bijlage 5

Fasen bij de
verwerking
van een verlies
D

e Zwit sers/ Am erikaanse art s Elisabet h Kübler- Ross is
beroem d gew orden door haar gesprekken m et t erm inale
pat iënt en. I n haar lezingen en boeken beschrij ft zij hoe
m ensen die m et hun eigen dood of m et het verlies van
een dierbare geconfront eerd worden diverse fasen
doorlopen bij het verwerken hiervan.

Ontkenning/Isolering: Men wil het gegeven niet
accept eren, het is niet waar . De ont kenning werkt als
een soort t ij delij ke afweer na een onverwacht schokkend
bericht en geeft de pat iënt / bet rokkene gelegenheid weer
tot zichzelf t e kom en en een m anier t e vinden om
hiermee om te gaan.

Woede: Als de waarheid t ot de pat iënt / bet rokkene is
doorgedrongen, dan ont st aat er vaak boosheid. Deze
woede kan zich richt en op van alles: de art sen of
verpleegkundigen, God, zic hzelf, het eigen lichaam ,
fam ilieleden, enz. I n deze fase is het m oeilij k de
pat iënt / bet rokkene t e benaderen. Het is belangrij k dat
de patiënt/betrokkene deze boosheid kan uiten.

Marchanderen: Men gaat proberen met God, het lot
of het eigen lichaam t e onderhandelen. Men belooft het
één t e doen als er iet s anders t egenover st aat . Vaak
liggen er allerlei schuldgevoelens aan deze fase ten
grondslag.

Depressie:

In
dit
st adium
kan
m en
de
pat iënt / bet rokkene bij na niet bereiken. Hij / zij zit diep in
zij n/ haar verdriet en niet s en niem and kan hem eruit
halen. Men is bezig de verliezen die m en al geleden
heeft t e verwerken en zich voor t e bereiden op de
verliezen die nog gaan kom en. Men kan nu behoeft e
hebben aan het st eeds weer uit en van het verdriet of
juist aan het zich in zwijgzaamheid hullen.
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Aanvaarding: Als een pat iënt / bet rokkene voldoende
tij d en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de
genoem de st adia te gaan, dan kan hij / zij bij deze laat st e
fase kom en: de accept at ie van zij n lot . Er kom t een
soort berust ing en het lij kt of er geen em ot ies m eer zij n.
Men t rekt zich wat t erug en heeft niet veel int eresse
m eer in de buit enwereld. Er is veel behoeft e aan rust en
som s zie j e dat m en ook weer kan geniet en van de
goede dingen die er nog zijn.

G

enoem de fasen hoeven niet in deze volgorde doorlopen
te worden en ze vragen zeker niet allem aal dezelfde t ij d.
Bij ieder m ens verloopt het proces van verwerking weer
anders. Som m igen slaan fasen over en anderen blij ven in
één fase hangen.
Bij ieder verlies dat m en lij dt zal m en door deze stadia
gaan en het hangt af van de groot t e van het verlies of het
verwerkingsproces veel of weinig tijd vraagt.
Mensen zouden in al deze st adia respect en begrip m oet en
ervaren van allen om hen heen. Ze m oet en ervaren dat er
aandacht besteed wordt aan hun gevoelens, dat ze serieus
worden genomen.

Boeken van Elisabeth-Kübler-Ross:
- Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden

- Kinderen en de dood

Voor meer informatie: www.kubler-ross.nl.
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