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De folder ‘De stervensfase’ is gemaakt voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
De folder is een hertaling van de folder ‘De stervensfase’ 
voor mensen die betrokken zijn bij het sterfbed van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
De folder beschrijft in eenvoudige taal het (fysieke) 
stervensproces. 
Over levensvragen en ethische onderwerpen is er ander 
materiaal voorhanden en kan tevens de dienst geestelijke 
verzorging ondersteuning bieden. 
 
Het doel van de folder is om het gesprek te ondersteunen 
over het fysieke stervensproces, wanneer de cliënt daar 
behoefte aan heeft. 
Het kan beangstigend zijn als onbekende onderwerpen 
onbesproken blijven. Het kan rust geven wanneer deze 
onderwerpen benoemd worden en iemand weet wat er kan 
gaan gebeuren. 
Het is aan de betrokkenen rondom de stervende om de 
teksten toe te passen op een wijze die gepast is bij deze 
persoon en bij zijn/haar behoefte aan informatie. 
 
 
 
Zie ook: 
 

 Het boek ‘Als je niet meer beter wordt’. Nivel 
www.nivel.nl 

 Het wensen boekje ‘doodgewoon bespreekbaar’. 
Stichting STEM  www.doodgewoonbespreekbaar.nl 
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De stervensfase 

De stervensfase is de tijd dat je lichaam zwakker wordt. 
Je leven gaat bijna stoppen. 
Als het leven stopt, dan heet 
dat sterven. 
Soms duurt de stervensfase 
kort. 
Soms duurt de stervensfase 
lang.  
De folder kan je helpen te  
begrijpen wat er gebeurt.  
De folder kan je helpen om te 
praten over het sterven. 
Je mag zelf kiezen óf je wilt 
praten over sterven.  
Of dat je daar niet over wilt praten.  
Met wie je wil praten? 
Wanneer wil je praten? 
 
 
 

Veranderingen 
In de stervensfase gaat  je 
lichaam veranderen.  
Je wordt zwakker.  
Je wordt moe. 
Je gevoel kan veranderen.  
Je kunt verdrietig zijn. 
Je kunt bang zijn. 
Je kunt je boos voelen. 
Je kunt een vredig of rustig  
gevoel hebben.  
Je gevoelens kunnen wisselen.  

 

 

Je lichaam 
In de stervensfase heb je minder honger. 
Je kunt er anders uit gaan zien. 
Je wordt magerder. 
Meestal heb je weinig dorst. 
Je lippen en mond voelen droog. 
Het kan fijn zijn als iemand je mond 
natmaakt. 
Soms voel je niet meer wanneer je 
moet plassen. 
Dan plas je zonder dat je dat wilt of 
merkt.   
Er zijn verschillende oplossingen. 
Je begeleider kan hier meer over 
vertellen. 
 

 
 
 
 
Zwakker worden 
Je wordt steeds zwakker.  
Je hart werkt niet meer goed.  
Je ademhaling wordt  anders. 
Het bloed stroomt minder goed door je 
lichaam.  
Soms krijg je blauwe vlekken op je 
lichaam. 
Je gaat steeds meer wegsoezen en 
slapen. 
Je kan vaak nog wel goed horen. 
Het is fijn als mensen om je heen rustig 
zijn.  
 



 

 

Waken  
Dan komt het laatste stuk van 
de stervensfase.  
De dokter en verzorging zien 
dat je echt gaat sterven.  
De mensen om je heen gaan bij 
je ‘waken’. 
Dat betekent dat er altijd 
iemand bij je blijft.   
Je bent niet alleen. 
Je mag zeggen wat jij wil. 
Misschien zijn je wensen opgeschreven.  
 
 
 
 
 
 

Het leven eindigt 
Sterven is dat je afscheid neemt 
van het leven.  
Dat kan moeilijk zijn.  
Vaak is er een dierbaar iemand 
die je daarbij wil begeleiden.  
Bijvoorbeeld iemand uit de 
familie. 
Of een geestelijk verzorger.  
Of allebei.  
Het kan steun geven om te 
praten. 
Het kan steun geven als iemand gewoon bij je zit.  

 
 
 

 

 
Wensen voor de stervensfase 

Heb je speciale wensen voor de 
stervensfase? 
Dan kun je die vertellen of opschrijven. 
Wie wil je graag bij je hebben? 
Of wie wil je liever niet bij je hebben?  
Wat wil je om je heen hebben?  
Wil je muziek horen? 
Wil je iets lekkers eten? 
Voor ieder mens is dat anders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wensen voor het afscheid 
Heb je wensen voor het afscheid? 
Wil je dat je lichaam begraven wordt? 
Of wil je worden gecremeerd? 
Welke muziek wil jij? 
Heb je wensen over je kleding? 
Heb je wensen over  je rouwkaart.  
Wie mag er komen bij jouw afscheid? 
Wil je daarover praten? 
Of wil je dat juist niet?  
Misschien wil je dat iemand anders 
beslist. 
Dan mag je dat vertellen. 
Je kan je wensen ook opschrijven in een wensenboekje. 
 
 


