
Hoe om iemand wat sterf te 

ondersteun  
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Hoe ondersteun ek iemand met ’n terminale siekte?  
In ons kits-samelewing, met die klem op sukses en die onmiddellike bevrediging van ons 

behoeftes, sukkel ons met die wete dat ons lewe tydelik en broos is, dat ons beslis eendag 

sal sterf. Die dood is iets wat ons liewer uit ons gedagtes probeer skuif. Dit is iets vir die dag 

“wanneer ons of ons geliefdes – eendag in die verre toekoms – oud is”. Feit is egter, ons 

almal sal sterf. Selfs al het die mediese wetenskap geweldig ontwikkel en kan baie siektes 

genees word, ontdek ons egter ook al hoe meer dat die dood ‘n realitiet bly, wat nader aan 

ons almal kom; en dat selfs die mediese wetenskap dit nie oral kan afweer nie. Dikwels kan 

die dood ook net uitgestel word, wat mense dus ’n langer tydperk van voorbereiding op die 

dood bied. Hoe ondersteun of begelei ons mense in hierdie tyd van terminale siekte?  

Om afskeid te neem 
Dit bly altyd moeilik om van ’n geliefde afskeid te neem. Die dood is finaal. Dit laat ’n leë 

plek in die huis en die hart agter. Die persoon wat gesterf het, het immers ons lewe sinvol 

en ryk gemaak. Vir die meeste van ons is hierdie afskeid ’n traumatiese ervaring. Ons beleef 

dit as ’n verlies. Saam met hierdie verlies is daar dikwels ook ’n vrees vir die toekoms. 



Gewoonlik het ons ook nie ’n keuse oor die afskeid nie. Die afskeid met die dood van 

’n geliefde word op jou afgedwing. Dit verg ’n deurleefde proses van rou en die verwerking 

van die verlies voordat jy weer vrede beleef. As Christene weet ons egter dat ons die belofte 

van ’n blye weersiens ontvang het. Ons kan egter nie ontken dat die dood baie rousmart in 

ons lewe veroorsaak nie. 

Wat is “sterwensbegeleiding”? 
Sterwensbegeleiding is ’n moeilike begrip. Enige ondersteuner of begeleier kan die 

sterwende persoon slegs ’n paar treë vergesel en ondersteun om in hierdie tyd meer 

lewensgehalte te ervaar. Miskien moet ons eerder van lewensbegeleiding praat. Dit is 

belangrik om ’n terminaal siek pasiënt te begelei om optimaal te leef sodat hy of sy rustig 

en in vrede kan sterf. Niemand kan tog ’n ander begelei om te sterf nie. Dit is ’n pad wat ons 

elkeen alleen moet stap. Lewensbegeleiding beteken ons help die terminaal siek pasiënt 

om onafgehandelde sake in hierdie laaste lewensfase af te handel.  

Hoe ondersteun ek ’n terminaal siek persoon en sy of haar 

gesin?  
’n Terminale siektetoestand of die dood van ’n naasbestaande dompel die hele gesin in ’n 

krisis. Dit versteur die gesin se lewensomstandighede en normale funksionering. Rondom 

’n terminaal siek persoon is daar altyd ’n hele kring geliefdes. Dit is belangrik dat hulle 

ondersteun sal word.  

Een persoon alleen kan nie hierdie ondersteuning bied nie. Daarom is daar meestal ’n 

multidissiplinêre span betrokke. Hierdie span bestaan gewoonlik uit die mediese dokters 

en verpleegkundiges wat vir die mediese behandeling en die pasiënt se liggaamlike gemak 

verantwoordelik is. In so ’n span kan daar ook ander professionele en nie-professionele 

mense betrokke wees, soos ’n dieetkundige, fisioterapeut, arbeidsterapeut, maatskaplike 

werker of leraar, familielede, vriende en bure. Die heel belangrikste persoon is natuurlik die 

pasiënt self.  

Dit gebeur dikwels dat almal rondom die siekbed óór die pasiënt praat, asof die 

persoon reeds dood is. Ons vergeet so dikwels dat die pasiënt nog leef, en dat nét die 

pasiënt self weet hoe hy of sy voel. Nie een van ons wat rondom die bed staan, weet presies 

hoeveel pyn die pasiënt ervaar of met watter emosies hy of sy worstel nie. Ons weet nie van 

die sielewroeging of onafgehandelde sake waarmee hy of sy stoei nie. Daarom is dit 

belangrik om met elke besluit wat ons neem die fokus altyd op die pasiënt en sy of haar 

behoeftes te laat val, veral ten opsigte van besoekers wat soms uitputtend kan wees.  



Om ander mense in so ’n tyd te ondersteun is dit nodig dat jy self van jou gevoelens 

oor die dood bewus moet wees. Jy sal niemand kan help of ondersteun as jy emosioneel 

onseker is oor wat besig is om te gebeur nie. Jy moet vrede ervaar oor jou lewe, lyding en 

die dood. Dit is belangrik om te onthou dat ons elkeen wat by ’n terminaal siek persoon en 

sy of haar gesin betrokke is sélf telkens deur ’n rouproses gaan terwyl ons hulle ondersteun. 
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Daar is sekere dinge wat baie negatief vir die pasiënt en die 

gesin kan wees.  

Destruktiewe hulp kan insluit: 

• Om “alwetend” te wees en voor te gee jy weet iets van alles – ook van die pasiënt se 

gesondheidstoestand.  

• Om clichés te gebruik omdat jy nie weet wat om te sê nie, soos om vir die pasiënt te sê 

julle twee gaan volgende jaar nog die Comrades hardloop terwyl julle albei weet die 

pasiënt sal nie weer uit die bed opstaan nie. 

• Om te babbel oor jou eie probleme en pyne of skete.  

• Om die erns van die situasie te ontken asof die pasiënt nie die waarheid ken nie. 

 

 



Konstruktiewe hulp sluit in: 

• Wees net daar vir die pasiënt, al beteken dit julle praat oor die weer of bly net stil. Soms 

is dit juis ons nabyheid wat die meeste troos bring.  

• Dit is belangrik om meer te luister as te praat. 

• Dit is nie jou taak om oplossings te gee nie.  

• Probeer net verstaan waaroor dit gaan; meestal gaan dit oor dinge waaroor juis nie 

gepraat word nie.  

• Praat altyd oor hoop sonder om onrealisties te wees. 

• Weet dat jy self ook maar mens mag wees en jou emosies mag wys. Jy is immers 

betrokke by en geheg aan die pasiënt en sy of haar gesin.  

• Indien moontlik, is dit vir ’n terminaal siek pasiënt die beste om by die huis te wees. 

Moenie aandring dat hy of sy in ’n hospitaal of hospice moet wees nie. Die pasiënt se 

behoeftes is die heel belangrikste. As die gesinslede met die versorging sukkel, 

probeer reël dat iemand anders die pasiënt tydelik versorg terwyl hulle ’n blaaskans 

neem. 

• Probeer eerlik aan die pasiënt verduidelik wat gebeur. As die pasiënt die proses van 

aftakeling verstaan, sal hy of sy meer in beheer van omstandighede voel en rustiger 

raak. 

 

Onthou, die pasiënt se behoeftes moet op alle vlakke hanteer word. Dit kan die volgende 

insluit: 

• Liggaamlik: Dit is meestal nie nodig dat die pasiënt onnodig pyn ervaar nie. Probeer 

hom of haar so gemaklik moontlik hou. Indien moontlik, moedig die pasiënt aan om 

self by sy of haar versorging betrokke te bly. 

• Emosioneel: Omdat ons aan die liggaam kan raak en kan sien hoe dit afgetakel word, 

fokus ons meestal so intens op die liggaamlike behoeftes dat ons van die pasiënt se 

ander fasette vergeet. Emosionele versorging en ondersteuning is net so belangrik. Dit 

sal tyd kos voordat die pasiënt oor sy of haar gevoelens kan praat. Skep ruimte 

daarvoor en luister altyd geduldig.  

• Sosiaal: Dit sluit die familie, vriende en die gemeenskap in. Moenie bang wees om met 

mekaar oor die siektetoestand en julle gevoelens daaroor te gesels nie. Luister na 

mekaar. Hou mekaar vas. Dit is baie belangrik dat jy as versorger jouself nie moet 

verwaarloos nie. Jy kan niemand anders help as jy self nie die nodige krag het nie. 

• Geestelik: Afgesien van sy of haar geloof sal die pasiënt groot verlies ervaar. Dit kan 

wees dat die pasiënt die onbekende vrees. Verseker hom of haar van God se 

onvoorwaardelike liefde en teenwoordigheid. Geloofsvrae moet met groot 

verantwoordelikheid beantwoord word. Soms gee ons te maklike of heel skewe 

antwoorde wat skade kan berokken.  



Kommunikasie met die sterwende persoon 
Waaroor gesels ’n mens met ’n sterwende persoon? Onthou, hy of sy leef steeds, en het 

steeds ’n verlede, ’n hede en drome, talente en unieke belangstellings. Gesels daaroor. Skep 

egter eers vertroue, anders sal die pasiënt nie sommer sy of haar hart oopmaak nie.  

Gesels met die pasiënt oor sy of haar behoeftes, dit waaroor hy of sy self graag wil 

gesels. Dit gaan immers nie oor jou behoeftes nie. 

Daar kan probleme met kommunikasie ontstaan. Familielede is dikwels bang die 

waarheid sal die pasiënt ontstel. Die pasiënt weet meestal egter baie goed wat gebeur. As 

jy sekere inligting van hom of haar weerhou, kan jy ’n muur van spanning tussen julle 

opbou. Die pasiënt voel dan geïsoleer en het dikwels niemand anders om sy of haar 

gevoelens mee te deel nie. Hierdie opgekropte gevoelens kan meer kwaad as goed doen. 

Die sterwende persoon se grootste vrees is meestal nie die dood self nie, maar wel dat 

hy of sy al hoe meer geïsoleer of eensaam sal wees. Dit gebeur dikwels dat baie mense kom 

kuier kort nadat ’n diagnose gemaak is. Namate  die tyd aanstap, bly hulle egter al hoe meer 

weg. Laat die pasiënt oor hierdie vrese praat en wees daar vir hom of haar. 

 

Voor die dood van ’n dierbare 
Die ideaal is dat die hantering van rousmart by terminaal siek persone begin voordat die 

dood intree. Voorbereiding om emosies te hanteer word in hierdie stadium reeds gedoen. 

Dit is nodig dat jy as begeleier beskikbaar sal wees wanneer die gesinslede jou nodig het. 

Die geborgenheid van ’n vertrouensverhouding stel hulle in staat om binne die veiligheid 

daarvan aan hulle emosies uitdrukking te gee. 

Die sterwensoomblik 
Hierdie oomblik behoort ongehinderd en privaat te wees, maar die pasiënt moet ook nie 

alleen gelaat word nie. Dit is belangrik dat jy as ondersteuner of begeleier jou emosies sal 

toon, maar dan wel “beheersde” emosies. Onthou, dit gaan nie hier oor jou nie. Dit is  

belangrik dat jy nie hard, koud of gevoelloos sal oorkom nie. Hierdie soort ondersteuning 

vra toewyding, oorgawe, selfverloëning en die bereidheid om by mense in lyding betrokke 

te wees en hulle tot die einde te ondersteun. 
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