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Het is de dood die sterft, niet het leven. 

Novalis: Waar een geest sterft, wordt een mens geboren; 

waar een mens sterft,  wordt een geest geboren. 

De meest gangbare visie in onze tijd en binnen onze 

samenleving is dat de dood het absolute einde is van het 

leven. Wanneer je er op een andere manier naar kijkt, 

vanuit een perspectief dat het sterven een proces is waarin 

deze unieke mens zijn aardelichaam aflegt en als 

`wezenlijkheid' overgaat naar een volgende fase, betekent 

dit, dat we in de zorg behoedzaam deze over-gang of ook 

wel door-gang zinvol willen begeleiden, als een geboorte-

proces. 

De coherentie valt uit elkaar 

De terminale fase is indrukwekkend, vaak erbarmelijk en 

laat niemand onberoerd. Het grote proces, waarbij zich 

Geest uit Stof terugtrekt, is goed waar te nemen. Het 

lichaam, tot voor kort nog 'voertuig voor het leven van deze 

individualiteit', wordt steeds meer tot last. De processen 

van kou, zwaarte en starheid nemen alsmaar toe. 

De coherentie van het levendige samenspel van de vier 

wezensdelen valt uit elkaar. Het lichamelijke 'huis' wordt 

geleidelijk overgelaten aan de zwaartekracht. Dat betekent 

decubitusgevaar, afname van mobiliteit en grote zwaarte 

en vermoeidheid in hoofd, armen en benen. Het vitale en 

het waterige van de levenskrachtenorganisatie trekt zich 

terug uit huid en slijmvliezen (droog/jeuk) en de organen 
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(avitale functies). In de veranderde en ook rochelende 

ademhaling openbaart zich dat de ziel, het astrale, zich los 

maakt (benauwdheid, hoesten, slijm, angsten). De toene-

mende kou (ijskou) of juist de disregulatie van het warmte-

organisme (zweten en koude rillingen) onthult dat de 

warmteorganisatie (het individuele Ik) zich langzaam 

ontkoppelt uit het lichaam. En met de laatste uitademing 

verlaat dan de ziel het lichaam waarmee een absolute 

scheiding tot stand wordt gebracht. Door de poort gaan is 

niet gemakkelijk. 

Kwaliteit 

De zorg heeft in deze fase van het sterven tot doel de 

verschillende loslatingsprocessen met warmte, lichtheid 

en beweeglijkheid tegemoet te treden. Deze drie fenome-

nen zijn eigenlijk een existentieel teken van 'leven'. En hoe 

merkwaardig het ook klinkt, het leven is uiteindelijk ook 

de voorwaarde om te kunnen sterven. 

Kundige, ademende aanrakingen zoals de ritmische 

inwrijvingen leiden tot diepe ontspanning en verminderen 

angst en pijn. Fijne waterwassingen en geurige warme 

kompressen verlichten veel ongemakken. De stille en 

aandachtige toepassingen schenken rust en aanvaarding. 

Mogelijkheden 

Aanvullend op de dagelijkse intensieve verpleegkundige 

zorg kunnen de volgende toepassingen gegeven worden 

die allemaal het grote proces van loslaten dienen. In het 

boek Beriihrt werden durch aussere Anwendungen'), waarin de 

Uitwendige therapie is een verzamelnaam voor 

allerlei uitwendige toepassingen. De therapeutische 

interventies omvatten wikkels, ritmische inwrijvingen 

en waterbehandelingen waarbij de huid (zenuw-zin-

tuigsysteem) als poort wordt gezien om processen te 

stimuleren, ongemakken te verlichten en welbevinden 

te verhogen. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van 

heilzame geneesplanten uit de biodynamische 

land- en tuinbouw, die tot fijne werkzame oliën (Het 

Blauwe Huis, Lichterde e.d.), verzorgingsproducten 

(Dr. Hauschka, Weleda) en geneesmiddelen (Weleda, 

WALA) verwerkt worden. Uitwendige therapeuten 

werken nauw samen met antroposofische artsen. 
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Voorbeelden van praktische toepassingen 
Geschikte oliën voor lichaamsbehandelingen zijn 
Turfolie, Massageolie Rozen, Sinaasappel, Kaneel-
Sinaasappel, Solum-i51 of Moor Lavendel. Zij bieden 
bescherming en omhulling aan de verhoogde gevoelig-
heid. 
Bitterstoffen helpen bij uitstek de verbinding tussen 
lichaam en ziel te herstellen en stimuleren de levenssap-
pen. Daarom inname bij geen eetlust, duizeligheid, veel 
zweten, uitputting en slaapstoornissen. Bitterstoffen 
vind je in voeding (grapefruit, andijvie, salade van paar-
denbloem, witlof, artisjok); in kruiden (anijs, kummel, 
rozemarijn, tijm, bonenkruid) en in thee (paarden-
bloem, duizendblad, duizendguldenkruid, cichorei, bij-
voet). 
Rozemarijn Activeringsbad in de ochtend als was-
beurt of douche verlicht bij duizeligheid, 'vreemd voe-
len' en vergeetachtigheid. Rozemarijn brengt zachtjes de 
werkelijkheid van het lichaam nabij. 
Warme Arnica-kompressen om de polsen brengen de 
nerveuze hartkloppingen tot rust. 
Warme voetbaden met zout, lavendelbloempjes of 
mosterdmeel ontspannen en verlichten hoofdpijn. 
Daarna wollen sokken aan. 
Een zelfgemaakt kruidenkussentje van kamille en 
rozen (of lavendel, hop) helpt bij de slaap. Deze moet 
vaak opnieuw geleerd worden, vooral na voorafgaande 
intensieve mantelzorg. Eenvoudige natuurlijke zelf-
zorgmiddelen als valeriaan, hop, lavendel, passiflora, 
haver zijn helpend. Daarna met warme voeten en wollen 
sokken naar bed, dag na dag. 
Zalfkompres op de hartstreek met goudzalf helpt het 

verdriet te helen. 
Zalfkompres op maag of zonnevlecht met klaverzu-
ringzalf helpt als de shock te overweldigend is. 
Dagelijkse voet-inwrijvingen helpen bij intense kou 
en slapeloosheid. 
Wikkels van duizendblad op leverstreek of van 
kamille op de buik helpen bij het verwerken van het 
verdriet, dat veel energie en vitaliteit kost. Dus bij uit-
putting en depressie. 
Bij pijnen: allerlei ontspannende en verwarmende 
oliën, zoals Sint-janskruid, Aconit Schmerz-i51, Arnica 
Massageolie, Solum-i51 of Massageolie Sinaasappel/ 
Kaneel. 

Kinderen 
Het grote verdriet na scheiding en/of dood culmineert vaak 
in concentratiestoornissen (school), slaapproblemen, 
bedplassen, buikpijn en kou. Helpend zijn de verwarmen-
de lichaamsbehandelingen uit de uitwendige therapie met 
b.v. kamilleolie; Massageolie Venkel, Roos, Sinaasappel, of 
Melisse-bl. 

Wol of wolfzijde. Alle mensen die een rouwproces doormaken 

hebben veel baat bij ondergoed/lingerie van wol of wol/zijde. Het 

is zo simpel en dermate doeltreffend, dat het niemand onthou-

den zou moeten worden. Daarbij worden de gevoelige nierstreek, 

leverstreek, zonnevlecht en hartstreek dagelijks warm gehouden. 

Ervaring 

Deze holistische verpleegkundige behandelingen uit de 
uitwendige therapie worden in een opbouwende vredevolle 
atmosfeer gegeven, waarin de rouwende kan ontspannen 
en zich er aan over geven. De omwikkeling zorgt voor een 
gevoel van verbondenheid met het eigen lichaam en 
daarmee ook de aanvaarding van de rouw. In de warmte 
van de cocon bloeit de integratie. 

Productoverzicht 

Zalven 
Goudzalf: van goud, rozen, lavendel: Aurum/Lavendula 
comp., Creme, Weleda 
Drie-koningenzalf: van goud, wierook, mirre: Aurum 
comp., Unguentum, WALA 

Koperzalf: Kupfersalbe rot, WALA 

Klaverzuringzalf: Oxalis Folium 10% of 30%, Weleda 
Borstzalf: Bronchialbalsam, Weleda of Plantago 
Bronchialbalsam, WALA 

Oliën 
Het Blauwe Huis: Lavendelolie, Rozenolie, Salie/Tijmolie, 
SintJansolie, Rozemarijnolie, Goudsbloemolie, Kamilleolie 
Dr. Hauschka: Bodyoliën Sleedoorn, Moor Lavendel, 
Amandel Sint Jan, Citroen, Rozen 
WALA: Arnikasalbe, Thymian-i515%; Melisse-ffl Solum-i51; 
Aconit Schmerz-01 
Wandil: Torffil (Turfolie) 
Lichterde: MassageOle: Zimt/Orange, Elemi Narde, Orange, 
Gold/Weihrauch/Myrre, Gold/Lavendel/Rose, Eucalyptus, 
Fenchel, Kummel e.v.a. ■ 
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