzoek ge-
daan naar de problematiek van voltooid le-
ven. Zij promoveerde in 2016 op een onder-
zoek onder 25 Nederlandse wilsbekwame 
ouderen (met een gemiddelde leeftijd van 82 
jaar) zonder terminale ziekte of (gediagnos-
ticeerde) psychische aandoening, waarin de 
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nadruk lag op de beleving van voltooid le-
ven.1 Van Wijngaarden vat deze beleving sa-
men als ‘een kluwen van onvermogen en on-
wil om nog langer verbinding te maken met 
het leven.’ Zij onderscheidt in deze kluwen 
vijf kernervaringen, door Van Wijngaarden 
thema’s genoemd, die bij de betrokkenen 
spanning en verzet veroorzaken en het ver-
langen versterken het leven te beëindigen2:
1. een diep gevoel van existentiële een-

zaamheid;
2. het gevoel er niet meer toe te doen;
3. een groeiend onvermogen tot zelfexpres-

sie, onvermogen om uiting te geven aan 
de eigen identiteit;

4. existentiële en lichamelijke moeheid;
5. een afkeer van en weerstand tegen (ge-

vreesde) afhankelijkheid en controlever-
lies, vaak gepaard gaande met een diepe 
schaamte over hun aftakelende lichaam.

Wanneer we deze kernervaringen proberen 
te begrijpen, valt het op dat zij allemaal een 
relationeel karakter hebben. 
1. Het lijden aan existentiële eenzaamheid 

betekent dat het blijkbaar niet lukt om 
voldoende zinvolle of anderszins bevre-
digende contacten met anderen te onder-
houden. 

2. Het gevoel er niet meer toe te doen wijst 
op een losgeraakt zijn van zingevende re-
laties waarin men, op welke manier dan 
ook, van betekenis kan zijn voor anderen 
of kan bijdragen aan de samenleving 

3. Hiermee hangt ook de derde genoemde 
kernervaring samen, onvermogen tot 
zelfexpressie. Als je niet meer erkend en 
gewaardeerd wordt, niet alleen om wat je 
betekent of bijdraagt voor anderen of de 
samenleving, maar om wie je bent, dan is 
deze ervaring er een van extreme verla-
tenheid.

4. Ook de ervaring van existentiële en licha-
melijke moeheid is in privatieve zin rela-
tioneel. Het lijkt de ervaring van wach-
ten zonder dat er iets of iemand is om op 
te wachten. Het is als in een wachtka-

mer zitten zonder dat iemand je naar de 
spreekkamer roept.

5. Door de schaamte over aftakeling en 
controleverlies is ook de vijfde kernerva-
ring relationeel. Schamen doet men zich 
immers in de ogen van (veronderstelde) 
anderen. 

Schaamte lijkt echter ook aanwezig in de an-
dere kernervaringen. Schaamte zal, indien 
aanwezig, deze ervaringen alleen maar in-
tenser maken. Als men al het gevoel heeft 
tekort te schieten in het hebben en onder-
houden van voldoende zinvolle contacten 
met anderen (1), zal schaamte daarover dit 
gevoel en het isolement alleen maar verster-
ken, omdat schaamte de neiging voedt zich 
terug te trekken. Dat geldt ook voor mogelij-
ke schaamte in het gevoel er niet meer toe te 
doen (2), in het niet meer gezien of gehoord 
te worden als degene die je bent (3), en in 
het gevoel eindeloos te wachten (4). Hevige 
schaamte kan de relaties die erdoor worden 
belast zodanig onder druk zetten dat de re-
lationaliteit van de betrokkene zelf in het 
geding komt. In een relationeel mensbeeld 
betekent dit zoveel als dat men ophoudt te 
bestaan, terwijl men nog wel in leven is.

Naast schaamte blijken ook schuldgevoelens 
een rol te spelen in de ervaring van voltooid 
leven bij ouderen. Hoewel schuld en schaam-
te niet hetzelfde zijn, treden zij dikwijls wel 
samen op. Beide zijn relationele emoties. 
Maar terwijl schaamte de relaties zelf onder 
druk zet waarin iemand leeft, tast schuld 
eerder de balans in deze relaties aan. Zo kan 
een oudere zich schuldig gaan voelen over de 
‘kostenpost’ die hij of zij meent te zijn voor 
de samenleving, en daardoor menen ‘in het 
krijt’ te staan bij de maatschappij: hoe kan hij 
of zij, aan de zijlijn staand, en er niet meer 
toe doende, dit ooit ‘terugbetalen’? Hoe on-
terecht ook, dergelijke schuldgevoelens to-
nen pijnlijk aan hoe ouderen soms hun plek 
in de samenleving ervaren. 
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De toegankelijkheid tot deze ervaringen en 
gevoelens wordt bemoeilijkt doordat er niet 
altijd een goede, breed geaccepteerde taal 
voorhanden is. In onze maatschappij domi-
neert – zeker ook bij de generatie waarover 
het hier gaat – een discours van presteren, ge-
zond en gelukkig zijn als moreel kader. Bin-
nen dit kader moet er voor ieder probleem 
een oplossing zijn. Maar wil men echt recht 
doen aan de weerbarstigheid en de ernst van 
de hier besproken ervaringen en gevoelens, 
dan moet er een plaats zijn waar deze erva-
ringen en gevoelens er mogen zijn, en beteke-
nis kunnen krijgen in verbinding met andere 
ervaringen en met ervaringen van anderen. 
Een veilige plaats zoals de geestelijke begelei-
ding die biedt, waar men met dergelijke er-
varingen en gevoelens weer tot zichzelf  kan 
komen.

Geestelijke begeleiding

Het voorgaande maakt duidelijk dat het 
bij de ervaring voltooid leven gaat om een 
complexe thematiek, met lichamelijke, so-
ciaal-maatschappelijke, psychologische en 
vooral existentiële dimensies. De expertise 
van geestelijk begeleiders ligt vooral bij de 
existentiële aspecten, maar dankzij hun 
brede opleiding en ervaring kunnen zij deze 
existentiële dimensie goed verbinden met 
andere, meer sociale en maatschappelijke 
aspecten. Dat is ook nodig, omdat existenti-
ele kwesties en levensvragen van individuen 
niet los gezien kunnen worden van hun soci-
ale en maatschappelijk context. 

Wat is geestelijke begeleiding? De Beroeps-
standaard humanistische geestelijke begeleiding 
(2013) omschrijft deze professie als volgt: 

Geestelijke begeleiding is de profes-
sionele en ambtshalve begeleiding 
van en hulpverlening aan mensen bij 
zingeving aan hun bestaan, vanuit 
en op basis van een geloofs- en le-
vensovertuiging, en de professionele 

advisering inzake ethische en/ of le-
vensbeschouwelijke aspecten in zorg-
verlening en beleidsvorming3

In de humanistische geestelijke begeleiding, 
zo vervolgt de Beroepsstandaard, komen 
vragen aan de orde over wat het [in de ver-
schillende situaties en fasen van het leven]4 
betekent mens te zijn, een menswaardig be-
staan te leiden en zichzelf te verwezenlijken, 
en hoe mensen kunnen bijdragen aan een 
menswaardig leven van medemensen en een 
duurzame samenleving.5Het gaat, kortom, 
om de begeleiding bij levensvragen van men-
sen in hun concrete situatie. 

Het doel van geestelijke begeleiding kan als 
volgt worden omschreven:

Humanistische geestelijke begelei-
ding is erop gericht de geestelijke 
weerbaarheid van mensen te bevor-
deren – dat wil zeggen bij mensen, 
in hun specifieke context, hun ver-
mogen te activeren om in situaties 
van kwetsbaarheid, tegenslag of druk 
duurzaam een menswaardige eigen-
heid (autonomie) in denken en han-
delen te realiseren, bij zichzelf en bij 
anderen. De rol van de humanistisch 
geestelijk begeleider ten opzichte van 
de cliënt varieert van diverse (hierna 
te noemen) vormen van interventie 
tot aan enkel bijstaan.6

Wat kan geestelijke begeleiding, zo opgevat 
naar inhoud en doel, betekenen voor ou-
deren die kampen met de bovengenoemde 
‘kernervaringen’ van voltooid leven? Ik zal 
deze vraag beantwoorden aan de hand van 
enkele basiselementen van de geestelijke 
begeleiding. Ook al is iedere geestelijke be-
geleiding uniek, even uniek als de cliënt die 
wordt begeleid, toch kunnen er met het oog 
op voltooid leven wel degelijk basis-ingredi-
enten worden genoemd die tezamen een pa-
troon vormen, en die de geestelijke begelei-
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ding onderscheiden van andere vormen van 
begeleiding en hulpverlening. 

Professionele empathie 
Een eerste kernelement is empathie, of  be-
ter: professionele empathie. Empathie is het 
vermogen van de geestelijk begeleider om 
zich in te leven in de belevingen en gevoelens 
van de cliënt. Met de term ‘beleving’ wordt 
zowel naar cognitieve als affectieve aspecten 
verwezen, en dat geldt ook voor de mee- of  
inlevende empathie. Essentieel is dat empa-
thische geestelijk begeleider niet ‘hetzelfde’ 
voelt of  beleeft als de cliënt, maar dat hun be-
levingen zich verhouden als potentieel tot ac-
tueel. Empathie is potentieel voelen wat de an-
der actueel voelt.7 Als de cliënt actueel lijdt aan 
ontreddering en verlatenheid, aan het gevoel 
er niet meer toe de doen, dan voelt en beleeft 
de empathische geestelijk begeleider dit in de 
modus van het potentiële. Precies daardoor 
ondersteunt de empathie van de een de be-
leving van de ander, omdat de empathie de 
soms verwarrende, soms overweldigende, 
soms ontregelende emoties van de cliënt een 
realiteit van stevigheid en structuur biedt, 
waardoor de cliënt deze gevoelens beter kan 
overzien en hanteren, en er niet meer in hoeft 
te ‘verdrinken’. (De verhouding van actueel 
en potentieel in het zijnde is al bij Aristoteles 
de definitie van de werkelijkheid.) Daarmee 
is empathie onderscheiden van het zonder 
meer ‘delen van gevoelens’ en van verschijn-
selen als emotionele besmetting. 

Maar de erkenning die empathie geeft is 
iets anders dan de cliënt gelijk geven. Of de 
gevoelens van de cliënt terecht zijn of niet, 
goed of fout, overdreven of onderdrukt, 
gepast of niet, enzovoort, kan pas worden 
onderzocht nádat deze gevoelens door em-
pathie zodanig reëel geworden zijn dat ze 
onderzoekbaar zijn. Empathie is zelf zonder 
oordeel. In verband hiermee moet worden 
benadrukt dat empathie vrijwel nooit de ge-
hele begeleidingssituatie uitmaakt. Gevoe-
lens treden zelden afzonderlijk op; meestal 
zijn zij gemengd, en wisselen ze elkaar snel 

af. Ook de geestelijke begeleider kan be-
sprongen worden door twijfels of door irri-
tatie over de cliënt. Dat is helemaal niet erg, 
mits hij of zij de empathie – het potentieel 
voelen wat de cliënt actueel voelt – maar 
veiligstelt of overeind houdt. Precies hierin 
is de professionaliteit van de empathie van 
de geestelijk begeleider gelegen. Empathie 
is om zo te zeggen het ‘werkzame stofje’ te 
midden van heel veel andere zaken die spe-
len in een begeleidingssituatie. 

Narratieve competentie 
Een tweede element, samenhangend met 
de professionele empathie, is de narratieve 
competentie van de geestelijk begeleider. In 
de geestelijke begeleiding wordt geprobeerd 
het verhaal waarin de cliënt op dat moment 
leeft, en ruimer: zijn of haar levensverhaal, 
of delen daarvan, te reconstrueren, heel te 
maken. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt 
zelf zeggenschap heeft over zijn of haar eigen 
verhaal, zeg maar het auteurschap. Voor zo-
ver de cliënt deze zeggenschap (gedeeltelijk) 
is kwijtgeraakt, is de geestelijke begeleiding 
erop gericht dat hij of zij deze zeggenschap 
weer kan hernemen. De geestelijk begeleider 
is daarbij ondersteunend, dankzij de profes-
sionele empathie en de narratieve competen-
ties die hij of zij in de opleiding heeft verwor-
ven. De ervaring van voltooid leven, zoals 
hierboven genoemd, heeft bij uitstek een 
narratief karakter. Een dergelijke ervaring 
valt waarschijnlijk alleen maar te begrijpen 
en te hanteren in het licht van het (levens)
verhaal van de cliënt. Geestelijk begeleiders 
zijn goed toegerust de cliënt te helpen zich 
zijn of haar (levens)verhaal weer toe te eige-
nen. 

Geestelijke weerbaarheid
Hierboven is geestelijke weerbaarheid of  
veerkracht genoemd als het doel van geeste-
lijke begeleiding.8 Wanneer we de diepte en 
de zwaarte van de ervaring van voltooid le-
ven in aanmerking nemen, is het belang van 
geestelijke weerbaarheid voor het omgaan 
met deze ervaringen, en het kunnen hante-
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ren daarvan door de cliënt, zeer aannemelijk. 
Volgens de hiervoor gegeven omschrijving is 
geestelijke weerbaarheid het antwoord op (1) 
de kwetsbaarheid van het leven (daarom is 
geestelijke weerbaarheid niet alleen iets voor 
‘mensen met problemen’ maar voor ieder-
een), op (2) adversity, met welk term allerlei 
vormen van tegenslag worden samengevat 
(armoede, ziekte, af hankelijkheid, verslaving, 
misbruik, geweld, verlies van lichamelijke en 
geestelijke vermogens, ongeluk en pech), en 
op (3) druk op onze wil. Al deze drie zaken 
spelen een rol in de voltooid leven ervarin-
gen. Als de kwetsbaarheid van het leven ér-
gens wordt gevoeld is dat bij het (naderende) 
einde daarvan. Wat betreft adversity maakt 
geestelijke weerbaarheid de ellende daarvan 
niet ongedaan, maar kan wel helpen deze te 
overkomen of  te overwinnen, of  als dat niet 
lukt, het uit te houden en ermee te leven. Niet 
iedereen is echter vanzelf  of  vanzelfsprekend 
geestelijk weerbaar. Vandaar het belang van 
geestelijke begeleiding.

Ook de druk op de wil valt in de complexe 
voltooid-leven-ervaringen niet te onder-
schatten. Het wetsvoorstel legt terecht sterk 
de nadruk op de autonomie en de onafhan-
kelijkheid van de beslissing van ouderen dat 
hun leven voltooid is. Maar hoe kan hierover 
zekerheid worden verkregen? De invloed van 
anderen op ons denken en handelen, op onze 
voorkeuren, keuzes en beslissingen, kortom 
op onze wil, is veel groter dan vanuit het 
vandaag in het westen dominante mensbeeld 
wordt aangenomen of toegegeven. In deze 
mensopvatting worden belangrijke waar-
den als autonomie en authenticiteit eenzijdig 
subjectivistisch geïnterpreteerd. De zogehe-
ten mimetische theorie9 wijst er echter over-
tuigend op dat intersubjectiviteit vooraf gaat 
aan subjectiviteit. Anders gezegd, en enigs-
zins provocerend: het zijn eerst en vooral 
anderen die bepalen wat ik wil, voordat ik 
ertoe kom zelf iets te willen. De mimetische 
theorie kent een stellige stroming: er bestaat 
niet zoiets als een onafhankelijke eigen wil; 
willen is mimetisch (van mimesis = naboot-

sing): wij willen wat anderen willen, omdát 
anderen datzelfde willen.

Het onderzoeksprogramma Humanism, Resi-
lience, and Aging Well van de Universiteit voor 
Humanistiek legt zich niet bij een dergelijke 
conclusie neer. Het erkent de ‘heteronome’ 
druk van anderen op onze wil, maar zoekt 
autonomie als een veerkrachtig antwoord 
op deze druk. De veerkracht-metafoor is 
als synoniem voor geestelijke weerbaarheid 
zeer passend. Een veer doet niets totdat je 
erop drukt, pas dan geeft hij zijn kracht. Uit 
ons onderzoek blijkt dat autonomie – als let-
terlijk relatieve (versus absolute), relationele 
(versus subject-centrische) autonomie – mo-
gelijk is als veerkrachtig antwoord op hete-
ronome druk van meningen, opvattingen, 
interesses, wensen, voorkeuren, smaak van 
anderen – individuele anderen, groepen (peer 
groups, bijvoorbeeld), of de samenleving als 
geheel.10 Anders gezegd: autonomie is mo-
gelijk door geestelijke weerbaarheid. Waar 
de mimetische theorie zegt: ‘het zijn eerst 
en vooral anderen die bepalen wat ik wil, 
voordat ik ertoe kom zelf iets te willen’ blijkt 
uit ons onderzoek dat ‘ertoe komen zelf iets 
te willen’ mogelijk is door geestelijke weer-
baarheid.

Omdat autonomie zo’n cruciale plaats in-
neemt in het wetsvoorstel, is het van het 
grootste belang dat de autonomie van de-
gene met een voltooid leven wens ook écht 
autonoom is. De veilige plaats die de gees-
telijke begeleiding biedt, is noodzakelijk om 
deze autonomie te sauveren. Daarbij moet de 
geestelijk begeleider uiterst zelf kritisch zijn 
ten aanzien van zijn/haar eigen invloed op de 
besluitvorming van de betrokkene. Het gaat 
er om dat de betrokkene dankzij de professio-
nele empathie en de narratieve competenties 
van de geestelijke begeleider voldoende gees-
telijke weerbaar is om werkelijk ‘tot zichzelf ’ 
te komen.
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Conclusie

Niet iedereen is vanzelf of vanzelfsprekend 
geestelijk weerbaar. Dat geldt ook voor de 
ouderen met een voltooid leven wens. Van-
daar het belang van geestelijke begeleiding 
in situaties van voltooid leven. Het wets-
voorstel legt zoals gezegd terecht nadruk op 
de autonomie en de onafhankelijkheid van 
de beslissing van ouderen dat hun leven vol-
tooid is. Geestelijke begeleiding is gericht op 
de geestelijke weerbaarheid en veerkrachtige 
autonomie van cliënten. Daarom is zij bij uit-
stek de professie om invulling te geven aan 
de begeleiding van mensen die zich gecon-
fronteerd zien met de ‘kluwen van onvermo-
gen en onwil om nog langer verbinding met 
het leven.’

(met dank aan Rosanna van Oudenaarden voor 
haar zinvolle commentaar)
Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme en 
Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek
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