
www.hetnieuwerouwen.nl �1 Leoniek  van der Maarel	

Kinderen 
Voorbereiden op  

een overlijden
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Liever houden we kinderen ver van de dood. Als een geliefd 
iemand ziek is en het wordt bekend dat die persoon dood zal 
gaan, dan willen we onze kinderen zo lang mogelijk 
beschermen voor die werkelijkheid en waarheid. De vraag is: 
doen we daar goed aan? Wat doet het met kinderen als we 
ze niet meenemen in wat er om hen heen gebeurt?


In dit ebook wil ik daar op ingaan. Ook wil ik ingaan op hoe je 
dan met kinderen kunt praten over de (aanstaande) dood.

Over de dood 
praten maakt 
mijn kind 
ongerust
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Voelsprieten
Kinderen voelen meer dan wij denken


Kinderen hebben enorme voelhorens en voelen direct aan als iets niet klopt. Zo kan het gebeuren dat je slecht nieuws krijgt en 
je best doet om je kind(eren) dit niet te laten merken. Je zult vast herkennen dat je direct ander gedrag bij je kind merkt. Het 
lastige hiervan is dat je kind gaat denken dat hij/zij iets verkeerds heeft gedaan.  


Door je kind niet te vertellen wat er werkelijk speelt gaat een kind zoeken. Er worden vragen gesteld waar je niet goed op kunt 
antwoorden. Hierdoor wordt jouw kind weer bevestigd in dat er kennelijk toch wel iets heel ergs is wat hij niet mag weten. 
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Fantasie is erger dan de werkelijkheid


Kinderen die het gevoel hebben dat ze de waarheid 
niet horen, gaan op zoek. Hoe ouder het kind, hoe 
inventiever hun zoektocht. Het wordt dan opgezocht 
op internet, of ze pakken flarden van gesprekken op 
en tellen één en één bij elkaar op (denken ze). 


Daarbij kunnen kinderen onzeker worden als ze het 
gevoel hebben dat er iets is dat niet met hen wordt 
gedeeld. “Ben ik dan niet belangrijk genoeg” is een 
vraag die ik vaak hoor. 


Promotie onderzoek van de Universiteit van 
Groningen (Gea Huizinga) heeft uitgewezen dat 
kinderen stress ervaren als er niet open wordt 
gecommuniceerd.  


Ik merk dat ouders vaak wachten met de (vreselijke) 
waarheid vertellen tot het kind er naar vraagt. In de 
praktijk houden kinderen de moeilijke vragen vaak 
voor zich, uit angst voor het antwoord dat ze zouden 
kunnen krijgen. 


Daarbij is het heel ontluisterend als je als kind een 
moeilijke vraag stelt en pas dan het moeilijk antwoord 
hoort. Zo leer je als kind wel af om vragen te stellen.


Wat kun je doen?


Het is logisch dat je bij slecht nieuws zelf eerst goed 
moet nadenken wat dit voor je betekent. Zodra je dat 
enigszins op een rijtje hebt, kun je met je kind gaan 
zitten en hem/haar vertellen wat het slechte nieuws is.


Dit kun je op alle leeftijden doen. Hoe ouder het kind, 
hoe beter hij/zij de boodschap begrijpt. Hoe jonger het 
kind, hoe minder hij/zij ervan snapt wat je werkelijk 
vertelt. Jonge kinderen zullen vooral reageren op jouw 
emoties. Als jij huilt, zal je kind ook gaan huilen. 


Je wilt misschien wachten op een goed moment om de 
boodschap te geven. Realiseer je dat er nooit een 
goed moment voor een slecht bericht is. Je kunt ook 
nooit om een slecht bericht heen, je zult er dwars 
doorheen moeten gaan. 


Door de waarheid te vertellen ligt de communicatie 
open. Het stelt je kind in staat om met vragen te komen, 
er wordt immers open over gecommuniceerd. Daarbij 
voelen kinderen het vertrouwen dat jij als ouder ze op 
de hoogte zult houden van vervelende dingen in hun 
leven. 


Zeker in het geval dat er ziekte in een familie is, hebben 
kinderen het nodig om naast de goede berichten, ook 
de slechte berichten te horen, anders zullen ze moeite 
hebben met het geloven van de goede berichten. 
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Uit de praktijk


Denise (13 jaar) haar moeder had kanker. Moeder 
werd sinds drie maanden niet meer behandeld voor 
uitgezaaide borstkanker. Haar kanker leek op dat 
moment rustig. 

Op een nacht hoort Denise een hoop gerommel in de 
badkamer en paniek. Ze komt haar bed uit en ziet haar 
vader bij haar moeder in de badkamer. Moeder ligt op 
de grond. Er wordt een ambulance gebeld en moeder 
gaat met vader naar het ziekenhuis. 

De volgende dag hoort Denise dat haar moeder een 
allergische reactie op de chemokuur had gekregen. 
Denis was geschokt, ze wist niet eens dat haar 
moeder weer aan de chemo was!  

Ze is boos. Haar ouders proberen haar uit te leggen 
dat ze het gevoel hadden dat het niets zou toevoegen 
als Denise dit wist. Denise kan niet anders dan 
accepteren wat ze zeggen. 

Moeder knapt weer op en mag weer naar huis. De 
nieuwe chemokuur slaat goed aan. Denise kan dit niet 
geloven. Ze blijft achterdochtig en blijft vragen stellen. 
Haar ouders melden haar aan voor therapie bij mij. 
Tijdens die therapie blijkt hoe veel moeite Denise 
heeft met het vertrouwen van haar ouders. Ze had hen 
blindelings geloofd en ze had gedacht “geen bericht 
is goed bericht”. Maar nu is dat een ander verhaal 
geworden.  

Uiteraard werken wij in de therapie hard aan het 
geschonden vertrouwen. Het meeste werk moest 
echter bij haar ouders thuis gebeuren. Door haar stap 
voor stap mee te nemen in hoe het ging met moeder, 
door alle uitslagen te bespreken, zo kon Denise weer 
heel voorzichtig vertrouwen gaan opbouwen in dat 
haar ouders haar de waarheid zouden vertellen.  

Toen de moeder van Denise twee jaar later hoorde dat 
er geen behandeling meer mogelijk was, hebben ze 
dit direct aan Denise (en haar jongere zusje) verteld.  
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Omdat Denise bang was dat haar moeder dood zou kunnen 
gaan waar zij bij was (iets wat ik vaak van kinderen hoor en 
wat hen angstig maakt om bij de zieke persoon te zijn), 
hebben we met ouders afgesproken dat ze Denise helemaal 
mee zouden nemen in hoe het met moeder ging. 

Als moeder zich zwakker voelde dan voorheen, dan deelde 
ze dat met Denise en haar zus. Als moeder meer op bed 
moest liggen, werd dat besproken. Ook de reden van het 
meer op bed liggen werd besproken (“ik ga achteruit”).  

Toen moeder alleen nog maar in een bed in de woonkamer 
lag, kon moeder Denise ervan overtuigen ‘gewoon’ naar 
school te gaan, omdat moeder zich echt nog niet zo slecht 
voelde dat ze zou gaan sterven.  

Doordat er een sfeer van eerlijkheid was ontstaan, hoe 
moeilijk ook, kon Denise daar volledig op vertrouwen.  

Denise vertelde mij later, nadat haar moeder was overleden, 
hoe belangrijk de eerlijkheid voor haar was geweest. Dit had 
voor haar betekend dat ze rust vond in de moeilijke 
waarheid. Bij alles wat al speelde, had zij niet op de subtiele 
tekens hoeven letten die op een andere werkelijkheid zouden 
duiden, zo vertelde ze mij.
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Hoe vertel je dat papa doodgaat?
Je zal er maar voor staan: je gaat dood en je hebt jonge kinderen. Hoe kun je ze vertellen dat je doodgaat? Het lijkt een 
onmogelijke taak je kinderen dit te vertellen.

 
Je stelt de beslissing uit. Ze hoeven het nog niet te weten. Het is nog (lang) niet zo ver. En voorlopig word je nog behandeld.

 

Tot die ene dag. Die ene dag dat het zwaard van Damocles valt. De dokter vertelt je dat het nu nog echt een kwestie van 
maanden is. Nu moet je in actie komen.


Typ hier om tekst in te voeren
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Wanneer vertel je het?


Zo kreeg ik een telefoontje van Saskia. Saskia vertelde 
me dat haar man Joost ALS heeft en dat hij nu toch 
echt hard achteruitgaat. Ze zijn nu zover dat ze een 
datum voor de euthanasie gaan prikken. Maar hoe 
moeten ze het de kinderen vertellen, allereerst dat papa 
doodgaat en dan vervolgens ook nog eens die 
euthanasie uitleggen?


Dit is een voorbeeld uit mijn dagelijkse praktijk. Een 
ouder belt me op met de vraag: hoe vertel ik het mijn 
kinderen. 
Als een ouder al een tijdje ziek blijkt, en ook al een tijdje 
wist dat hij dood zou gaan (lees in plaats van ‘hij’ ook 
‘zij’) dan vraag ik mij direct af wat de kinderen daar al 
van weten en/of gevoeld hebben. Als ik die vraag 
uitspreek dan wordt dit vaak bevestigd door ouders. Ze 
hebben gedragsverandering bemerkt en ook vragen 
gekregen die erop duiden dat kinderen meer weten dan 
ze verteld is.


Hoe vertel je het? 
Ik vertel Saskia dat ze het de kinderen (ze hebben drie 
kinderen, van 2, 5 en 10) moeten vertellen ‘zoals het 
is’. Je kunt deze boodschap niet mooier maken. En 
wachten op een goed moment heeft ook geen zin, er 
is namelijk nooit een goed moment voor een slecht 
bericht. 

Ik raad Saskia aan om het alle drie de kinderen 
tegelijk te vertellen. Zodat alle drie de kinderen 
dezelfde informatie krijgen. Later kun je per kind apart 
checken wat ervan is blijven hangen of wat het kind 
ervan heeft begrepen. 

Ik voel met Saskia mee en beaam dat dit misschien 
het zwaarste gesprek is dat ze ooit met haar kinderen 
zal moeten hebben. Gelukkig is haar man goed 
genoeg om erbij te zijn, zodat ze dit als gezin kunnen 
doen.


Uitleggen dat papa doodgaat, hoe doe je dat? Saskia 
vertelt me dat haar oudste van 10 echt wel zal 
begrijpen wat het inhoudt, opa is immers twee jaar 
geleden overleden en de poes van de buren is vorige 
maand ingeslapen. Maar hoe moet dat met die 
kleintjes?


Ik leg aan Saskia uit dat het voor kinderen onder de 
zes jaar moeilijk is te begrijpen wat dood-zijn inhoudt. 
Ze hebben nog geen tijdsbesef (morgen gaan we op 
vakantie, als ze over drie maanden bedoelen, gister 
was ik bij oma als ze vorige week bedoelen). Wij 
leggen het begrip ‘dood’ uit met tijdseenheden. Je 
ziet iemand nooit meer, hij is voor altijd weg. En juist 
‘nooit’ en ‘voor altijd’ betekent nog niet zo veel voor 
ze. Ze vertellen gerust aan de buurvrouw dat ze nooit 
naar de speeltuin gaan, terwijl je er vorige week nog 
was.
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Dat betekent uiteraard niet dat we het de kinderen dus maar 
niet moeten vertellen. Zij hebben recht op het verhaal, al 
snappen ze het niet. Kinderen voelen meer dan wij denken 
en juist dat maakt dat hun fantasie op hol slaat.


Ze kunnen denken dat zij iets hebben gedaan waarom papa 
en mama zo verdrietig zijn, of ze kunnen denken dat hun 
ouders gaan scheiden (iets wat ze misschien vaak horen bij 
vriendjes). Saskia vertelt dat de kinderen ook wel eens aan 
haar gevraagd hebben waarom ze verdrietig is. Saskia heeft 
toen alleen gezegd “omdat papa ziek is”. Waarop Joep (5 
jaar) had geantwoord “maar die wordt toch weer beter”? 
Toen had Saskia haar mond gehouden.


Door open en eerlijk te zijn, hoef je ook niet opeens het 
gesprek stop te zetten als de kinderen binnenkomen en je 
het net met anderen over het komende overlijden hebt. Je 
hoeft niet te fluisteren, de sfeer is een open. En dat voelen 
de kinderen. 


Hoe reageren kinderen


Ik vertel Saskia dat vooral de jongste twee zullen reageren 
op hoe Saskia en haar man Joost zullen zijn tijdens het 
gesprek. Ik vermoed dat ze heel verdrietig zullen zijn als ze 
het de kinderen gaan vertellen. De kans is groot dat de 
kinderen ook zullen gaan huilen en dat dit niet erg is. Je 
hoeft je eigen tranen niet in te houden, je kunt uitleggen 
waarom je huilt. Je huilt omdat je het heel erg vindt dat papa 
doodgaat en dat je het heel verdrietig vindt dit de kinderen 
te moeten vertellen.


Misschien hebben de kinderen vragen. Vooral vragen zoals 
“wanneer” en “wie brengt mij dan naar voetbal?” 
De ‘wanneer’ vraag is vaak een hele moeilijke. Je kunt het 
namelijk niet zeggen. Ook in het geval van Saskia en Joost is 
dit nog niet bekend omdat ze de euthanasie nog niet 
geregeld hebben.


Hier zul je ook weer tegen het begrip ‘tijd’ aanlopen. Als je 
tegen een kind van vijf jaar zegt “over ongeveer vier 
maanden” dan zegt dat net zo veel als wanneer je zou 
zeggen “over ongeveer vier jaar”. Je moet er een 
gebeurtenis aan hangen om het duidelijk te maken, en, zoals 
gezegd, zelfs dat kan niet echt omdat het soms heel anders 
uitpakt.


Iedere gebeurtenis die je eraan zal plakken zal beladen 
worden en zal ervoor zorgen dat het kind niet wil dat die 
gebeurtenis gaat plaatsvinden. Of je nou zegt “de volgende 
zomer als we op vakantie gaan” of, “voordat jij weer naar 
school gaat”, of “als Sinterklaas komt”, het maakt niet uit 
wat je kiest het blijft heel erg moeilijk.


Wat belangrijk is om aan je kind te vertellen is dat je belooft 
dat je jouw kind op de hoogte zal houden. Op het moment 
dat kinderen de boodschap krijgen “papa gaat dood” kan 
het nogal eens voorkomen dat ze niet meer alleen bij papa 
willen zijn, of iedere ochtend bijna niet uit bed durven komen 
uit angst dat papa al dood is. Zij hebben geen idee hoe een 
ziekbed verloopt. 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Eerlijk gezegd, hebben wij dat ook niet altijd, soms kan het 
heel anders gaan dan je had gedacht. Over het algemeen is 
het wel duidelijk dat er een verslechtering zal gaan 
plaatsvinden. Dat kun je jouw kind vertellen. “Papa zal 
steeds vaker gaan slapen en steeds minder met ons mee 
kunnen als we iets gaan doen. Misschien is het zo dat papa 
op een gegeven moment een bed beneden in de kamer gaat 
krijgen omdat het moeilijk wordt de trap op te gaan. Ik 
beloof jullie dat ik jullie zal vertellen wanneer het minder gaat 
en ik beloof jullie ook dat ik zal vertellen als ik denk dat papa 
bijna dood zal gaan”.


Voorbeeld uit de praktijk


De vader van Johan heeft kanker. Hij is weer 
opgenomen in het ziekenhuis. Op een dag komt 
Johan met zijn moeder en broertjes op bezoek en zit 
vader innig verdrietig in bed en roept meteen “Ik ga 
dood!” (Hij had dit bericht van de dokter gekregen). 
Johan schrok zich wild. Vanaf toen wilde hij niet meer 
mee naar het ziekenhuis. Zijn vader heeft nog 6 weken 
in het ziekenhuis gelegen en is toen overleden.  
Later, toen Johan bij mij in therapie kwam, voelde hij 
zich enorm schuldig dat hij niet meer naar zijn vader 
was geweest. Toen ik hier goed bij hem op doorvroeg 
bleek dat hij bang was dat zijn vader zou overlijden als 
hij alleen met zijn vader was.


Dit is geen op zichzelf staand voorbeeld. Ik hoor dit 
heel veel van kinderen!
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Kan het kind nog kind zijn?
Saskia vertelt me dat ze zo bang is dat ze de onschuld bij de kinderen weg zal namen. Dat is heel begrijpelijk. Eerlijk 
gezegd is die onschuld al een stuk weggenomen toen hun papa de diagnose ALS kreeg. Toen is wel besproken met de 
kinderen wat het inhoudt, dat papa steeds minder kan, en misschien uiteindelijk geholpen moet worden met ademen. 

Verder is de uitleg toen niet gegaan.
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Het is waar, kinderen verliezen hun onschuld als er 
ernstige ziekte in het gezin is. En kan een kind nog 
wel kind zijn als er wordt gezegd dat papa doodgaat? 
Over het algemeen merk ik dat de mate waarin 
kinderen nog kind kunnen zijn, ook afhangt van hoe 
ouders overeind blijven en ouders kunnen blijven voor 
het kind. Daarbij is mij in mijn twintig jaar praktijk 
opgevallen dat kinderen hun leven ervaren zoals het is 
en daar veel minder nare gevoelens bij hebben dan 
ouders vaak denken.


Tot slot vertel ik Saskia dat, als ze het de kinderen 
hebben verteld, ze even hun reactie af kunnen 
wachten. De eerste emoties er laten zijn. Dan kan het 
heel goed zijn dat een kind zegt “mag ik nu naar 
buiten?”. Of “gaan we nog wel naar het zwembad?”. 
Dat is een heel gewone reactie. Kinderen kunnen niet 
lang verdrietig zijn. Het is hun natuurlijke neiging om 
blij te zijn en zullen daar ook naar op zoek gaan. Ga 
na deze moeilijke boodschap iets doen met z’n allen. 
Even een wandeling, of een taartje ergens eten. Kom 
in beweging om de zware sfeer te doorbreken.


Bij het avondeten kunnen Saskia en Joost dan nog op 
het gesprek terugkomen en vragen of de kinderen 
nog iets willen weten. Ook de volgende dag en dagen 
erna (hoeft niet elke dag) kun je nog terugkomen op 
het gesprek. Zodat kinderen voelen dat erover 
gesproken mag worden. 
Daarnaast, zo vertel ik Saskia, is het fijn als het 
normale leven zo veel mogelijk doorgaat. Gaandeweg 
kun je de kinderen ook zeggen dat je mooie 
herinneringen maakt voor later om aan papa terug te 
denken. 

Het is een feit dat kinderen na een aantal weken 
kunnen denken dat papa toch niet doodgaat, want hij 
is nog niet dood. Kinderen kunnen bedenken dat er 
iets is gebeurd waardoor het allemaal niet doorgaat. 
Natuurlijk wil je als ouder niet elke dag vertellen dat 
papa doodgaat en dat moet je ook zeker niet doen. Af 
en toe er aan refereren kan wel. Zo neem je kinderen 
langzaam mee in dit proces. 


Hoe graag je als ouder ook je kind wil beschermen 
tegen de afschuwelijke waarheid, deze waarheid 
moet gedeeld worden. Door eerlijk en open te zijn, 
laat je je kind weten dat je hem serieus neemt, dat je 
vindt dat hij ook recht heeft op de waarheid. 


Daarnaast geef je jouw kind de kans je te vertrouwen. 
Als er echt ernstige dingen zijn, dan weten ze dat 
papa en mama dat zullen vertellen. Daarbij geef je je 
kind ook de kans te komen met zijn vragen. Hij weet 
dat jullie daar eerlijk op zullen antwoorden. 
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Hoe leg je euthanasie uit aan een kind
Hiervoor besprak ik de vraag van Saskia over hoe ze het haar kinderen moet vertellen dat papa dood zal gaan. Haar man 
Joost heeft ALS en het gaat op het moment zo slecht dat ze nu bezig zijn met de euthanasie te regelen.


Saskia en Joost moeten niet alleen aan hun kinderen vertellen dat papa dood zal gaan, maar ook dat dit door euthanasie 
gaat gebeuren. Zij vinden dit beiden heel lastig om uit te leggen. Ze zijn bang dat als ze gaan vertellen dat de dokter 
‘papa dood zal laten gaan’ de kinderen geen vertrouwen in de dokter meer zullen hebben.
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Wat begrijpt een kind van euthanasie


Allereerst is het belangrijk dat de kinderen, zo veel 
mogelijk, begrijpen dat er echt niets, niets, niets meer 
is dat papa beter kan maken en dat papa sowieso 
heel snel dood zal gaan. Terwijl ik dit type realiseer ik 
me dat het, ondanks een goede voorbereiding, toch 
vaak voorkomt dat een kind na het overlijden nog 
ergens denkt dat er misschien dan toch, heel 
toevallig, net misschien op het laatste nippertje, een 
genezing zou kunnen zijn. Dit betekent dat de ouder 
dit ook na het overlijden nog wel een aantal keer 
moeten vertellen: er was echt niets meer dat papa 
beter kon maken.


Saskia en Joost kunnen uitleggen dat als ze zouden 
wachten tot papa over een paar weken vanzelf 
doodgaat, dat dit heel naar voor papa zou kunnen 
zijn. Hij zou steeds minder kunnen en zelfs op het 
laatst misschien zo slecht kunnen ademen dat hij het 
benauwd zou kunnen krijgen en het gevoel kan 
hebben te stikken.


Als een ouder kanker heeft, zou je kunnen zeggen dat 
mama zo veel pijn zou hebben dat het niet meer fijn 

voor mama is om te leven, dat ze alleen maar zou 
willen dat de pijn stopt, hoe raar dat misschien ook 
klinkt.

.


Voor iedere situatie is het denk ik goed om te 
bedenken wat de gevolgen zouden kunnen zijn als er 
gewacht wordt tot iemand ‘gewoon’ dood zou gaan 
en dat in kinderlijke taal onder woorden te brengen.


Ik realiseer me heel goed dat hier geen standaard 
protocollen af te geven zijn over de juiste woorden 
naar je kinderen. Voel je altijd vrij om bij een 
professional na te vragen hoe je het in jouw situatie 
het beste kunt zeggen. Bij Achter de Regenboog 
zitten deskundige mensen aan de telefoon, daar kun 
je vijf ochtenden per week naar toe bellen. 


Zie www.achterderegenboog.nl.


http://www.achterderegenboog.nl
http://www.achterderegenboog.nl
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Hoe gaat euthanasie


Vervolgens is het goed om kinderen voor te bereiden op hoe 
de euthanasie zal gaan. Hoe moeilijk het ook is, kinderen 
moeten deze uitleg van hun ouders krijgen. Als eerste leg je 
het kind uit dat om euthanasie te plegen, je al best lang van 
tevoren met de dokter moet gaan praten. De dokter gaat 
dan heel goed onderzoeken of je echt, echt écht niet meer 
beter kan worden en of het lijden zo ondraaglijk is dat het 
niet te doen is. In kindertaal: dat het zo heel erg is wat je 
voelt dat je met die pijn niet meer wil leven, zó veel pijn doet 
het.


Als de ene dokter dat dan heeft onderzocht moet hij dat ook 
nog gaan bespreken met een andere dokter, die gaat dat 
ook nog een keer onderzoeken, om echt heel zeker te weten 
dat er niets meer aan te doen is. Hij gaat dan ook een keer 
praten met degene die ziek is.


Dan maken ze een afspraak voor wanneer de euthanasie zal 
gebeuren. Dan komt (meestal) de huisarts die papa/mama 
een injectie geeft waarmee alle spieren helemaal slap 
worden. Omdat het hart ook een spier is, stopt het hart met 
kloppen en gaat hij/zij dood. Het kan ook zijn dat papa/
mama een drankje kan drinken waardoor dat gebeurt.


Het kan fijn zijn als de huisarts ook nog eens aan de 
kinderen uitlegt hoe het zal gaan gebeuren.


Net als bij uitleggen dat papa doodgaat, is het ook nu 
belangrijk te vragen aan de kinderen om zo goed 
mogelijk terug te vertellen wat je ze hebt gezegd. 


Dit hoef je niet direct op hetzelfde moment te doen 
maar kun je bij voorbeeld weer ’s avonds bij het eten 
doen. Hou er ook nu rekening mee dat kinderen 
waarschijnlijk na het gesprek meteen willen gaan 
spelen of over iets anders beginnen.


Kunnen kinderen bij euthanasie zijn


In principe kunnen alle kinderen bij de euthanasie zijn. 
We raden altijd aan om kinderen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op wat er zal gebeuren. Zal papa in 
bed liggen? Heeft de dokter een witte jas aan? Wie 
gaan erbij zijn? Spelen we muziek af? Mogen we 
limonade drinken? Hoe lang duurt het voordat papa 
dood is? Je kunt ook uitleggen dat het kan zijn dat de 
mensen die erbij zijn gaan huilen.


Door kinderen bij de euthanasie te laten zijn, voelen 
ze zich betrokken en merken ze dat ze ‘belangrijk 
genoeg’ zijn om ook mee te mogen doen.


Voor wat kleinere kinderen kan het fijn zijn om een 
kind te laten tekenen o.i.d. aan een tafeltje in de 
kamer waar papa ligt. Dit geeft het kind de 
mogelijkheid te kijken als het wil, of er alleen op de 
achtergrond bij te zijn.


Als het kan, is het fijn als er iemand in huis is. Mocht 
het dan te onrustig worden met het kind erbij, dan 
kan het kind de kamer uit. Je wil dan natuurlijk niet als 
ouder met je kind mee de kamer uit moeten gaan op 
zo’n moment!
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Als je het heel naar vindt om je kind erbij te laten zijn, 
laat dan je kind met een betrokken persoon wel in 
huis zijn.


Ik hoor ook vaak dat kinderen gaan spelen bij een 
vriendje ‘omdat papa doodgaat’. Ik vraag me dan 
altijd maar af hoe het kind dan aan het spelen is. 
Waar zit hij met zijn gedachtes? Hoe is het om niet 
thuis te zijn als je weet dat papa doogaat? Kinderen 
vertellen vaak achteraf dat ze het jammer vonden dat 
ze er niet bij konden zijn.


Ik heb tot nu toe niet van kinderen gehoord dat ze het 
liever niet hadden willen meemaken.


Wanneer vertel je dat papa euthanasie krijgt


Saskia en Joost weten ondertussen de datum van de 
euthanasie en willen weten of ze dit al met de 
kinderen moeten delen. Ik vertel Saskia dat het 
belangrijk is om dit wel aan de kinderen te laten 
weten. De kinderen zullen deze datum horen, omdat 
je er ook met anderen over praat. Kinderen voelen 
direct aan dat er iets aan de hand is.


Omdat Saskia nog van die jonge kinderen heeft, is het 
moeilijk om duidelijk te maken dat de datum over drie 
weken is. Wat is dan over drie weken? Ik opper dat 
Saskia met een kalender zou kunnen werken (veel 
ouders hebben al een kalender hangen waar allerlei 
gebeurtenissen op vermeld staan). Of een andere 
manier vinden om de dagen duidelijk te krijgen.


Niets doen is geen optie omdat de kinderen dan zeker 
iedere dag zullen vragen “is het vandaag? Is het 
morgen?”. En niets zeggen is helemaal geen optie 
omdat iedereen in het huis bezig zal zijn met deze 
datum en dat is voelbaar voor de kinderen!


Euthanasie
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Is het traumatisch om bij de euthanasie te zijn
In principe hoeft het niet traumatisch te zijn om bij het overlijden te zijn. Belangrijk is, zoals hierboven beschreven, dat je 
de kinderen goed voorbereidt.


En mocht er tijdens de euthanasie wel iets gebeuren dat niet prettig is, dan kun je kinderen daar later bij helpen. Wellicht 
door in therapie te gaan. Dit klinkt misschien raar zoals ik het zeg, maar je kunt nooit het overlijden overdoen als een kind 
er niet bij was en daar last van heeft, maar je kunt wel de eventuele nare beelden die blijven hangen, neutraliseren in een 
therapie.


Kind en euthanasie
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Wat als mijn kind niet bij de euthanasie wil zijn


Als een kind echt niet bij de euthanasie wil zijn, dan is 
het beter dat niet te doen. De vraag is of een kind 
weet waar hij voor kiest? Vaak hoor ik dat ouders het 
vragen aan het kind. Maar hoe gaat dat dan? Ouders 
vinden het, uiteraard, zelf ook heel spannend en deze 
spanning zal zeker doorklinken in hun stem. Daarbij 
heeft het kind waarschijnlijk (en hopelijk) nog geen 
ervaring met euthanasie dus hij heeft geen idee 
waarom hij ja of nee zou zeggen. Als het kind oud 
genoeg is dan zou hij zich kunnen beseffen dat hij 
betrokken wil zijn, dat hij ‘erbij wil horen’. Voor 
jongere kinderen is dit geen overweging en denken zij 
alleen maar dat het heel verschrikkelijk wordt en dat 
ze dat niet willen.


Als ouders is het goed je dit te realiseren. Het is ook 
niet een keuze die je aan je kind moet laten. Als ouder 
maak je die keuze voor je kind. Jij kent je kind het 
beste, jij kunt goed inschatten wat je kind (en jijzelf 
ook) aan kan.


Vindt de dokter het goed dat het kind erbij is 

Hoezeer je zelf ook kunt besluiten dat je kind bij de 
euthanasie is, het is belangrijk dit ook te overleggen 
met de dokter. Niet alle artsen vinden het prettig als er 
kinderen bij de euthanasie zijn.
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Ervaring met euthanasie


Over het algemeen hoor ik terug dat men de 
euthanasie als ‘mooi’ heeft ervaren. Het is natuurlijk 
verschrikkelijk verdrietig dat iemand overlijdt, maar de 
manier waarop is vaak heel vredig. Met name als 
iemand nog niet al te slecht is, kan er vooraf aan de 
euthanasie nog gesproken worden en kan men goed 
afscheid nemen.


Later in het rouwproces kunnen dit mooie momenten 
zijn om aan terug te denken. Die kunnen troost geven.


Tips voor het vertellen wat euthanasie is


- wees zo concreet mogelijk, benoem het zoals het is 
- vermijd het woord ‘inslapen’, kinderen kunnen bang 

worden om te gaan slapen 
- wees heel duidelijk dat papa echt niet meer beter 

kan worden, dat er geen enkel medicijn is 
- check na een aantal uur wat het kind begrepen 

heeft 
- bepaal als ouders of jouw kind bij de euthanasie kan 

zijn 
- leg zo concreet mogelijk uit hoe de euthanasie zal 

gaan (als het kind erbij is) 
- zorg dat er iemand in huis is om het kind eventueel 

op te vangen als het kind onrustig wordt 
- is je kind er niet bij? Zorg dat er iemand in huis is 

waar het kind bij kan wachten 
- vraag de arts of het kind erbij kan zijn 

Meer lezen over euthanasie? Bestel het boek  

Hoe kinderen voor te bereiden en te ondersteunen als 
een dierbare kiest voor euthanasie. Van Carine 
Kappeyne van de Coppello en Greetje van Treeck. 

http://praktijkvoorverlieshaarlem.nl/boek/hoe-kinderen-voor-te-bereiden-te-ondersteunen-dierbare-kiest-voor-euthanasie
http://praktijkvoorverlieshaarlem.nl/boek/hoe-kinderen-voor-te-bereiden-te-ondersteunen-dierbare-kiest-voor-euthanasie
http://praktijkvoorverlieshaarlem.nl/boek/hoe-kinderen-voor-te-bereiden-te-ondersteunen-dierbare-kiest-voor-euthanasie
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