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Kwaliteit en Veiligheid
Wij doen mee!

Onze kwaliteit aantoonbaar maken
Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Zo willen we laten
zien dat we in het H. Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde
zorg leveren. De accreditatie moet onze patiënten, verwijzers, partners en
overheden het vertrouwen geven dat we een goed en veilig georganiseerde
instelling zijn. Het behalen van het attest vereist een duurzaam engagement van al
onze artsen en medewerkers.
Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun
eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op
zo’n manier is ingericht dat het een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit
kan monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het ziekenhuis een accreditatie voor vier
jaar. Daarna volgt een volledige hertoetsing.
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WACHTEN & WAKEN
Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart,
en je zult zien dat je weent,
om wat je vreugde schonk.
Kahlil Gibran
Waarschijnlijk heeft u pas, of misschien al wat langer geleden, vernomen dat uw
dierbare zal komen te overlijden. Dit is een zeer moeilijke periode. U moet diegene
die veel voor u betekent loslaten. Een overlijden brengt heel wat met zich mee waar
niemand volledig op is voorbereid. Niemand weet wat men precies kan verwachten.
Er zijn heel wat praktische zaken die dienen te gebeuren, maar er steken ook heel
wat negatieve gevoelens en gedachten de kop op.
Waken is het nabij zijn bij een dierbaar persoon aan het einde van zijn/haar leven.
Waken is heel hard werken. Het neemt vaak meer tijd in beslag dan men denkt. De
duur van de stervensfase is telkens anders. Soms lijkt de geest klaar, maar is het lichaam nog niet zo ver, soms is het andersom. Mensen die waken hebben bovendien
vaak het gevoel weinig te kunnen “doen”. Ze kunnen enkel “afwachten”. Tenslotte
gebeurt er tijdens dit wachten vaak meer met hen dan ze zelf vermoeden. De tijd lijkt
stil te staan, er is de tijd om veel na te denken.
Dit wachten stelt mensen op de proef. In deze folder geven we ten eerste wat tips
om u te ondersteunen bij het waken. Daarna geven we wat meer informatie over de
laatste levensfase bij mensen. Tenslotte staan we stil bij enkele praktische zaken bij
het waken.
Deze tips en informatie zijn zeker niet compleet. Wij hopen dat de folder u alvast op
weg helpt. Indien u nog vragen heeft of een gesprek hierover wenst met een professionele hulpverlener, aarzel dan niet om uw arts of één van de verpleegkundigen
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hierover aan te spreken.
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TIPS BIJ HET WAKEN
Neem de tijd
Het leven is voor velen onder ons enorm druk. Werken, huishoudelijke taken, tijd
maken voor onze partner en (klein)kinderen, hobby’s en allerlei andere zaken vullen
onze dagen. Om werkelijk te kunnen waken, is tijd nodig. Pas daarom uw agenda
binnen uw mogelijkheden aan.
U kunt hierbij misschien beroep doen op anderen. Kunt u aan iemand vragen om
op uw (klein)kinderen te passen? Kan iemand misschien een warme maaltijd voor u
bereiden? Kunnen collega’s enkele taken van u overnemen? Zou het handig zijn om
een poetsvrouw in te schakelen? Velen vinden het moeilijk om hulp te vragen en te
aanvaarden. Vaak zijn mensen uit uw omgeving echter blij dat ze in deze periode iets
voor u kunnen doen.
Voor meer informatie rond thuishulp of verlof in moeilijke periodes zoals deze
(bijvoorbeeld: palliatief verlof), kunt u contact opnemen met één van de medewerkers
van de sociale dienst.
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Wissel elkaar af en maak afspraken
Aangezien waken vaak veel tijd in beslag neemt, is het zinvol om elkaar hierbij af te
wisselen. Het is voor u misschien heel moeilijk om de stervende even te verlaten. U
wilt weten hoe het met hem/haar gaat, bent misschien bang dat hij/zij, net als u er
niet bent, snel achteruit zal gaan… Toch is afwisseling belangrijk. Als u even buiten
bent of naar huis kunt gaan, kunt u even bekomen van het harde werk van het waken.
Het geeft ook iedereen de kans om tijd (alleen) met de stervende door te kunnen
brengen.
Ook kan het belangrijk zijn om afspraken te maken rond het contacteren van elkaar.
Wie blijft graag op de hoogte van het verloop van de laatste levensfase? Wie
wordt betrokken bij (belangrijke) beslissingen? Op welke manier wil ieder het liefst
gecontacteerd worden? Wie mag ’s nachts gecontacteerd worden?
Het uitwisselen van contactgegevens, indien dit nog niet gebeurd is, kan hierbij zinvol
zijn.
Het kan ook handig zijn om aan de arts en verpleegkundigen te laten weten welke
persoon er het best kan gecontacteerd worden indien er belangrijke zaken dienen
te worden meegedeeld, er vragen zijn of beslissingen dienen genomen te worden.
Deze persoon kan vervolgens de andere naasten op de hoogte brengen.
Tenslotte komt het wel vaker voor dat mensen alleen zijn als ze sterven. Het overlijden
vindt bijvoorbeeld plaats wanneer naasten even weg zijn (een luchtje gaan scheppen,
een koffie halen, snel naar huis…) of sommige naasten beslissen om niet aanwezig
te zijn tijdens de laatste levensfase omdat dit bij hen nare gevoelens met zich mee
kan brengen. Naasten voelen zich dan soms schuldig of schamen zich. Waken hoeft
echter niet te betekenen dat u altijd fysiek aan het bed van de stervende zit. U kunt
ook in de buurt zijn, of in gedachten bij de stervende zijn.
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Stel vragen
Mensen zitten tijdens het waken vaak met veel vragen, bijvoorbeeld rond de duur van
de stervensfase, een aantal zaken die ze opmerken bij de stervende, wat te doen na
het overlijden enzovoort. Dit brengt angst en onzekerheid met zich mee. Stel daarom
gerust al uw vragen aan de arts, aan verpleegkundigen of aan één van de andere
betrokken hulpverleners.
U hebt tijdens het waken veel aan uw hoofd. Soms kan het helpend zijn om uw
vragen op te schrijven.

Waken is… een rollercoaster van emoties
Tijdens het waken kunnen heel wat emoties aanwezig zijn. Intens verdriet,
kwaadheid, angst, machteloosheid en schuldgevoelens komen voor. Ook frustratie,
omdat u bijvoorbeeld graag nog iets aan de situatie wilt veranderd zien maar dit niet
lukt, en mogelijk allerlei andere nare gevoelens zijn normaal. Daarnaast kunnen ook
positieve emoties naar boven komen, zoals dankbaarheid, liefde, hoop of een gevoel
van sterke verbondenheid. Zelfs opluchting komt voor, bijvoorbeeld nadat u lange tijd
voor de zieke hebt gezorgd of wanneer er sprake is van een moeilijke relatie met de
stervende.
Iedereen ervaart het afscheid van een dierbare anders. Niet iedereen ervaart alle
gevoelens die hierboven beschreven staan. Ook de intensiteit en de volgorde waarin
ze voorkomen is voor iedereen verschillend.
We hebben bovendien geen controle over welke gevoelens en gedachten aanwezig
zijn. Als we zelf konden kiezen hoe we ons voelen en wat we denken, zou iedereen
constant geluk en blijdschap ervaren. Dit is echter niet het geval. Tegen onze
gevoelens en gedachten vechten heeft daarom ook geen zin. Ook andere mensen
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kiezen zelf niet hoe ze zich voelen of welke gedachten er in hun hoofd rondspoken. Het
kan zinvol zijn om te weten hoe de ander de situatie ervaart en er kunnen afspraken
gemaakt worden over de manier waarop emoties en gedachten geuit worden. De
gevoelens en gedachten van een ander veranderen is echter niet mogelijk.
Tenslotte gebeurt het dat sommige mensen niet over hun gevoelens en gedachten
praten met elkaar omdat ze de ander willen sparen. Zeker in moeilijke periodes zoals
deze wil men de ander vaak niet “belasten” met zijn/haar eigen zorgen en problemen.
Meestal leidt het delen van negatieve gevoelens en gedachten met elkaar echter tot
meer verbondenheid, bijvoorbeeld omdat jullie te weten komen dat jullie met dezelfde
zorgen zitten en het allemaal moeilijk hebben.
Indien u graag een gesprek heeft met een professionele hulpverlener (een
psycholoog, iemand van de sociale of de pastorale dienst), kunt u dit vragen aan de
arts of verpleegkundigen.

Sfeer
Probeer tijdens het waken een sfeer te creëren die vertrouwelijk en aangenaam
aanvoelt. Een kaarsje, muziek, foto’s, persoonlijke spullen, gedempt licht, … kunnen
hierbij helpen.
Wie waakt, hoeft niet altijd te praten. Een stilte mag er gerust zijn. Praten mag echter
wel, het hoeft niet constant stil te zijn.
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Privacy voor iedereen
Elke naaste heeft het recht om tijd met de stervende alleen door te brengen. Elke
partner, elke zoon of dochter, elke broer of zus, elke vriend of vriendin… kan nood
hebben aan tijd alleen met de stervende. Dit was vaak ook het geval voor uw dierbare
in het ziekenhuis lag.
Bijvoorbeeld: Een koppel is reeds lange tijd samen. Thuis brachten ze veel tijd
“alleen” onder hun tweeën door. In deze moeilijke periode ervaren ze veel steun van
hun kinderen en andere familieleden. Toch willen ze ook in het ziekenhuis eens met
hun tweeën zijn. Misschien willen ze iets bespreken, of misschien willen ze gewoon
“alleen” samen zijn.
In deze kar kunt u een kaartje terug vinden (met de vraag om u niet te storen) dat u
aan de deur kunt bevestigen.

Samen zorgen voor de stervende
Het kan fijn zijn om mee te kunnen zorgen voor uw dierbare. Het kussen goed leggen,
het haar voorzichtig kammen, een handmassage geven… zijn kleine dingen die u
kunt doen.
Als u graag aanwezig bent of wilt helpen bij de verzorging (bijvoorbeeld tijdens het
wassen of bij de mondverzorging), kunt u dit bespreken met de verpleegkundigen
van de afdeling waar uw dierbare verblijft.
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Rituelen
De laatste levensfase is vaak een fase waarin rituelen voorkomen. Dit is niet nodig,
maar het kan… In deze laatste levensfase ontstaan vaak spontaan rituelen, zonder
dat we ons daar bewust van zijn.
Mensen vertellen in deze periode vaak verhalen, bijvoorbeeld over de ziekte (hoe het
begon en verder ging), over de stervende (wat voor persoon hij/zij is, welke band ze
met hem/haar hebben), over dingen die ze samen hebben meegemaakt enzovoort.
Sommigen hebben er nood aan om dezelfde verhalen meerdere malen te vertellen.
Ook het bekijken van foto’s wordt vaak gedaan tijdens de laatste levensfase.
Sommige mensen halen veel steun uit hun geloof. Samen bidden kan fijn zijn. U kunt
ook beroep doen op één van de medewerkers van de pastorale dienst. Indien u voor
de stervende de ziekenzalving wenst, kunt u dit doorgeven aan uw arts of één van
de verpleegkundigen.
Het is zinvol om erbij stil te staan of u nog bepaalde zaken wilt zeggen aan de
stervende. De stervende reageert misschien niet meer. Soms wordt er omwille van
het comfort van de stervende medicatie toegediend waardoor hij/zij zeer diep slaapt.
Maar het is ook mogelijk dat uw dierbare zich té moe voelt om te reageren, zelfs té
moe is om een ooglid op te lichten. Toch is het mogelijk dat mensen uw aanwezigheid
nog “gewaar” worden. Het is bovendien vooral voor u zelf zinvol om deze zaken die
voor u belangrijk zijn nog te kunnen zeggen of te kunnen doen.
Meer informatie hierover kunt u terug vinden in de folder “Rituelen bij het levenseinde”
in deze map.
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DE VERANDERINGEN DIE VLAK
VOOR DE DOOD OPTREDEN
Hieronder is meer informatie terug te vinden over enkele veranderingen die erop
kunnen wijzen dat het einde van het leven nabij is. We proberen telkens ook aan te
geven wat deze veranderingen voor u kunnen betekenen.
We willen u er allereerst op wijzen dat de signalen die hieronder beschreven
worden niet in elke situatie betekenen dat een overlijden nabij is. Enkel in de laatste
levensfase kan dit erop wijzen.
Ook is het belangrijk om te weten dat het stervensproces voor iedereen anders is. Het
is zeer moeilijk in te schatten wanneer iemand zal komen te overlijden. Onderstaande
verschijnselen kunnen wijzen op een naderende dood. Ze komen echter niet bij elke
stervende voor.

Verminderde behoefte aan eten en drinken
Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens. In de beleving van mensen heeft
eten en drinken te maken met “beter worden” en “in leven blijven”. In de palliatieve
fase merken we dat er minder behoefte is aan voeding en vocht. De eetlust verdwijnt
langzaam alsook het dorstgevoel.
Dat is een normaal proces. Toch hebben naasten het er vaak moeilijk mee wanneer
hun dierbare stopt met eten en drinken. Maar bedenk dit: iemand sterft niet omdat hij
niet meer eet of drinkt, hij eet of drinkt niet meer omdat hij stervende is.
Wanneer de slijmvliezen in de mond droog zijn, wordt er een prikkel naar de hersenen
gestuurd die leidt tot een dorstgevoel, een gevoel te willen drinken. Bij een goede
mondzorg blijven de slijmvliezen vochtig en wordt deze prikkel naar de hersenen
onderschept waardoor de stervende geen dorstgevoel heeft. Om een droge mond
te voorkomen, kunnen we de mond bevochtigen met kleine slokjes water, ijsblokjes,
kunstspeeksel, enzovoort.
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Volgende ideeën kunnen u helpen om om te gaan met de verminderde eetlust en het
minder drinken bij de stervende:
•

Als uw naaste nog iets kan eten of drinken, kunt u iets meenemen wat hij of zij
lekker vindt. Verwacht hierbij niet dat hij of zij alles zal opeten of op drinken. Het
is mogelijk dat uw naaste uiteindelijk toch geen zin heeft of snel genoeg heeft.

•

Help de mond van uw naaste schoon en vochtig te houden.

•

Vermijd discussies over het eten en het drinken.

Veranderingen in de ademhaling
Als het levenseinde nadert, wordt het lichaam minder actief en heeft het minder zuurstof
nodig. We zien vaak dat de ademhaling van de stervende rustiger en langzamer wordt.
Typerend voor het naderende einde is de Cheyne-Stokes ademhaling. Dit houdt in dat de
ademhaling regelmatig stil valt om daarna met een diepe zucht weer op gang te komen.
De tijd tussen de ademteugen wordt steeds langer (soms zelf 45 seconden tot een minuut)
en de patiënt gaat meer oppervlakkig ademen. Bij een nog ander ademhalingspatroon
hapt de patiënt als het ware naar lucht, maar krijgt daar slechts weinig van binnen. Dit
gebeurt doorgaans vlak voor het overlijden. Ten slotte komt de laatste adem, wat vaak
een diepe ademhaling of zucht is.
Wanneer wij last hebben van kortademigheid, is dat zeer beangstigend. De stervende is
zich echter niet bewust van zijn ademhalingspatroon en ervaart het niet als benauwdheid.
Bij sommige mensen kan in de laatste uren een luidruchtig reutelen of rochelen optreden.
Dit wordt veroorzaakt door slijm dat zich ophoopt in de mond en in de keel. De stervende
is niet meer in staat om de slijmen op te hoesten. Het reutelen is geen prettig geluid maar
het is goed om te weten dat de stervende er zelf weinig last van heeft. Soms helpt het
om de stervende op zijn zij te leggen. Ook kan het toedienen van medicatie soms helpen
om het reutelen te verminderen. Dit reutelen is een teken dat de dood niet lang meer op
12

zich laat wachten.
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Terugtrekken uit het leven
Terugtrekken uit het leven is vaak een geleidelijk proces. Naarmate de stervende
zwakker en slaperiger wordt, is hij/zij steeds meer naar binnen gekeerd. De
communicatie verloopt steeds moeilijker. Ook al begrijpt de stervende waarschijnlijk
niet meer alles wat er gezegd wordt, hij blijft waarschijnlijk wel alles horen en tot
het laatste gevoelig voor geluid. Onder de verschillende zintuigen, blijft het gehoor
namelijk het langst functioneren. U kunt dus nog heel lang dingen tegen iemand
zeggen. De stervende heeft alleen de kracht niet meer om te reageren. In de periode
voor het overlijden daalt het bewustzijn steeds verder. In de laatste uren glijdt de
stervende hierdoor meestal weg in een diepe slaaptoestand.

De bloedsomloop neemt af
De hartwerking en de bloedsomloop nemen bij de stervende geleidelijk af. De
bloedsomloop beperkt zich steeds meer tot het midden van het lichaam (hart en
longen). Eerst vermindert de bloedtoevoer naar de handen, voeten en andere
uitstekende lichaamsdelen zoals de neus en de oren. Deze uitstekende lichaamsdelen
kunnen dan kouder worden en van kleur veranderen. De neus kan er spits en bleek
uitzien en koud aanvoelen (“doodsmasker”). Vervolgens worden de benen en armen
kouder en veranderen deze eveneens van kleur. Soms zijn er ook blauwpaarse,
gemarmerde vlekken op het lichaam. De lippen en de nagels kunnen ook blauw
worden omdat het bloed minder goed circuleert en de zuurstofvoorziening ontregeld
is. De meeste mensen blijven in deze fase buiten bewustzijn en ontwaken niet meer.
Het hart en de bloedsomloop komen uiteindelijk langzaam tot stilstand. De hartslag
wordt trager en zwakker.
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Onrust en verwardheid
Stervende mensen maken vaak een verwarde en onrustige indruk. U kunt volgende
zaken bijvoorbeeld opmerken: beven, veel bewegen, plukken en in het luchtledige
grijpen, kreunen en schreeuwen, zaken zien of horen die er niet zijn (hallucinaties),
achterdochtig of agressief worden et cetera. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van
deze verwardheid, zoals het toedienen of stopzetten van een bepaald medicament, pijn,
jeuk, angst, een lichte infectie, onvoldoende zuurstofopname, obstipatie, urineretentie
et cetera.
In de stervensfase kunnen door veranderingen in het lichaam soms onwillekeurige
spierbewegingen voorkomen (bijvoorbeeld korte samentrekkingen van de spieren). Dit
is iets anders dan de bewegingsdrang die bij onrust en verwardheid voorkomt.
Verwardheid en onrust is zowel voor de patiënt als voor de naasten zeer moeilijk.
Indien u dit opmerkt, kunt u dit best zo snel mogelijk laten weten aan de arts of
verpleegkundige. Waarschijnlijk kan er medicatie gegeven worden of kunnen er andere
interventies gedaan worden om deze klachten te verminderen.
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Verder kunt u zelf nog op volgende zaken letten:
•

Zorg voor een rustige en prikkelarme omgeving voor de stervende (bijvoorbeeld:
niet teveel bezoek, schakel radio en televisie uit, sluit eventueel de kamerdeur,
zorg voor orde op de kamer).

•

Praat op een rustige en geruststellende wijze tegen de stervende. Gebruik korte
zinnen.

•

Benoem welke dag het is en waar u bent (bijvoorbeeld: het ziekenhuis) wanneer
de stervende dit niet meer weet.

•

Ga niet mee in bepaalde verhalen en overtuigingen die niet kloppen (wanen en
hallucinaties) maar probeer de patiënt ook niet van het tegendeel te overtuigen.
Vermijd discussies.

•

Probeer eventuele achterdocht niet aan te wakkeren door bijvoorbeeld achter de
rug van de stervende zaken te bespreken.

•

Toon begrip voor emoties zoals angst.

Dood
Als de hartslag is weggevallen, de ademhaling gestopt en de reflexen ontbreken,
dan is de dood ingetreden. De pupillen worden wijd en reageren niet meer op licht.
Het lichaam verandert van kleur: iemand wordt bleek en het bloed zakt uit naar de
laagst gelegen delen van het lichaam. Na twee tot zes uur treedt een verstijving van
de spieren op. Deze verstijving houdt één tot drie dagen aan.
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PRAKTISCHE ZAKEN
BIJ HET WAKEN
Bezoekuren
Normaal gezien dienen bezoekers zich te houden aan de bezoekuren van het
ziekenhuis, namelijk van 14u tot 20u. Dit is in uw geval niet langer van toepassing.
U mag zo vaak en zo lang u wilt aanwezig zijn bij uw dierbare. Soms is het zinvol
om uw naaste even alleen te laten (bijvoorbeeld wanneer hij/zij wat rust wil of even
alleen wil zijn, wanneer hij/zij liever niet heeft dat er gekeken wordt wanneer hij/zij
slaapt et cetera).

Blijven slapen
Wanneer u graag blijft overnachten in het ziekenhuis, is dit mogelijk. U kunt een bed
vragen aan de verpleging.

Maaltijden
Indien uw naaste niet meer eet van de maaltijden die in het ziekenhuis worden
aangeboden, kunt u met de verpleging bespreken of u gebruik kunt maken van
deze maaltijden. U kunt ook maaltijden, snacks en drank verkrijgen in de cafetaria
van het ziekenhuis.
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Parkeren
Indien u uw wagen tijdens het waken op de bezoekersparking van het ziekenhuis
heeft geparkeerd, kunt u vragen aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling
waar uw naaste verblijft, om uw parkeerticket te valideren. Op die manier hoeft u
niet te betalen voor de parking van het ziekenhuis. Er wordt per patiënt slechts 1
parkeerticket per 24 uur gevalideerd.
In de straten rondom het ziekenhuis kunt u vaak ook parkeren. Let op, op
verschillende plaatsen dient u wel een parkeerschijf te leggen. Op de markt kunt u
tegen betaling parkeren.

Wij wensen u een zinvolle tijd van waken,
alsook de nodige sterkte toe!
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43
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