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Symposium
De spirituele dimensie 

in de palliatieve zorg

Ars Moriëndi

programma
16.30 uur Opening Everdien Gardner (coördinator Netwerk Palliatieve zorg en CvL)

16.40 uur Start Transmuraal Palliatief Team (TPT) Gooi en Vechtstreek

Marjolein van Meggelen, projectleider TPT 

16.55 uur Inleiding in het diamantmodel door Arie Kooijman 

(specialist zingeving en geestelijk verzorger)

17.45 uur Pauze met broodjes en soep

18.15 uur Workshop Diamantmodel

19.45 uur Afronding (Plenair)

Zorgpad palliatieve zorg

Transmuraal palliatief team 
• 2600 mensen overlijden jaarlijks in de regio

• 1000 mensen in de laatste 3 maanden in ziekenhuis

• 550 overlijden in ziekenhuis 

• Bij 160 consult specialistisch palliatief team van Tergooi 

• Team komt gemiddeld 7 dagen voor het overlijden

 Er is nog heel veel winst te halen voor mensen met palliatieve 

zorgbehoefte

Doelstellingen TPT

 Vermindering aantal ongeplande heropnames

 Sterfte op de plaats van voorkeur

 Verbeterde continuïteit van zorg 

 Verbeterde kwaliteit van leven

 Verminderde symptoomlast

 Verminderde mantelzorgbelasting

Stand van zaken

• Team staat in de startblokken – 12 
gespecialiseerde artsen en 
verpleegkundigen in palliatieve zorg = 
consulenten 

• Beschikbaar voor zorgverleners  tijdens 
kantoortijden

• Wens: operationeel 1 maart 2020. starten 
met publiciteits campagne 
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De Spirituele dimensie 

In de palliatieve zorg 

Stepped Care Model 

A Aandacht

B Begeleiding

C Crisis

Bridge over troubled water 
When you're weary, feeling small,

When tears are in your eyes, i will dry them all;

I'm on your side. when times get rough

And friends just can't be found,

Like a bridge over troubled water

I will lay me down.

Like a bridge over troubled water

I will lay me down.

When you're down and out,

When you're on the street,

When evening falls so hard

I will comfort you.

I'll take your part.

When darkness comes

And pains is all around,

Like a bridge over troubled water

I will lay me down.

Like a bridge over troubled water

I will lay me down.

Sail on silvergirl,

Sail on by.

Your time has come to shine.

All your dreams are on their way.

See how they shine.

If you need a friend

I'm sailing right behind.

Like a bridge over troubled water

I will ease your mind.

Like a bridge over troubled water

I will ease your mind.

De spirituele dimensie van de 
palliatieve zorg

werken met het diamantmodel van 

Carlo Leget

Dr. Arie Kooijman

Hoe kijken we naar mensen?  

lichamelijk

sociaalpsycho-
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Spiritueel

• Wat houdt je gaande?

• Waar leef je voor? 

• Waar is je thuis?

• Wie ziet je staan? 

Door de uitingen heen luisteren

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

Hoe luister je?

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

Hoe kun je ordenen?

Ars 

moriendi
Wie ben ik en 

wat wil ik 

werkelijk?

Hoe ga ik om 

met het lijden?

Hoe kan ik 

afscheid nemen?

Hoe kijk ik terug 

op mijn leven?

Waar 

mag ik op 

hopen?
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Doen –
laten

Innerlijke
ruimte

Vergeven-
vergeten

Vasthoude
n- loslaten

Geloven 
– weten

Ikzelf –
de ander

Lijden

Afscheid

Autonomie

Hoop

Schuld
1. Autonomie: mezelf en de ander

1

2

3

2. Lijden: doen en laten

spiritueel

lichamelijk

sociaalpsycho-

3. Afscheid: vasthouden en loslaten

zelfbeeld 
lichaam

dierbaren

bezit, 
positie

4. Schuld: herinneren en vergeten 5. Hoop: geloven en weten

‘niet weten’

evidence

subjectief

‘objectief’

agnosticisme
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Doen -
laten

Innerlijke
ruimte

Herinneren
-vergeten

Vasthoude
n - loslaten

Geloven 
- weten

Ik -
ander

Hoe gaat u om 
met de pijn?

Wat wilt u dat 
we nog doen?
Wat wilt u dat 

we laten?

Waar houdt u zich 
aan vast? Wie of wat 

geeft u kracht in 
deze situatie?
Wat kunt u moeilijk 

loslaten? 

Heeft u de ruimte om uzelf te zijn tijdens
uw ziekte? Is uw leven ‘af’?

Neemt u afscheid van het leven op de 
manier die bij u past? Hoe wilt u 
herinnerd worden?

Denkt u wel eens na 
over het einde?

Wat betekent de dood 
voor u?
Heeft u steun aan een 

geloof of levens-
beschouwing?

Als u terugkijkt op uw 
leven tot nu toe, hoe is 

de balans dan?
Zijn er dingen die u nog 
recht wilt zetten?

www. ariekooijman.nl
praktijk voor coaching en counseling

Verder lezen…
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