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It is the relationship that heals. 
Irvin Yalom
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Projectvoorstel voor onderwijsmodules gericht op de  
communicatie tussen arts en patiënt in de palliatieve 
zorg. Artsen in opleiding zien in een documentaire-
film van nabij de ontmoetingen van de arts met de 
patiënt in de laatste levensfase. De onderwijs- 
modules nodigen uit om aan de hand van de beelden 
te reflecteren op eigen beleving en handelen.

De filmbeelden laten vanuit de praktijk zien wat  
belangrijk is en wat moeilijk is in de ontmoetingen 
tussen arts en patiënt. Krijgen zij echt contact? 
Ontstaat er een relatie? Welke rol spelen empathie 
en compassie daarbij? Voor de kijker wordt het zicht 
op dit proces versterkt door opnamen van reflectieve 
gesprekken met de arts, de patiënt en met  
diens naasten. 

De modules bevatten opdrachten, reflectie- 
oefeningen en literatuur. De modules worden  
geschikt gemaakt voor alle gremia van onderwijs  
in de palliatieve zorg.

Motivatie De medicus heeft grote invloed op de 
kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Dat is een 
rol die veel vraagt. De weg naar de dood van een 
patiënt laat ook de arts niet onberoerd. Het vergt een 
professionele attitude die is gericht op de patiënt als 
mens. Tegelijkertijd komt de medicus zichzelf tegen. 
Er is in de opleiding veel kennisoverdracht over wat 
de arts kan en moet doen in de palliatieve fase, maar 
er is weinig aandacht voor hoe de arts deze kennis 
toepast in de praktijk. Een documentaire is dan een 
goede benadering om deze ervaring dichtbij  
te brengen. Het meebeleven van die situatie is  
belangrijk voor het leerproces van artsen. Juist een 
film is een effectief medium om emoties over te  
brengen. Vanuit dit perspectief bestaat er, voor  
zover wij weten, nog geen ‘onderwijsmateriaal’. 

Samenwerking Het projectteam is in bespreking  
met het Consortium Propallia – LUMC en het project 
Pasemeco van de Universiteit Maastricht om de  
verankering van de onderwijsmodules in de praktijk  
van de opleiding te realiseren. Er is contact met de 
Stichting STEM over mogelijke samenwerking.

Projectmanagement Het project wordt  
uitgevoerd door Worldvisuals Film Amsterdam.  
(www.worldvisuals.nl) Deze stichting heeft als doel 
het gesprek over belangrijke maatschappelijke  
kwesties op gang te brengen. De directeur, Francois 
Pieneman is de zakelijk leider van dit project. 

De makers van de onderwijsmodules en  
documentaire zijn: 

Kea Fogelberg Was huisarts en SCEN-arts. Zij  
volgde de opleiding tot kaderhuisarts palliatieve 
zorg, gaf hierin onderwijs en begeleidde intervisie-
groepen levenseindezorg voor huisartsen. Zij  
deed kwalitatief onderzoek naar lijden in de  
laatste levensfase. 

Ron Visser Sinds 10 jaar regisseur en cameraman, 
daarvoor research manager en universitair docent.  
Hij maakte verschillende opleidingsfilms, waaronder 
een documentaire over jeugdzorg. Zijn films gaan 
over maatschappelijke, sociale thema’s, die de  
kijkers raken.

Leonie Vogels Was 25 jaar werkzaam in de  
gezondheidszorg, als psycholoog, zorgmanager en 
als directeur van een thuiszorgorganisatie. Heeft  
een jarenlange ervaring als communicatietrainer  
en coach. Zij ontwikkelde een training voor  
artsen in het voeren van gesprekken over  
leven met de dood. 

Samenvatting

“… empathie en compassie zijn de  
belangrijkste instrumenten van een 
arts. Het helpt om te weten wat de  
patiënt nodig heeft.” 
Kea Fogelberg
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Wat hebben de patient 
en de dokter nodig?
Als beter worden geen optie meer is, komt er een 
nieuw perspectief voor de patiënt èn voor de dokter. 
De patiënt stelt zich veel vragen: familie, vrienden, 
bezittingen, herinneringen, oordelen en visies, bijna 
alles wordt ‘onder de loep’ genomen. Over wat er 
komen gaat en hoe dat zal gaan. Wat heeft de 
patiënt nodig? Het antwoord moet richting geven 
voor de arts. Maar hoe weet je waar het voor deze 
patiënt om draait? Hoe kom je echt in contact? 

Voor de arts is het vaak zoeken naar haar of zijn rol. 
Dit is een essentiële rol, immers de kwaliteit van die 
laatste levensfase kan staan of vallen met het handel-
en van de arts. Maar deze ‘medische’ rol komt in een 
nieuw perspectief. Protocollen die het handelen van 
de arts moeten sturen, kunnen vaak niet meer de 

juiste richting aangeven. Er ontstaat een spannings-
veld tussen verschillende rollen en waarden. Want  
de vraag wat de patiënt nodig heeft is niet alleen  
medisch van aard. Existentiële vragen over ziekte en 
dood worden onderdeel van het medisch beleid. Het 
vraagt een professionele attitude die is gericht op de 
patiënt als persoon, op weg naar een ‘goede dood’.

Bij het zoeken van de arts naar de invulling van zijn  
rol komen ook diens persoonlijke vragen aan de 
orde. Je komt jezelf tegen in de confrontatie met  
de dood. Het vergt verbinding met een ‘innerlijke 
ruimte’ van de arts. De reflectie schept de mogelijk-
heid om in contact te komen met empathie en  
compassie. Dit schept ruimte voor adequate  
communicatie met de patiënt.

“Goede zorg begint met echt contact.”

Carlo Leget
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Leren door te kijken  
en te ervaren
Door in het onderwijs te kijken naar een realistisch 
beeld van het microproces tussen patiënt en arts in 
verschillende stadia van de laatste levensfase, kun-
nen artsen (in opleiding) ervaren hoe het proces kan 
gaan. Is de ontmoeting tussen twee mensen gericht 
op welbevinden van de patiënt of is het de dokter  
die bepaalt wat goed is voor de patiënt? Hoe  
ervaart de kijker het verloop van het proces? 

De onderwijsmodules bevatten kijkvragen als: wat  
registreer je? welke noden, verlangens en angsten zijn 
er? wie staan er omheen? hoe beleef je deze situaties? 
hoe zou je het zelf gedaan hebben? In de module 
worden reflectieopdrachten opgenomen en er wordt 
aanvullende literatuur geboden.

Om de ervaring van zo’n proces over te brengen  
is film een effectief medium. Lichaamstaal en  

momenten van stilte zijn bijvoorbeeld onderdeel  
van de communicatie. De beleving van de situatie  
is belangrijk voor het leerproces van de arts. Een  
goede film raakt de kijker en roept die beleving op. 

Er bestaat een groot aanbod aan films over het  
sterven en het doodgaan. Met titels zoals “de goede 
dood”, “sterven in eigen regie”, “dodelijk dilemma’, 
”op sterven na dood” is er een royale keuze om te 
gebruiken in het onderwijs. De dvd “gewoon dood’ 
biedt leerzame onderwijsmodules voor de zeven  
fasen van de stervensbegeleiding. De speelfilm 
“WIT” biedt vele leermomenten voor de arts (in 
opleiding) over alle aspecten van de laatste  
levensfase en biedt inzicht in de arts-patiënt  
communicatie. Maar niet eerder vonden wij een  
documentaire die een weergave van de  
werkelijkheid biedt.

.....De essentie van zorg is: menselijk 
contact, luisteren, er gewoon zijn.
Sander de Hosson
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Uitgangspunten documentaire
We willen de begeleiding van de patiënt in de laatste 
fase observerend in beeld brengen. Het wordt een 
film om te beleven, geen technische analyse van  
communicatie, geen film die uitlegt wat goede of  
foute communicatie is.

De documentaire:
•  laat zien: het sterfproces, de medicatie, de pijn, het  

lijden, het ongemak, de betekenis van de dood, de  
vermoeidheid, de onrust en de reacties van naasten

•  focust op de spanning tussen het perspectief van de 
patiënt en het perspectief van de behandelend arts 

•  biedt aandacht voor verschillende betekenissen  
van pijn

• krijgt de functie van spiegel en vergrootglas 
• laat zien, maar oordeelt niet 
• raakt de kijker

De te filmen casuïstiek gaat over een patiënt die zich 
thuis voorbereidt op de dood en wordt begeleid 
door een huisarts. Leeftijd, geslacht en culturele  
achtergrond van patiënt en huisarts vormen geen  
selectiecriterium. De documentaire volgt het hele 
proces. De huisarts is de hoofdpersoon. De  
spanning van de film is de ontwikkeling van de  
relatie gedurende de weg naar het overlijden.  
We maken ‘portretten’ van de arts (in zijn praktijk)  
en filmen ook enkele interviews met de arts en de  
naasten. De arts legt eventuele twijfels voor aan  
de collegae in een intervisiegroep.

Ontwikkelen Onderwijsmodules
De documentaire wordt ingebed in onderwijs- 
modules voor de verschillende doelgroepen. We zijn 
in bespreking met dr. Yvette van der Linden, (Radio-
therapeut oncoloog LUMC, hoofd expertisecentrum 
Palliatieve zorg LUMC, lid kernteam Consortium  
Propallia) en met dr. Franca Warmenhoven,  

(Projectleider PASEMECO, Dep. of Educational  
Development and Research, Faculty of Health,  
Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht). 
Beiden zijn bereid om te onderzoeken of gespeciali-
seerde onderwijsontwikkelaars een rol kunnen spelen 
bij het ontwikkelen van deze onderwijsmodules.  
Het geheel kan geordend worden in een computer-
applicatie of een afgeschermde web applicatie. 

Achtergrond onderwijsmethode
De onlangs bij Pasemeco verschenen EPA lijst  
(Entrustable Professional Activity lijst voor basis- 
artsen) geeft in drie taken en 25 deeltaken weer wat 
van elke basisarts verwacht wordt. In de documen-
taire worden deze taken en deeltaken zichtbaar.  
De EPA lijst is ook een poging om van de  
‘competency-based medical education’ naar een 
‘work-based medical education’ te bewegen  
(dr. P.Theunissen, oratie 2018). Dat is opleiden met 
aandacht voor ontwikkeling op drie niveaus, nl. de 
individuele en context-specifieke kennis en vaardig-
heden, de werk-gerelateerde competenties en  
collectieve competenties en de meer individuele
ontwikkeling van de zorgverlener als mens. In  
deze onderwijsmodule gaat het vooral om deze 
individuele ontwikkeling, de arts (in opleiding) ziet 
hoe een huisarts al deze taken in deze fase uitvoert 
en hoe hij als mens betrokken is bij de patiënt. Niet 
om het precies na te doen, want elke situatie is  
anders, maar wel om al kijkend te ervaren hoe  
het leerproces van deze huisarts verloopt. De  
onderwijsmodules sluiten eveneens aan bij de  
essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg. 
Want in de documentaire gaat het over: de wensen, 
waarden en behoeften van de patiënt en diens  
naasten, het sterven op de plek van voorkeur met 
passende zorg en ondersteuning van de patiënt op 
de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele  
dimensies. 
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Documentaire en nevenfilms
Het ‘verhaal’ van de communicatie in de laatste  
weken of maanden van het leven wordt verteld in 
één (lineaire) film met een patiënt.. Wij denken  
voorlopig aan een lengte van 30 - 45 minuten. Maar 
daarbij wordt slechts een klein deel gebruikt van  
de vele uren gespreksopnamen. Wat betekent dat 
noodzakelijk ook veel belangrijke aspecten van  
de communicatie tussen patiënt en arts niet of  
nauwelijks worden gezien door de kijker. Wij denken 
daarom over de mogelijkheid om het materiaal  
naast de ‘basisfilm’ ook beschikbaar te stellen in een 
aantal kortere ‘nevenfilms’. Ieder van die nevenfilms 
zou één aspect van communicatie in de laatste  

levensfase kunnen laten zien, zoals bijvoorbeeld:
• besluitvorming rond palliatieve sedatie
• dilemma’s van de arts over zijn medisch handelen
• onverwachte crises in het proces

Doelgroepen
De onderwijsmodules rondom de documentaire  
zijn geschikt te maken voor meerdere gremia  
van scholing en nascholing in de palliatieve zorg,  
zoals:
• studenten basisopleiding Geneeskunde
• artsen in de specialisatie Huisartsgeneeskunde
• artsen in de specialisatie Ouderengeneeskunde
• deelnemers aan de Nascholingen Palliatieve Zorg

De uitvoering van een goed lichamelijk 
onderzoek leerde ik door te kijken naar mijn 
leermeester. ik denk nog altijd terug aan die 
ene internist bij het palperen van een lever. 
Ik leerde door te kijken.

Kea Fogelberg
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Implementatie van  
de onderwijsmodules
Om ons te verzekeren dat de documentaire ook  
gebruikt gaat worden in onderwijsmodules hebben 
wij een ronde gemaakt langs een aantal sleutel- 
figuren in de opleidingen voor Palliatieve zorg.  
Zij bestrijken samen de hier bovengenoemde doel-
groepen. Wij vonden hier stevige steun. Zie Bijlage 1. 
Het maken en uitvoeren van een implementatieplan  
is onderdeel van het project. De onderwijsmodules 
rondom de documentaire zouden goed kunnen  
passen in de toolbox palliatieve zorg, die wordt 
ontwikkeld ten behoeve van de basisopleiding  
Geneeskunde van alle faculteiten in Nederland.

Randvoorwaarden,  
risico’s en ethiek
Alles staat klaar om te beginnen. We vonden een  
huisarts en maakten proefopnamen. Op alle  
onderdelen van het proces, hebben we ervaring 
opgedaan, ook met de technische (zoals bijv.  
meer-cameratechniek) en logistieke aspecten. 

Wij ontwikkelden een ethisch verantwoord document 
om afspraken te maken met de mensen die in beeld 
komen en legden deze vast. Risicofactoren zijn  
beheersbaar; door de proefopnamen zien we het  
verkrijgen van medewerking niet (meer) als een  
risicofactor voor het project. We beschikken over  
een flexibele tijdsindeling om op verschillende  
momenten te kunnen filmen.
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In 2017 publiceerde Kea Fogelberg het hoofdstuk 
“Huisarts en patiënt op weg naar de dood” in het 
leerboek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk, een 
uitgave van de NHG. Met het schrijven van dit artikel 
is een start gemaakt voor de research van dit  
project. In de zomer van 2017 hebben we de eerste 
versie van het filmplan voorgelegd aan sleutel- 
figuren in de Palliatieve zorg. Nu de proefopnamen  
in april 2018 hebben plaatsgevonden is de planning 
voorlopig als volgt:

 
 september-december 2018 
 fondsenwerving 
  besprekingen voor de ontwikkeling  

onderwijsmodules & scenario uitwerken

 januari-juni 2019
 opnamen afronden

 juni-september 2019
 montage en afwerking

 september-november 2019
 pilots onderwijsmodules

 december 2019 
 première
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Het project wordt uitgevoerd door Stichting  
Worldvisuals Film te Amsterdam. Directeur Francois  
Pieneman is zakelijk leider van het project. Hij  
heeft ruime ervaring met het produceren van 
maatschappelijke documentaires.  
(www.worldvisualsfilm.nl). Het projectteam bestaat  
uit een huisarts, een trainer/psycholoog en een  
filmmaker. Meer informatie over het projectteam  
staat in de bijlage.

Globale begroting
Mede door de voorbereidingen en de proefopnames  
hebben wij goed zicht op de kosten van dit project. 
Een specifieke begroting is beschikbaar en op te  
vragen.  De film krijgt een professionele kwaliteit  
die nodig is om de emotie in het contact van arts en 
patiënt over te brengen. Deze kwaliteitseis vertaalt 
zich in de opname- en afwerkingskosten. De totale 
kosten voor het project bij gebruik van één casus 
voor meerdere onderwijsmodules zijn 74.100 euro  
exclusief BTW. 
   

Voorbereiding en uitwerking scenario 
Opnamen   
Montage en afwerking  
Onderwijsmodules   
Ontwikkelen interactieve website 
Overig en onvoorzien    

Totaal    

Eigen investering    
Bijdrage Stichting STEM   

Benodigde financiering  

9.300 euro
17.600 euro
28.600 euro
10.000 euro
5.000 euro
3.600 euro

74.100 euro

21.200 euro
2.500 euro

50.400 euro

+

-
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Bijlage 

Aanbevelingen  
uit het palliatieve veld

2322

We onderzochten het draagvlak voor gebruik van de  
module in opleidingen. Daartoe hebben wij sleutelfiguren 
benaderd die een rol spelen in opleiding tot basisarts, tot 
huisarts, tot specialist ouderen geneeskunde, nascholingen 
via o.a. consortia palliatieve zorg en de opleiding tot kader-
arts. Onderstaande samenvatting gaf ons de overtuiging 
dat de onderwijsmodules met de documentaire inderdaad 
gebruikt gaan worden.

Yvette van der Linden
Radiotherapeut oncoloog LUMC  
Hoofd expertisecentrum Palliatieve zorg LUMC  
Lid kernteam Consortium Propallia 

“…aanpak spreekt mij aan, is ook weer iets andere insteek 
dan sommige eerdere films, film als methode om in gesprek 
te komen. Wij zullen zo’n film zeker promoten, en gebruiken 
tbv onderwijs.”

Franca van Warmenhoven
Projectleider PASEMECO, Dep. of Educational  
Development and Research, Faculty of Health  
Medicine and Life Sciences Universiteit Maastricht. 
Proefschrift titel: Depressie in de laatste levensfase:  
Normaal verdriet of depressieve stoornis? 

“…actueel videomateriaal van palliatieve zorg in de  
dagelijkse praktijk kan erg behulpzaam zijn voor het  
onderwijs in de artsenopleiding. Studenten kunnen veel  
leren van praktijkvoorbeelden waarbij zij over de schouder 
van een ervaren arts mogen meekijken. Vanuit Pasemeco 
zouden wij graag onderwijsmateriaal bij deze film willen 
ontwikkelen. Denk aan specifieke vragen, het aanbieden 
van aanvullende literatuur, reflectievormen.”

Maria van den Muijsenbergh
Huisarts, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en 
persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, Radboud  
Universiteit, 
Proefschrift titel: Palliatieve zorg door de huisarts.

“…precies waar het om gaat in de stervensbegeleiding … 
een film is zo bijzonder goed om dit over te brengen op 
(huis)artsen in opleiding. Het vergelijk met de meester - ge-
zel verhouding vond ik heel erg treffend.”

Els Roelofs
Huisarts, Hospice arts, Lid van palliatief team LUMC en IKNL 
consultatie team; actief betrokken bij diverse vormen van on-
derwijs in de regio, Lid van landelijke werkgroep onderwijs 
van de Expertise-centra Palliatieve Zorg

“… In de opleiding van studenten en (basis)artsen blijkt  
altijd dat het leren voeren van gesprekken over moeilijke 
onderwerpen niet eenvoudig is. En zo belangrijk. Het  
begint met echt contact, dat iemand zich gekend voelt. 
….als je het belang daarvan kunt laten ervaren in een film is 
dat heel wezenlijk….jullie film zou in ons onderwijs prachtig 
tot zijn recht komen...”

Willemjan Slort 
Huisarts,  geeft workshops “communicatie huisarts/ 
zorgverlener en patiënt in palliatieve zorg” o.a. aan  
huisartsopleiders van Erasmus MC, voorzitter Palliatief  
Netwerk Moerdijk-Drimmelen, lid van de commissie  
Palliantie van ZonMw.
Proefschrift titel: ‘General practitioner – patient c 
ommunication in palliative care’,

“Als je kijkt naar de palliatieve zorgverlening, dan is m.i. de 
communicatie tussen de zorgverlener(s) en de ongeneeslijk 
zieke patiënt en zijn/haar naasten de belangrijkste factor 
die bepaalt hoe het laatste stuk van het leven van die pati-
ent zal zijn, en dus ook met welke herinneringen daaraan de 
nabestaanden verder zullen gaan. Communiceren ‘met het 
einde in zicht’ is dus erg belangrijk, maar vaak echter niet zo 
makkelijk. Hoe maak je contact? Hoe sluit je optimaal aan? 
Hoe kun je iets eigens inbrengen? Hoe zorgverleners deze 
communicatie moeten leren, is nog niet zo uitgekristalli-
seerd. Een film / documentaire hierover die raakt, kan een 
belangrijke rol spelen in het leerproces van artsen en  
anderen. Ik zou de film gaan gebruiken bij mijn workshops.”
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Carlo Leget
Hoogleraar Zorgethiek, bijzonder hoogleraar ethische en 
spirituele vragen in de palliatieve zorg vanuit het IKNL en 
de associatie Hospicezorg Nederland, Universiteit voor 
Humanistiek et Utrecht, lid van de commissie Palliantie  
van ZonMw
 
“Goede zorg begint met echt contact. Deze film brengt in 
beeld hoe dat er uit kan zien. Een waardevolle aanwinst 
voor onderwijs rond de laatste levensfase.”

Siebe Swart
Specialist ouderen geneeskunde, Staf Kaderopleiding  
palliatieve terminale zorg voor Gerion, Sectie redacteur  
NTvG
Proefschrift: ‘The practice of palliative sedation in the  
Netherlands after the launch of the national guideline’

“Wat een mooi filmproject … zeker een film die een plaats 
heeft in het onderwijs. Ik kan me voorstellen dat deze film 
getoond kan worden binnen de kaderopleiding ...”

Kees in ’t Veld 
Huisarts n.p., redacteur Handboek Palliatieve zorg  
in de huisartsenpraktijk , Adviseur Pal HAG (Landelijke  
huisartsen adviesgroep Palliatieve Zorg), betrokken bij  
onderwijs in de palliatieve zorg

“Ik denk dat de combinatie van beeld en geluid een sterke 
impact kan hebben met een groot leereffect. Aan kennis 
wordt emotie toegevoegd. Ik moest denken aan de indruk 
die het bekijken van de speelfilm ‘Mar adentro’ maakte op 
de deelnemers aan de KOEL-cursus.”
 

Florien van Heest
Huisarts, Kaderhuisarts Palliatieve Zorg, Huisartsconsulent 
bij het eerstelijns palliatief team Drenthe Opleider onder 
andere aan de huisartsenopleiding RU Groningen 
Proefschrift: "Thuis-komen en gaan…palliatieve zorg  
op maat door en voor de huisarts". 

“…een film als medium is heel krachtig….beelden zeggen 
zoveel meer over de weg naar het einde van het leven,  

er leren ‘zijn’ als arts en tegelijk als mens is essentieel...”

Marijke van Daelen, 
Huisarts,Kaderhuisarts palliatieve zorg, Coördinator  
Kaderopleiding Palliatieve Zorg

“Wat goed dat jullie aandacht gaan besteden aan empathie 
en compassie in de arts-patiënt relatie. Het filmproject kan 
een mooie aanvulling zijn in het onderwijs in de palliatieve 
zorg. We merken in het onderwijs aan artsen dat er behoef-
te is aan voorbeelden hoe met patiënten over wensen,  
problemen, angsten, dilemma's, existentiële vragen in  
de laatste levensfase te praten. Ik kan me voorstellen dat 
wanneer je voorbeelden laat zien in film, dit bijdraagt  
aan het onderwijs.”

Alex van der Male
Hospice arts, Docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde 
Erasmus MC

“Wat zou het mooi zijn als je als dokter een kijkje kan  
nemen in de praktijk. Wat doet die dokter nu met de  
patiënt? Het kijken naar een documentaire is een enorme 
toevoeging aan het onderwijs.”

Rob Bruntink
Hoofdredacteur tijdschrift PALLIUM

“De beoogde film kan van wezenlijke waarde zijn voor alle 
(toekomstige artsen), aangezien het bijna onmogelijk is  
voor artsen om in hun werk niet in aanraking te komen met 
stervende patiënten. Onderwijs over de communicatie  
tussen arts en patiënt is dus onontbeerlijk voor een goede 
opleiding. Hierin kan de film, mede door de focus op het 
mens-menscontact en de reflectie op het eigen handelen, 
een zeer belangrijke rol spelen.”
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Kea Fogelberg (1950)
Ik heb in mijn huisartsenpraktijk honderden mensen bij 
het levenseinde onder-steuning geboden. Ik mocht 
dan als huisarts een stukje meelopen met de patiënt 
en zijn/haar naasten. Het begeleiden van mijn geliefde 
in de laatste jaren, ziek door dementie, op weg naar 
een zelfgekozen dood is het aller-moeilijkste wat ik ooit 
in mijn leven heb gedaan. Hier vind ik motivatie tot  
het werken aan een documentaire; in de hoop dat ik 
mijn professionele èn persoonlijke ervaringen kan  
'gebruiken', kan ‘inzetten’, en zó kan bijdragen aan het 
leerproces van (jonge, onervaren) artsen om te komen 
tot een goede begeleiding bij het stervensproces van 
hun patiënten.

CV 
Was huisarts en SCEN-arts, zij volgde de opleiding  
tot kaderhuisarts palliatieve zorg, gaf onderwijs aan 
medische studenten en begeleide intervisiegroepen 
levenseindezorg voor huisartsen. In samenwerking  
met Maria van den Muijsenbergh deed zij kwalitatief 
onderzoek naar lijden in de laatste levensfase.  
Hiervoor voerde zij ruim vijftig diepte interviews uit 
met terminale patiënten en huisartsen. Een publicatie 
is op dit moment in bewerking. Dit onderzoek vormt 
tevens de research voor de onderwijsmodule.

Ron Visser 
De dood kwam overweldigend in mijn leven toen in 
2003 mijn dochter van acht plotseling overleed.  
Aandacht voor de dood is sindsdien gebleven. De 
dood als fascinerend en emotionerend onderdeel  
van het leven. Het overlijden was ook de aanleiding  
om mijn werk als wetenschapper van richting te  
veranderen en te gaan filmen. In de samenwerking die 
ik vond met François Pieneman, delen wij de drive om 
films te maken ‘die ertoe doen’. Films over mensen, 
over belangrijke thema’s. Films die raken.
Film is voor mij op z’n sterkst als de kijker wordt  
meegenomen naar een wereld waar hij of zij anders 
niet zou komen. Het tonen en meebeleven van het  
verborgene. Het in beeld brengen van gesprekken in 
de laatste levensfase verenigt voor mij deze motieven 
om deze film te maken.  

CV
Regisseur, hij volgde op latere leeftijd filmopleidingen. 
Hij regisseerde verschillende opleidingsfilms, waar-
onder een documentaire film over de jeugdzorg.  
In een eerdere fase van zijn leven was hij research  
manager en universitair docent. Ron studeerde  
wiskunde en promoveerde in de sociale  
wetenschappen. 

Leonie Vogels
Mijn vader en mijn broer wisten dat zij binnen korte tijd 
zouden overlijden, maar zij spraken niet over hun  
naderende dood. De huisarts had hierin een rol  
kunnen spelen door de communicatie tussen mijn  
vader/mijn broer en ons, zijn naasten te faciliteren. In 
het gemiste vind ik mijn inspiratie. Ik heb een training 
ontwikkeld voor artsen/verpleegkundigen om deze  
gesprekken directer te voeren. Het idee om daar een 
documentaire met een realistische situatie bij te  
gebruiken, spreekt mij enorm aan. 

CV 
Psycholoog/communicatietrainer is recent gestart  
met een praktijk voor levenseinde vragen, waarin zij  
gesprekken met patiënten en hun naasten in de laat-
ste levensfase faciliteert. Geeft gastlessen bij de  
Hogeschool Leiden. Is als trainer betrokken bij de 
Stichting STEM, die probeert via diverse media en  
trainingen het onderwerp sterven bespreekbaar te  
maken. Zij heeft meer dan 25 jaar in de gezondheids-
zorg gewerkt als psycholoog, manager, directeur.

Bijlage 

Projectteam: 
de verbinding met 
de film en cv 




