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MANTEL VAN ZORG 
In Dynamis 55 is het eerste artikcl over homeopathic en 

palliati eve hegeleiding in de laatstc levensfase verschenen. 

Bierio is achtereenvolgens aa ndacht hesteed aan definiering van 

palli atieve zorg in de regulierc gezondbeidszorg, de visie van 

cen aanlal vooraanstaande bomeopate n op dit ondel'wel'l' en cr 

zijn aa ndachtspunten geformuleerd VOOI' een homcopathischc 

palliatieve begcleiding in de laatstc leVCllsfllS C. Dit tweede 

31'Iike i geeft cen ovcrzicbt van de belangrijkstc homeopatbische 

gcnccsmiddelen, die toepasbaar zijn bij de palliatieve behandeling 

va~ de stervendc patient en behandelt cen tweetal casussen. 

T E KS',; ANNE · MAHIt; DIC KEl! 

Arsenicum album 
De Arsenicum-patient i; bek~nd om zijn ,', 

j ):?t -"'. :- . 

vechtende geest, COJlstaIl!~)~em~fsjn zijri 
leven zijn vechten tegen zif~!'ii7kfe;'tegen 
de beperkingen en hinderhisierti tegen het, . 

:'::'::'):"':'-:"": -:,:" , -:,::.: ,".::' ",:,' .': " 

onvermijdelijke, voor p,,~(e~tie., ewheta\l~o., 
lute. Arsenicum album is daarorrf een' eerste~ 
middel voor de strijd van 9~ :1!~rvenge '4ie::" 
weerstand biedt aan de do,il4W~felke ~elen, 
vezel van zijn of haar zijn (d06dsstJ:ijd). Hij , 
heeft een vreselijke angst vooc' dedood: Hij · 
vreest dat er niers is na de doad-en houdt< . 
daarom vast aan het leven waardoor hij 
zichzelf enorm laat lijden. Denkt dat het 
nutteloos is een (homeopathisch) middel in 
te nemen. Arse1zicum vermindert de angst 
voor het 'Grote Onbekende', de rusteloos
heid en vergemakkelijkt het om het leven te 
laten gaan. Bijpassende modaliteiten zijn: 
'Desire' voor kleine slokjes koud water; 
verergering middernacht, verbetering door 
warmte, of wanneer her hoofd is opgerild 
(wil een kussen onder het hoofd). 

Spi"ne" 
Spinnen hebben gedachten die op hoi zijn 
gegaan ('spinning'), Dit manifesteert zich 
onder andere in rusteloosheid en benen die 
gaan bewegen. Tarentula cubensis (Cubaan
se vogelspin) is het tweede mid del voor de 
strijd vande stervende patient. De patient 
levert doodsstrijd; de laatste strubbelingen; 
heeftangst, opde rand van een delirium; 
afgrijselijke pijnen met grote uitputting en ' 
past beter als er ook sprake is van ontbin
ding', van weefsel of wei necrose (vergelijk 
met gangreenmiddelen: Secale verbetert 
door kou, Arsenicum album verergert door 
kou en bij Lachesis ziet het weefsel blauw). 
Het verzacht de uiteindelij k folterende 
pijo, vooral als er sprake is van nerveuze 
rus[eioosheid (kan zich nie[ overgeven, ra
deloosheid) en heeft moei te met ademhalen: 
Het voorkomt gebruik van morline. Lactro
dectus mactans (de zwarte weduwe) is VOOL 

de angstige patient, die schreeuwt- van pijn. 
Heeft het gevoel dat de dood hem op de 
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hielen zit, zit in verschrikkelijke nood. Het 
is typisch bij hartlalen. Extreme ademnood 
met snakken naar adem en angst zijn adem 
te verliezen. De huid is koud als marmer. 

Lachesis (Bosmeester) 
Lachesis vooral geven in aansluiting op 
typische Lachesis-kenmerken. De patient er
vaart een angstige geestclijke strijd. Volgens 
Boericke ook bruikbaar bij euthanasie. 

Carbo's 
Carbo vegetabilis ,vordt ook wel de 'corps 
reviver' genoemd. De patient kan niet de 
seap naar de 'andere kane' maken. Hij hapt 
naar lucht, stikt bijna, veche, weigert te 
gaan en roept steeds maar 'geef me lucht, 
geef me lucht, geef me een ventilator'. Her 
is een zegen voor de oudere patient die gees
telijk helemaa! is voorbereid om te gaan, 
maar die fysiek hapt naar lucht en bang 
is niee genoeg te krijgen. De patient moet 
luche hebben, moet ramen open en een ven
tilator. Leidende symptomen zijn volledige 
ineenstorting; verval van krachten met een 
blauw, ijskoud Iichaam; angst v~~r donker 
en geesten. De -patient is bijna leven:loos ' 
maar het hoofd is heet, de adem is koel; de 
pols onmerkbaar en de adernhaling snel. 
Er is geenlevensenergie. Voedsel kan niee 
verteren. 
Carbo animalis is toepasbaar bij terminale 
processen. Er is het verlies van lichaams
vloeistoffen, ook zijn er bloedingen en 
circulatieproblemen. Het geeft een psychia
trisch beeld, is heimweeachtig: ' longing for 
the past? Emotionele voeding zet zich om in 
gas. Verharding van klieren. Carbo animalis 
is eerder kwaadaardig dan Carbo vegetabi
lis. Het rakelt de aanwezige energie op en 
dooft daarna uit. 

Aconitum 
Aconitum napeJ/us is bang voor de dood, 
gelooft dat het spoedig zal gebeuren en 
voorspelt zelfs de exacte tijd. Heeft grote 
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angst, paniek en schrik met angstige ruste
loosheid en woelen. Het lijden is zelden bij 
volledig bewustzijn, meestal 'delirious'. 

Antitnonium tartaricum 
Het leidende symptoom is de doodsreutel 
of -rochel: groot gereutel van slijm, maar 
met erg weinigsputum. Hoesten en hijgen, 
volgen elkaar op. Oedeem en dreigende 
verlamming van de longen bij een suffe en 
comateuze patient. Tuberculinum heeft een 
doodsreutel zonder sputum. Het stopt het 
rochelen eo reutelen en staat de patient toe 
in vrede te gaan. Voor Stannum me.tallicum 
is de extreme zwakte kenmerkend, vooral 
in de borst, met roche len en het opgeven 
van grote hoeveelheden slijrnerig, etterig 
sputum. 

Opium 

HEIMWEE NAAR 
VERLEDEN 

Opium heeft het volledige bewustzijn verlo" 
ren; is niet in staat zijn Hjden te begrijpeu; 
is aJs In een verdoving, of voelt geen pijn 
van al zijn klachten. Verkeert in een zware 
verdovende slaap. Heeft een luide, onregel
matige ademhaling (Cheyne-Stokes ademha
ling). De huid is warm, heet en vochtig. Er 
treedt verbetering op door koude dingen en 
een verergering door warmte of hitte, gedu
rende en na slaap. 

Rhus toxicodendron 
Extreme rusteloosheid met een voortduren
de verandering van positie wordt gezien bij 
Rhus toxicodendroll (dd Arsenicum album, 
maar die heeft meer angst en uitputting); 
heeft grote angst in de nacht; wil het bed 
wt gaan en heeft gedachten aan zelfdoding. 
Verergering treedt 's nachts op, gedurende 
slaap, rust of kou. 
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Veratrum album 
Aanvallen van pijn met delirium, die hem 
drijft tot gekte, soms scheldend en jankend 
de gehele nacht. Lijden, waarschijnlijk door 
ineenstorting, met extreme koude, blauw
heid en zwakte. 'Delusion': rijk worden. 
Een typisch symptoom is het koude zweet 
op het voorhoofd. Er treedt 's nachts een 
verergering op en er is een verbetering door 
warmte. 

Acidums 
De Acidu",s zijn eindmiddelen en hebben . 
verzuring en verzwakking na strijd. Ken
merkend is de behoefte aan koude dranken; 
Bij PhosphoriCllm acid"m lijkt her ' leven' " 
voorbij; het hoeft niet meer ZO; glijdt'weg 
uit het leven; uitputting; afschuw van het ';;0:" 

leven. Het vegetatieve stadium. Verlies ' 
van lichaamsvloeistoffen. Kan moeilijk 
denken en heeft geen'emoties. Aceticum 
acidum, h,eft ascites (vochtophoping in de 
vrije b~ikholte). Vooral vochtophoping in 
onderlijf, benen (dd Hydrops - gezicht en 
ledematen zien er 'wasachtig' uit). Isdorstig 
(dd 'Apis mellifica "ddrsiloos). · Natrium 
acidumiheeftleverdysfuncties. Kan niet 
langer dan een halfuur op een kussen liggen 
(zwakte ); heeft zeer pijnlijke aambeien en 
kan de sluitspier niet controleren. Nitricum 
acidum kan niet vergevenj voelt zich misera
bel; denkt aan zelfdoding maar is ook bang 
voor de dood. Sulphuricum acidu", heeft 
rusteloosheid, geh.ascheid. Het 'hoofd' is 
wei goed maar het lijf niet, dat geeft de rus
teloosheid. Heeft pathologie waarbij het liif 
wegteert. 

ZOEK NAAR 
EIGENAARDIGHEDEN 

Overige middelen 
Aurum m1.triaticum is het leven moe en 
heeft problemen mer het hart, hattklop-

pingen. 
Euphorbium heeft afschuwelijk brandende 
pijnen. Sterke uitscheidingen zoals speek
sel, ontlasting, urine en een bemoeilijkte 
ademhaling, alsof de borstkas niet groot 
genoeg is. Bij Tellurium zijn de pijnen erger 
door bewegen, aanraking, hoest, enzavaorr;' 
Heeft stinkende uitscheidingen en een tra .. 'i ..-. ; 

nenvloed. Vanuit het symptaom'voelt zicit,;,.i., 
berer voordat hij ziek warde kanaan': Pso;;,:j}J 
rinurn gedacht worden bii biivoorbeeld een 
opleving YOOC het doodgaan. Middelenuit :; 
het 'Periodiek Systeem' van Jan Scholten, 
met hun verbindingen-uifsiadium 17) met 
als thema 'einde, loslaten' en sradium 18 · ,. 
mer als thema 'rust'. -Tenslotte zijn er nag 
pijnbestrijdingsmiddelen zoals Belladonna, 
Hypericum perforatum, Bryonia alba en 
Chamomilla, die ingezet kunnen worden 
bii minder heftige pijnen dan de folterende 
pijnen -van Tarentula cubensis. 

Aandachtspunten voor 
allamnese 
• Wat is de belangrijkste klacht? Modalitei

ten, wat verergert het meest? 
• Ais de klacht, bijvoorbeeld pijn, op ziin 

ergst is, vragen naar 'Wat vaelt u dan? 
Wat denkt u dan? Hoe bent u dan?'. 

• Welke symptomen zouden er nag steeds 
zijn als de patient een heel andere ach
tergrond zou hebben, in een heel andere 
omgeving zou zijn? 

• Observeren van gebaren, bewegingen, 
houding, manier van spreken. 

• Indrukken, gevoelens, enzavoort bevesti
gen in andere situaties. 

• Wat is bijzonder, eigenaardig? 

Eerste casus: een milde man 
Een man van 84 jaar, bedlegerig, woant 
zelfswndig, samen met zijn vrouw. Drie jaar 
gel eden is er darmkanker geconstateerd. Er 
is toen een stukje dunne darm weggenomen. 
Na een half iaar blijkt er sprake· vari'nieuwe 
tumorgroei. Er voigt een-opCrati'e':zo'nder-:' 



ingrijpen vanwege uitzaaiingen. Prognose 
zes weken. Patient heeft nag lange tiid een 
goede tot redeliike kwaliteit van leven ge
had. Is tot 78 iaar nauweliiks ziek geweest, 
daarna licht harcinfarcr, beroerte, urine
weginfecties met deliriums. In de afgelopen 
rnaanden tweemaal een bloedtransfusie 
vanwege zeer laag Hb. Patient heelt medi
catie voor pijnbestrijding, zijn hart, bloed
armoede en kriigt slaap- en laxeermiddelen. 
De huisarts heelt in overleg besloten tot 
een palliatiel beleid (geen bloedtransfusie, 
reanimatie en inwendige onderzoeken). Als 
hoofdklacht geeft hii linksziidig vreseliike 
pijnen in rug, buik en been aan. De pijnen 
zijn stekend en in scheuten. Pijn in rug en 
buik verbetert door ontlasting en urine. 
Flinke pijn in rug na eten en zitten. Pijn in 
linker been verergert door druk en. vooral 
als de patienr het koud heeft. Het Iinker
been is veel dikker dan het [echterbeen: kan 
aanraken soms niet verdragen. 'Generals': 
eet graag, bijvoorbeeld zuurkool, en drinkt 
elke dag een glaasje wijn. 'Mind': patient is 
een miide man, die her zijn vrouw altijderg 
naar haar zin heeft willen maken, van zijn " 
vrijheid houdt, niet klaagr en niernand met 
ziin beperkingen willastig vallen. Hii houdt 
nog reveel van het leven om dood te gaan. 
Heeft bii koorts delirium met hallucinaties; 
angsten; wordt wild; staat aan rand van 
afgrond; ziet rare beestenj ziet mensen over 
plafond en muren lopen. 

HOUDT NOG TEVEEL 
VAN HET LEVEN 

Voorschrift 
Pulsatilla IIigricans C30. Oplossing maken, 
Hesie mineraal water (zonder koolzuur) 
van 30 cc, voor 2/3 gevuld, korreltie laten 
oplossen. 4 x per dag 1 slokie, 5x schudden 
voor slokie, 5 dagen. Na 5de dag in nieuw 
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flesje mineraalwater (zonder koolzuur) voor 
2/3 gevuld scheutie uit 1ste £lesie doen, 1ste 
flesie met inhoud weggooien, 4 x per dag 1 
slokie, 5x schudden voor slokie, 5 dagen. 
Dit bliiven herhalen. Er is tussenriids con
tact en de reactie na 10 dagen is als voIgt: 
heel moe, uitgeput; komr zijn bed niet meer 
uit; ziet heel wit; heeft blauwe handen en 
voeten als hii op rand van het bed wordt 
gezetj is regelmatig in de war; praat helder 
maar is gauw vermoeid. De pijn in zijn buik 
is vermioderd (maar kornt niet meer ui~ 
bed en zit niet meer in rolstoel). De pijn in 

o 

rug en been is onveranderd. Vee! biDed in 
ontlasting. 
Als vervolgmiddel wordt Carbo animalis 
C30 voorgeschreven vanwege terminale 
processen, bloedingen, circulatieproblemen 
en Idesire' zuurkool en alcohol. Inname zo-" 
als bii Pulsatilla. Na een week zier parient er 
beter uit, alsof hij er 'meer' is, hij voelt zich 
wat beter, ziin stem klinkt krachriger en hij ,' 
heeft minder piin. Carbo animalis wordt 
gedurende Iangere tiid ingenomen. Regel
rnatig is er contact. Omdat het zo goed 
gaat, wordt voor korte peri ode gestopt met 
inname. Patient ga~t voor twee wekel1--,naar 
een verpleeghuis om zijn VfOUW wat rust te 
geven. Daarna zal weer naar een passend 
homeopathisch middel gezocht worden. 
Maar na een week verbliif in het verpleeg
huis overliidt de patient. 

Tweede casus: 
een zorgzatne vrouw 
Een vrouw van 67 iaar bii wie op 62-jarige 
leeftiid borstkanker wordt geconstateerd in 
de linkerborst. Zii ondergaat een borstam
putatie en 28 Iymfeklieren worden verwii
derd waarvan er 23 besmet ziin. Er volgen 
een chemokuur; bestraling en een behande
ling met hormoonpreparaten. Vanaf het 
begin heelt de patient gekozen voor onder-, 
steuning met een homeopathische behande
ling. Echter zodra de berichten van het zie
kenhuisgoed zijn, stopt de patient met haar 
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homeopathisehe behandeling. 
Op 67-jarige leeftijd wordt patient met 
spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het 
eten 'zake niet meer; ze heeft geen ontlas
ting; heeft een zeer dikke buik met vocht; 
zwart braaksel; veel boeren, overgeven lang 
nadat ze gegeten heeft. Ze zegt steeds dat 
het wei meevalt. In het ziekenhuis blijkt 
een middenrifbreuk; vocht achter de lon
gen; uitzaaiingen op de eierstokkeo; een 
larnme darm en gestegen tumormarkers. 
Uiteindelijk blijkt patient uitzaaiingen in 
het buikvlies, longvlies, ruggenmerg en aile 
buikorganen te hebben. Zegebruikt op 
eigen verzoek geen of nauwelijks allopa
thische medicijnen. 'Mind': patient is zeer 
zorgzaam voor haar gezin en de mensen om 
haar heen. Ze wil het iedereen zoveel moge
lijk naar de zin maken. Tot vlak voor haar 
dood blijft ze hoop houden op het leven. 
Het doel van de homeopathisehe behande
ling is het verliehten van de klaehten en 
verhogen van de kwaliteit van leven. 

ZIJ WIL EEN 
NATUURLIJKE DOOD 

STERVEN 

Voorschrift 
Opium C30, oplossen en 2x daags een slok
je. De volgende oehtend heeft ze ontlasting; 
de darmen zijn hoorbaar; het boeren wordt 
minder; heeft niet meer het gevoel dat eten 
zieh opstapelt. In overleg met de homeo
paat na twee dagen gestopt met inname en 
verder afwachten. Na drie dagen verkouden 
met veel hoesten en koorts; verergering 's 
nachts; rode wangen; warm hoofd; koude 
handen en voeten; duizelig bij het lopen 
alsof zij dronken is; hoofdpijnj moet niet 
aan eten denkenj buik voelt zeurderig; moet 
de buik vasthouden tijdens het lopeno Ze 
krijgt hiervoor Belladonna C30, oplossen en 

2x daags een slokje. Ondertussen komt de 
uitslag van de oncoloog dat mevrouw niet 
verder behandelbaar is. Met de huisarts en 
de homeopaat worden afspraken gemaakt 
over palliatief bcleid en euthanasie. Na en
kele weken, waadn de patient nog een keer 
Nux vomica C30 (2 slokjes per dag) krijgt 
voor misselijkheid en overgeven als gevolg 
van allopathisehe medieatie voor bloedende 
aambeien en een maagzuurremmer, ver,.. 
slechtert de situatie. 

Helpen sterven 
Ze moet heel veel overgeven: veel vocht met 
zwart, korrelig braaksel ('Ik geef mijn eigen 
ontlasting op'). Ze moet heel veel plassen, 
heeft heel veel dorst, heeft aileen zin in fruit. 
Inmiddels kan ze niet meer lopeno Is heel 
rustig en gelaten en bidt dat ze 's ochtends 
niet meer wakker wordt. Het voorschrift 
luidt Phosphoricum acidum C30, oplossen, 
2x daags 1 slokje. Na vier dagen wordt 
door de huisarts een morfinepleister geplakt 
en wordt de Phosphoricum acidum gecon
tinueerd. De vlakheid is verdwenen. Ge
durende de daaropvolgende dagen heeft ze 
steeds meer verlies van lichaamsvocht. De 
patient wi! niet meer drinken, wil dood en 
het liefst cen natuurlijkedood sterven. 
Dan wordt 's middags de terminale behan
deling in gang gezet om 'de patient te helpen 
het leven sneller te beeindigen: Phospho
ricum acidum MK, opiossen, elke 2 uur 1 
slokje. 's Nachts is de patient in aUe rust 
thuis gestorven. De huisarts is verrast hoe 
snel het is gegaan. 

Brannen 
• DE COMPLETE MATERIA MEDICA: BOERICKE EN PHATAK, 

(2000, VERTALING FRANS VERMEULEN). 

• HOMEOPATHIE EN PALLIA'flEVE BEGELEIDING IN DE LAAT

STE LEVENSFASE - EEN VERKENNlNG VANUIT VERSCffiLLEN-· 

DE STROMINGEN BINNEN DE HOMEOPATlllE': ANNEcMARIE 
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