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“De toekomst van het sterven” 
 

 
 

Dit is de titel van een recent verschenen boek geschreven door 
Marli Huijer. Het is een voorlichtingsboek over sterven.  
Sterven is een lastig onderwerp. Tegelijkertijd weten we één 
ding in dit leven zeker, we krijgen allemaal te maken met onze 
sterflijkheid.  Marli Huijer is iemand die vindt dat je je daar dan 
maar beter op kunt voorbereiden.  Prof. dr. Marli Huijer is 
emeritus-hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus School 
of Philosophy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de 
periode 2015-2017 was zij de Denker des Vaderlands. Met 
andere woorden: ze is iemand die van denken haar professie 
heeft gemaakt. Als zo iemand gaat denken over sterven, denkt 
ze verder en soms ook anders dan de gemiddelde Nederlander 
doet. “De toekomst van het sterven” is een boek dat met enige 
regelmaat tot nadenken uitnodigt.  
Vandaag de dag zijn er velen die hopen gezond 100 jaar te 
worden om daarna snel en pijnloos het tijdelijke voor het 
eeuwige te mogen verwisselen. De realiteit is voor de meesten 
van ons anders. We worden gemiddeld wel wat ouder dan 
vroeger, maar die verlenging is voor velen geen zorgeloos 
extra. Het is met regelmaat een verlenging met medische zorg. 
Die medische zorg is één van de aspecten waar Huijer haar 
gedachten over laat gaan.  
Er kan aan het eind van een leven meer medische zorg nodig 
zijn om het leven te kunnen verlengen. Dat kan als gevolg 
hebben dat het medisch handelen het leven gaat bepalen. 
Huijer stelt daar vragen over, nodigt uit om daar eens over na 
te denken, om een eigen standpunt daarover te vormen. 
Wanneer heeft verlenging van je leven nog betekenis voor je, 
en waar verlies je die betekenis terwijl het leven door medisch 
handelen wordt opgerekt? Dat zijn vragen die voor sommigen 
 

Lees verder op de volgende bladzijde 

 

Beste Mantelzorger, 
 

Tja, deze nieuwsbrief blijkt 
een themanummer te zijn 
geworden. En door het zo te 
verwoorden lijkt het net 
alsof dat ons overkomt. Dat 
is natuurlijk niet zo, ik heb 
dat gedaan. Al was dat niet 
vooraf het plan. Het zal wel 
net zo zijn als dat je net een 
bepaalde auto hebt gekocht 
en je deze opeens overal 
ziet rijden.  
Zo trof ik nu allerlei zaken 
rond sterven en rouwen.  
De dood lijkt tegenwoordig 
wel een beetje hip; het 
kwam tot voor kort zelfs in 
de reclame voorbij dankzij 
een campagne van SIRE. 
Daarin wordt opgeroepen 
om de dood niet dood te 
zwijgen, maar erover in 
gesprek te gaan. Wellicht 
dat deze nieuwsbrief daar 
een beetje bij helpt. 
 

 
 
U kunt daar gerust de tijd 
voor nemen. De volgende 
nieuwsbrief komt eind 
augustus/begin september 
weer uit. 
Ik wens u een mooie zomer! 
 

Dirk-Jan van der Veer 

Coördinator 

Mantelzorgondersteuning  
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Agenda  
 

Inloopspreekuur STIP/Hof van Cramer 
Zie voor actuele gegevens over het inloopspreekuur bij STIP 
en/of de Hof van Cramer: 
https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact  
 
 

 
 

6 juli  
Alzheimercafé. Thema: Bewegen op muziek 
19.30 – 21.00 uur De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde 
Vanavond staat het thema bewegen en muziek centraal. 
Wat doet bewegen en muziek met ons brein en waarom 
is bewegen zo gezond? Welke gezamenlijke activiteiten 
en bewegingstips zijn er voor mensen met dementie. 
Juliette Nieboer is dansdocent en zal ons vanavond in 
beweging brengen. 
 

 
 

28 juli 2022 
Mantelzorg-lotgenotengroep 
14.00-16.00 uur STIP, Sportlaan 2h, Heerde 
Maandelijks is er op de laatste donderdagmiddag van de 
maand (van 14.00 tot 16.00 uur) een lotgenotencontact 
voor mantelzorgers. In mei is dit op een andere dag i.v.m. 
Hemelvaartsdag. Ontmoeting, het uitwisselen van 
verhalen (al dan niet met betrekking tot het 
mantelzorgen) en soms iets afspreken voor tussen de 
bijeenkomsten, zijn belangrijke ingrediënten van het 
lotgenotencontact. We komen bij elkaar in de huiskamer 
van STIP, Sportlaan 2h te Heerde. Welkom!  
 

 
 

Vervolg van pagina 1 

 
 

van ons al veel eerder dan gehoopt 
zich aandienen.  
Voor Huijer neemt het begrip 
‘betekenis’ een belangrijke rol in 
het nadenken over leven en 
sterven. Daarvoor is geen kant en 
klaar antwoord te vinden in dit 
boek. Immers, ieder zal zijn of haar 
eigen betekenis hebben.  
Huijer nodigt uit om na te denken 
over een betekenisvol leven en dat 
gespiegeld aan een naderend 
einde, hoe je daar je eigen 
betekenis aan wilt geven.  
“De toekomst van het sterven” is 
niet geschreven om te provoceren, 
maar prikkelen doet het zeker. Is 
het een boek voor hen die dicht bij 
het einde zijn? Dat kan. Maar ook 
voor wie statistisch gezien nog een 
levendige toekomst denkt te 
hebben, een interessant boek. Om 
na te denken over eigen leven en 
sterven, maar misschien ook om 
eens over in gesprek te gaan met 
een generatie voor je. 
 

 

https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact
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Rouwen is een werkwoord 

Wie te maken krijgt met betekenisvol verlies 
en verdriet, krijgt er een klus bij. Want hoe 
ga je daarmee om, hoe overleef je een groot 
verlies en/of pijnlijk verdriet? Manu Keirse 
heeft van deze vraag zijn levenswerk 
gemaakt. Keirse vertelt dat wie met 
ingrijpend verlies te maken krijgt, vier 
zogenaamde taken van rouwarbeid te doen 
heeft: 

 De werkelijkheid van het verlies 
onder ogen zien; 

 De pijn van het verlies ervaren; 

 Je aanpassen aan de nieuwe 
situatie;  

 De band met wie of wat verloren is 
gegaan in herinnering bewaren en 
opnieuw leren te genieten. 

Taken die niet persé in deze volgorde zich 
aandienen, evenmin zich in één keer laten 
oplossen. Wel zijn deze rouwtaken te 
herkennen voor wie zich geconfronteerd 
weet met verlies en/of verdriet. 
In zijn boek “Helpen bij verlies en verdriet” 

werkt Keirse deze taken op toegankelijke 
wijze uit. 
Voor wie te maken krijgt met rouw, biedt dit 
boek zicht op waar je mee te maken krijgt. 
Het legt uit wat rouwen is. Dat neemt de pijn 
en worsteling van het rouwen niet weg, 
maar kan wel helpen te begrijpen waar je in 
verzeild bent geraakt. 
Keirse staat stil bij heel veel verschillende 
situaties en posities van verlies en verdriet.  
 

 
 

Keisre staat ook stil bij het begrip ‘levend 
verlies’. We denken al snel aan rouwen bij 
het verlies van iemand die is overleden en 
dat komt zeker ook in zijn boek aan de orde. 
Maar niet alle rouw heeft betrekking op het 
verlies van een dierbare aan de dood.  Met 
‘levend verlies’ schenkt Keirse tevens 
aandacht aan vormen van ander verlies en 
verdriet. Bijvoorbeeld het rouwen om een 
kind met een ernstige beperking, het leven 
met een chronische aandoening, het verlies 
van de relatie die je had met iemand die 
dementie heeft.  

Voor wie zelf in nabijheid te maken heeft 
met verlies en verdriet, kan dit boek helpen 
om er iets meer van te begrijpen. 

Een kleine kanttekening. Keirse is van 
Vlaamse komaf. Zijn taal, en een enkele keer 
de voorbeelden die hij noemt, is dat ook. Je 
leest bij wijze van spreken zo af en toe de 
zachte ‘g’. Voor wie niet van lezen houdt of 
al eens kennis wil maken met het werk van 
Keirse, er zijn op YouTube veel 
videofragmenten te vinden. In het Vlaams. 
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Café Doodgewoon 

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost Veluwe 
waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Niets hoeft en er 
kan veel.  

Zo staat er altijd een goedgevulde informatietafel en er zijn 
diverse vrijwilligers aanwezig waar u met uw vragen terecht 
kunt. Zij luisteren en kunnen indien gewenst informatie en 
advies geven of doorverwijzen. We starten met een lezing 
over een actueel onderwerp door een gastspreker. Er is 
altijd gelegenheid om vragen te stellen of met de spreker 
en/of andere bezoekers in gesprek te gaan. Dat kan zowel 
in de groep als privé.  

Wanneer? 
Café Doodgewoon wordt 6x per jaar, op de vierde dinsdag 
van de maand, georganiseerd door een enthousiaste 
werkgroep.  
 

Programma en data 2022   
26 juli: Film “Nowhere Special”  met    nabespreking door 
huisarts  Juliette Verhagen.  (Zie verderop in deze 
nieuwsbrief voor meer informatie over deze film.) 

 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in: Filmtheater 
Gigant  
Nieuwstraat 377  
7311 BR Apeldoorn 

 
27 september:  Voltooid leven: Annerieke de Vries 
 
22 november:   Praat voordat je gaat, het vervolg: Leonie 
Vogels 
 
Locatie en tijdstip 
Restaurant en Grandcafé Wilde Pieters, Hoofdstraat 175 in 
Apeldoorn. 

 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie en de thee klaar, hierbij bent 
u van harte uitgenodigd. Het programma begint om 19.30 
uur en eindigt rond 21.00 uur. Na de bijeenkomst is er 
gelegenheid tot napraten. 

 
Toegang is gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

Landelijk Expertise- 
centrum Sterven  
 
Het Landelijk Expertisecentrum 
Sterven biedt kennis, verdieping 
en handreikingen rond sterven. 
Zo bieden ze bijvoorbeeld een 
workshop rond levenseinde 
rituelen.  Voor wie niet terug kan 
vallen op een traditie die vorm en 
inhoud geeft aan het 
levenseinde, of zich hier niet bij 
thuis voelt, kan het behulpzaam 
en inspirerend zijn om je te 
verdiepen in andere rituelen en 
eventueel eigen rituelen vorm te 
geven. 

Het expertisecentrum biedt 
verder een magazine, geeft 
handreikingen over thema’s uit 
en heeft boeken rond relevante 
thema’s geselecteerd. Daarnaast 
heeft zij een telefoonlijn met 
getrainde vrijwilligers die het 
gesprek over sterven aan willen 
gaan. U kunt het bellen via:  

0900 393 00 00 
 
Zie voor verdere informatie de 
website:  
https://landelijkexpertisecentru
msterven.nl/  

https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe/cafe-doodgewoon/wie-werken-er
https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe/cafe-doodgewoon/wie-werken-er
https://www.youtube.com/watch?v=hLTQxSyT3mc
https://palliaweb.nl/getattachment/277e906a-c964-43ab-a721-258b51eb077b/Flyer_cafeDG_sept-2022-Voltooid_Leven-(1).pdf?lang=nl-NL
https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/
https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/
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Op 26 juli is er een speciale vertoning van Nowhere Special i.s.m. café Doodgewoon inclusief 
nagesprek door Juliette Verhagen, huisarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Tickets voor deze 
vertoning kosten €7,- voor iedereen en zijn inclusief een kop koffie/thee. 

Nowhere Special is een indringend en lief Brits drama over een vader die een belangrijke keuze moet 
maken voor de toekomst van zijn zoontje. John (James Norton) is een 35-jarige alleenstaande 
glazenwasser in Noord-Ierland die de zorg heeft over zijn zoontje Michael van vier. John heeft echter 
niet lang meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de perfecte ouders voor Michael. Hij denkt te weten 
wat hij zoekt en weet zich gesteund door het adoptiebureau, maar het perfecte gezin lijkt niet te 
bestaan. Toch moet John tot een beslissing komen. Wat is een goede ouder en wie is het beste voor 
Michael? Samen ontdekken ze dat je op je gevoel moet vertrouwen. 

Nowhere special is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De chemie tussen James Norton als John 
en Daniel Lamont als de vierjarige Michael is fenomenaal. De film van Umberto Pasolini raakt diep en 
zindert lang na. Tijdens Film by the Sea werd Nowhere Special dan ook bekroond met de publieksprijs. 

https://www.gigant.nl/wp-content/uploads/cache/_src9aaea16bd6a40a23234565449f021d42_par182857537d2472015083d5b7694a8db3_dat1655748579.jpeg
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Beste jonge 

mantelzorger, 

Als deze nieuwsbrief je mailbox 
inkomt is de zomervakantie 
voor sommigen al begonnen of 
hij gaat bijna beginnen. 
Persoonlijk vond ik het 
allerleukste van school toch wel 
de vakanties.  
Misschien is dat voor jou 
anders. In ieder geval wens ik je 
een hele mooie zomer. 
 
Zoek je iets om te doen? Kijk 
dan eens op www.kidsproof.nl 
of www.kidsproofplus.nl 
wellicht vind je er iets dat je 
leuk vindt. 
 

 
 

Dirk-Jan van der Veer 
d.van.der.veer@heerde.nl 
06-19.30.26.57 

Websites voor informatie 
 

www.mantelzorg.nl 

www.jmzpro.nl  

www.jong-zorgen.nl 

www.regelhulp.nl 

www.kopstoring.nl 

www.jongemantelzorg.nl  

www.nji.nl 

www.kindertelefoon.nl 

0800-0432 

Je 18e verjaardag 
Leuk als je weer een jaartje ouder wordt: cadeautjes, taart, 

slingers, feestje, felicitatieappjes (en misschien nog een kaartje 

van een oma of oudtante). En soms betekent dat nieuwe 

levensjaar dat je iets mag dat je daarvoor nog niet mocht: een 

brommerrijbewijs halen, starten met rijlessen, stemmen, naar 

alle films kijken en alle games spelen. Met 18 jaar heb je niet 

alleen te maken met dat je dingen mag… je bent vanaf je 18e 

voor de wet geen kind meer maar volwassen. En dat betekent 

dat je ook dingen moet regelen (en vaak liever al voor je 18e 

verjaardag). 

Wil je weten wat er allemaal speelt vanaf je 18e jaar, dan is daar 

een handige site/app voor. Je treft deze o.a. op:  

https://www.kwikstart.nl/  

Word jij binnenkort 18 jaar? Kijk dan eens op deze site waar je 

aan moet (en soms ook: kunt) denken. 

En: gefeliciteerd met je verjaardag! 

 

http://www.kidsproof.nl/
http://www.kidsproofplus.nl/
mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.jmzpro.nl/
http://www.jong-zorgen.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.kopstoring.nl/
http://www.jongemantelzorg.nl/
http://www.nji.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
https://www.kwikstart.nl/
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Jonge Mantelzorgers 07-22 

 

Contact! 

Heerlijk die zomer: even wat minder 
moeten en meer mogen. 
Maar misschien soms ook lastiger om 
eens met iemand praten over wat je 
dwars zit, advies vragen of gewoon 
contact hebben met iemand anders. Er 
zijn eventueel een aantal 
telefoonnummers die je kunt bellen. Je 
treft ze hieronder. 

 

 

www.kindertelefoon.nl                                                    Bellen: 0800-0432 
 

Bellen 
8-18 jaar 

Iedere dag tussen 
11.00 en 21.00 

uur 

Chatten 
8-18 jaar 

Iedere dag tussen 
11.00 en 21.00 

uur 

Jongere chat 
12-18 jaar 

Contact met 
iemand van 

ongeveer je eigen 
leeftijd 

Iedere dag tussen 
18.00 en 20.00 

uur 

Terugkom chat 
8-18 jaar 

Meer dan één 
gesprek 

Maandag t/m 
donderdag 

tussen 18.00 en 
20.00 uur 

Zaterdag en 
zondag tussen 
14.00 en 16.00 

uur 

Forum 
12-18 jaar 
Ervaringen 

uitwisselen met 
leeftijdsgenoten, 

meekijken, 
reageren, lezen, 
zelf inbrengen in 

een veilige 
omgeving. 

http://www.kindertelefoon.nl/
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Jonge Mantelzorgers 07-22 

 

Tja, 18 worden heeft allerlei gevolgen. Eén ervan is dat je eigenlijk niet meer tot de doelgroep behoort 

waar de kindertelefoon voor is. Maar gelukkig is er ook iets voor als je tussen de 18 en 25 bent en je 

misschien (nog) niet thuis voelt bij telefoonlijnen en chatgroepen voor volwassenen. 

Alles okay? Is er speciaal voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.  Je kunt hier dagelijks mee bellen 

tussen 14.00 en 22.00 uur via 0800-0450. 

Chatten kan ook en ook dat iedere dag tussen 14.00 en 22.00 uur. 

 

 


