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VoorwoordVoorwoord
Zoals u weet snijden 
wij binnen Stichting 

Eykenburg ieder kwartaal 
een nieuw thema aan.

Met deze thema’s 
proberen wij inzicht en 

verdieping te bieden, 
bewustwording te 

kweken, onze
medewerkers handvatten 

te geven en in sommige 
gevallen taboes te 

doorbreken. Zo bleek 
met name ons vorige 

kwartaalthema, 
intimiteit en seksualiteit 

in het verpleeghuis, 
een absolute 

taboedoorbrekende 
eyeopener voor veel van 

onze medewerkers… 
en lezers van het 

InfoKruispunt. 

Het thema van dit eerste kwartaal van 2022, alles rondom het levenseinde, 
vormt een groot contrast met het voorgaande thema, maar ook hier gaat het 
om een onderwerp waar veel mensen liever niet over praten. Want tja, praten 
over wat je eigenlijk zou willen als dat moment eenmaal is gekomen, dat 
voelt een beetje als ‘de goden verzoeken’. Met dit kwartaalthema proberen 
wij blokkades bij zowel onze medewerkers als de lezers van dit blad wat te 
doorbreken. Helaas komt het nog steeds voor dat nabestaanden elkaar na 
een overlijden aankijken en zich afvragen: ‘Wat wilde zij eigenlijk: begraven 
of gecremeerd worden? En van welke muziek hield zij?’ Zouden we de 
antwoorden niet liever bij leven krijgen van de persoon zelf, dan dat wij ons dit 
moeten afvragen wanneer iemand er niet meer is?

Laten we er duidelijk over zijn: waar het gaat om de zorg voor ouderen, zeker 
in het verpleeghuis, hebben we te maken met mensen die ons ontvallen. 
Meer dan in de meeste andere sectoren. De dood is nu eenmaal onlosmakelijk 
verbonden met het leven en de meeste van onze cliënten voltooien deze 
laatste fase bij ons. Wij beseffen dan ook dat wij als zorgverleners een 
belangrijke rol hebben bij dit belangrijke, vaak verwachte, maar dan toch nog 
onverwachtse moment.

Voor mijn medewerkers is het belangrijk dat zij weten wat ze wel en wat ze 
niet moeten doen. Verdriet mag er zijn, maar een afscheid kan ook mooi, 
intiem en bevrijdend zijn. Met name voor onze jongere medewerkers, die in 
hun leven (gelukkig) veelal nog weinig mensen verloren zijn, is dit vaak nog 
onbekend terrein. Daarnaast wordt er in de verschillende culturen op even 
verschillende wijzen omgegaan met de dood. Middels dit kwartaalthema 
willen wij onze medewerkers de handvatten en verdieping bieden die zij nodig 
hebben om onze cliënten, hun naasten en collega’s zoveel mogelijk steun, rust 
en vertrouwen te bieden.

In deze editie laten we verschillende mensen aan het woord die, ieder vanuit 
zijn of haar eigen invalshoek, te maken hebben met het levenseinde. En 
neemt u ook gerust een kijkje op onze social media. In een serie vlogs laten wij 
medewerkers aan het woord over hoe zij tegen de dood en alles omtrent het 
levenseinde aankijken.

Gelet op het thema voelt het wat vreemd om dit voorwoord af te sluiten 
met ‘veel leesplezier’. Maar in de hoop dat dit thema ons leert dat de dood 
als thema niet alleen eng, verdrietig en zwaar hoeft te zijn, maar ook mooi, 
bevrijdend en verlossend, durf ik het toch aan… 

Veel leesplezier gewenst!

Alex Reede
Raad van Bestuur
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Valentijnsverrassing van het 
Rode Kruis Haaglanden 

Op Valentijnsdag werden onze cliënten wel heel erg 
aangenaam verrast door een zeer lief gebaar van het 
Rode Kruis. De cliënten op beide vestigingen kregen 
‘Sweet Kisses’. Mevrouw Orrie was de gelukkige om de 
plantjes namens alle cliënten in ontvangst te nemen.

Monique Mulder, coördinator educatie van Het Rode 
Kruis: “Een aantal telers, waaronder potplantenkweker 
Ammerlaan Sosef, dragen ons een warm hart toe en 
hebben deze actie mogelijk gemaakt. Als Rode Kruis 
Haaglanden wilden wij ouderen om ons heen graag 
verrassen met een plantje op deze speciale dag. En 
dat is er één geworden met een voor deze dag zeer 
toepasselijke naam: Sweet Kisses. Om de ouderen 
een beetje op te fleuren en ze te laten weten dat wij 
aan ze denken. Wij maken mensen graag blij!” En dat 
is op beide vestigingen zeker gelukt! Super bedankt 
iedereen!

Dankzij de inzet van 8 wijkagenten en 4 vrijwilligers was 
NLdoet dit jaar een groot succes! 

Op Het Zamen werden er poffertjes gebakken voor de 
cliënten. Dat aanpakken de (politie)vrijwilligers in het 
bloed zit, werd meteen duidelijk. De ‘Oud-Hollandse 
Poffertjeskraam’ stond in een mum van tijd en al snel 
hing er een heerlijke baklucht! De cliënten vonden 
het maar wat leuk om met de politieagenten en de 
vrijwilligers te praten. En natuurlijk vonden de poffertjes 
gretig aftrek. 

Ook in Huize Eykenburg werd er die dag hard gewerkt. 
De locatie beschikt over een geweldige beleveningstuin 
waar onze cliënten graag komen. Even tot rust komen 
op het terras bijvoorbeeld, maar de houten stoelen en 
tafels hadden nogal geleden onder het Nederlandse 
klimaat! Dankzij de inzet van de (politie)vrijwilligers is dat 
probleem nu opgelost! De stoelen en tafels zijn geschuurd 
en van een frisse beitslaag voorzien! 

Alle vrijwilligers die geholpen hebben en deze dag tot 
zo’n groot succes hebben gemaakt: ontzettend bedankt!

Maatjes gezocht!Maatjes gezocht!
Een groot aantal van onze cliënten heeft aangegeven op 
zoek te zijn naar een maatje. Sommige cliënten hebben 
niemand meer of ze zouden er graag met iemand 
op uitgaan. Maatjes zijn er in verschillende ‘maten’. 
Denk bijvoorbeeld aan maatjes die langskomen, een 
luisterend oor bieden, die meehelpen, spelletjes 
doen, activiteiten begeleiden of samen met hen 
koken in de Kookstudio. We zijn daarom op zoek naar 
wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, 
activiteitenmaatjes, kookmaatjes, fietsmaatjes en nog 
veel meer. 

Maatje word je voor één specifieke cliënt die net 
wat extra aandacht nodig heeft. Het draait daarbij 
écht om persoonlijk contact, want een klein beetje 
aandacht maakt echt een wereld van verschil! Door 
de regelmatige ontmoetingen ontstaat er vaak een 
bijzondere band. Hoe vaak je ‘jouw’ cliënt bezoekt? 
Op een vaste dag of niet? Dat is vrij in te vullen!

Wil je maatje worden voor één van onze cliënten? 
Neem dan contact op met Nanette Houtman, 
teamleider welzijn via werkenbij@eykenburg.nl en 
hoor voor wie jij het verschil kunt maken! 

Nieuwe afdelingsnamen Nieuwe afdelingsnamen 
Mogelijk heeft u het al gezien. De afdelingen op 
Huize Eykenburg hebben in het verleden gekozen 
voor een thema qua aankleding. Die thema’s 
inspireerden ons de ‘wachtruimtes’ voor de 
afdelingen bij het thema te betrekken en in te 
richten. Beschikken we al over een perron, een 
bibliotheek en strandpaviljoen zullen snel volgen. 
De werkzaamheden zijn namelijk in volle gang. Een 
logisch gevolg is om de namen van de afdelingen 
ook aan te passen. In Het Zamen veranderen de 
afdelingsnamen eveneens, door het woord ‘straat’ 
aan de huidige naam toe te voegen; Pablo Picasso 
wordt dus Pablo Picassostraat.

Afdelingsnamen Huize Eykenburg
Benedenhuis

Perron 1a

Bibliotheek 2a

Museumplein 1

Strandpaviljoen 2

Bloemenhof 3

Klavertje 4

Arkeneel

Zorgappartementen The Living Stone

Recent is de samenwerking tussen Den Haag Werkt en 
Stichting Eykenburg opnieuw vastgelegd. Een feestelijk 
moment! Dankzij de samenwerking krijgen 25 werk-
zoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt bij 
Stichting Eykenburg de kans om zich te ontwikkelen 
door aan de slag te gaan in een STiP-baan! Dit zijn 
gesubsidieerde banen voor Hagenaars die al geruime 
tijd in een uitkeringssituatie zitten. 

Bestuurder Alex Reede: “Het is een mooi initiatief voor alle 
betrokkenen. STiP-medewerkers pakken werkzaamheden 
op die anders blijven liggen, van verdringing van bestaande 
banen is dus geen sprake. En zo dragen zij bij aan het 
verminderen van de werkdruk voor onze medewerkers. Een 
jaar lang kunnen zij dankzij de gemeente Den Haag bij ons 
aan de slag en zo waardevolle werkervaring op doen. In het 
verleden hebben we zeer goede ervaringen opgedaan. We 
zijn dan ook erg nieuwsgierig naar de ervaringen van deze 
vernieuwde samenwerking.”

Korte berichten
Prachtig tuinmeubilair en heerlijke poffertjes dankzij inzet Prachtig tuinmeubilair en heerlijke poffertjes dankzij inzet 
(politie)vrijwilligers(politie)vrijwilligers

Nieuwe samenwerking 
Den Haag Werkt en 
Stichting Eykenburg 

mailto:werkenbij@eykenburg.nl
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omtrent ziekenhuisopname. 
Kortom, hoe zie je het ouder 
worden voor je? Welke 
wensen heb je in elke fase, 
rekening houdend met je 
gezondheidssituatie? Wanneer je 
daar over na denkt, dan heb en 
houd je zelf meer de regie.”

Een noodzakelijk gesprek?
“Precies, maar met alle 
betrokkenen: de cliënt, diens 
naasten en met ons. Uiteraard 
brengen wij dat gesprek hier op 
gang en vragen wij er zo vroeg 
mogelijk naar. Bij voorkeur vanaf 
het moment van opname op 
een van de locaties, maar ook 
in de wijk bij de thuiszorg is het 
belangrijk om op de hoogte te 
zijn van de wensen van de cliënt. 
Iedere zes maanden tijdens 
de vaste ‘evaluatiemomenten’ 
brengen we het opnieuw 
ter sprake. We proberen de 
gedachtegang van de cliënt actief 
te (blijven) volgen, omdat met 
de tijd nieuwe inzichten kunnen 

ontstaan. Maar er is op dit vlak ook een rol weggelegd 
voor de cliënt zelf en voor de naasten.”

Waarom? 
“Uiteindelijk zorgen we voor elkaar, in de maatschappij en 
in mini-maatschappijen zoals in de verpleeghuizen en in 
de wijk. Als familielid heb je er ook baat bij om te weten 
wat de wensen zijn van je naaste. Een ondersteunende 
omgeving is belangrijk. Wat we willen bereiken is dat 
‘zorgen voor’, ‘zorgen dat’ wordt. Dat het conform de 
wens van de cliënt verloopt en dat wij handelen conform 
die wens, ongeacht het moment in het leven.”

Wat is het voordeel voor de cliënt?
“Dat je meer invloed, ‘macht’, krijgt over de 
gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor je zijn. Als 
je meer invloed kunt uitoefenen over je eigen leven, dan 
ben ik van mening dat dat zich vertaalt in zingeving. Met 
alle voordelen tot gevolg, zoals het gevoel van controle, 
toenemend zelfrespect, weerbaarder zijn en meer 
veerkracht hebben.”

Hoe past dat bij de zorg die jullie bieden? 
“De cliënten de dag waardevol en betekenisvol laten 
beleven. Dat is wat wij willen bereiken. Dat ze de dag 
ervaren, beleven en kunnen invullen zoals ze gewend zijn. 
Met behoud dus van eigen regie, waarbij wij passende 
zorg en ondersteuning bieden.”

Denk jij ook weleens na over jouw levenseinde?
“Uiteraard denk ik ook privé na over bepaalde vragen. 
Dat kan ook niet anders als je bijna dagelijks met dit 
onderwerp wordt geconfronteerd. Juist door mijn 
werk heb ik gemerkt hoe ontzettend belangrijk het is 
om thuis mijn ideeën en wensen daarover kenbaar te 
maken. Zodat zij weten wat mijn wensen zijn en, indien 
noodzakelijk, namens mij, mijn wensen kunnen aangeven 
en kunnen respecteren. Het zijn lastige, maar belangrijke 
levensvragen waarbij welzijn en kwaliteit van leven voor 
mij het uitgangspunt vormen.”

Nog een laatste advies? 
“Ik hoop dat een ieder op een zo tijdig mogelijk moment 
in zijn leven er over in gesprek gaat. Of we willen of niet, 
een ding is zeker: je komt er een keer voor te staan.”De noodzaak om te praten over het levenseinde

We zijn ons allemaal bewust dat het leven eindig is. Desondanks vindt Alex Reede, bestuurder van 
Stichting Eykenburg, dat het bewustzijn omtrent het ouder worden onvoldoende aandacht krijgt. Weten 
wat je wilt en je wensen tijdig kenbaar maken: dàt is van groot belang, zodat wij samen met de cliënt 
kunnen handelen volgens zijn of haar wensen. Een oproep om hierover te praten.

Waarom een oproep?
“We weten één ding zeker en dat is dat we ouder worden 
en uiteindelijk komen te overlijden. Ouder worden brengt 
beperkingen met zich mee, alleen staan we daar liever 
niet bij stil. We leven in de waan van de dag en ouder 
worden klinkt voor velen als ver weg. Maar dat is een 
illusie. Nadenken over je leven, over het ouder worden 
en kijken hoe je je zelfstandigheid en je regie daarin kan 
behouden is belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen 
voor je eigen gezondheid dus. Daarvoor is bewustwording 
noodzakelijk.”

Klinkt als jezelf voorbereiden op het ouder 
worden?
“Klopt. Tijdens het ouder worden, word je geconfronteerd 
met aandoeningen en ziekten. Dat levert beperkingen op 
in het dagelijks functioneren. De zorgbehoefte neemt toe. 
Wat wil iemand precies? Welke mogelijkheden zijn er? 
Als de cliënt het niet weet, dan weten wij dat ook niet. 
Natuurlijk gaan we dat gesprek aan, maar op tijd beginnen 

erover na te denken hoe je je leven wenst in te vullen en 
het bespreekbaar maken, zorgt voor duidelijkheid voor 
alle betrokkenen. Dan kunnen we handelen conform de 
wensen van de cliënt waarbij we rekening houden met 
iemands persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke 
waarden.” 

Je zegt mogelijkheden. Hoe bedoel je?
“Mogelijkheden ten aanzien van hoe je wilt dat de 
verzorging er bij je thuis uit ziet. Welke keuzes vind 
je belangrijk ten aanzien van behandelingen? Welke 
wensen heb je ten aanzien van het levenseinde? Denk 
aan onderwerpen zoals reanimatie, wel/niet stoppen 
met levensverlengende behandelingen zoals antibiotica, 
bloedproducten, preventieve medicatie en de wens 

‘Zorgen dat’ in plaats 
van ‘zorgen voor’. Daar 

draait het om’

‘Wanneer je er over na denkt, 
dan heb en houd je 
zelf meer de regie’

‘Alles omtrent het levenseinde’
Stichting Eykenburg heeft een vlogserie gemaakt 
waarin zeven medewerkers vertellen waar zij 
aan denken bij het onderwerp ‘alles omtrent het 
levenseinde’. Zo vertelt André van der Heijden, 
medewerker extramurale zorg, over zijn ervaringen in 
de thuiszorg. Wat kan hij betekenen in die fase, zowel 
voor de cliënt als voor de mantelzorger(s)? Ook thuis 
krijgt het onderwerp de nodige aandacht. 

https://youtu.be/nau9YWPJZoI
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In februari 2021 kwam ik bij Stichting Eykenburg 
werken na 26 jaar dienst in een ziekenhuis. Dat 
betekende een enorme omschakeling van een 
plek waar we mensen (veelal) beter maken naar 
een omgeving waar veel mensen hun laatste 
levensfase doorbrengen. In mijn eerste jaar heb 
ik van behoorlijk wat cliënten afscheid genomen. 
Soms verwacht, soms ook onverwacht. Er is één 
ding wat me daarbij duidelijk is geworden: ieder 
mens heeft zijn/haar eigen verhaal en niets is zo 
onvoorspelbaar als het stervensproces.

Laatst was er een cliënt waarvan al drie maanden 
voor zijn overlijden duidelijk was dat het 
levenseinde zou naderen. Op het moment dat ik 
dat voor het eerst ter sprake bracht, wilde hij er 
nog niet aan. Hij wilde leven en het liefst weer 
naar huis! Medisch gezien waren de vooruitzichten 
echter slecht: hij had uitgezaaide kanker, viel 
enorm af en zijn fysieke gezondheid ging 
zienderogen achteruit. 

Tijdens de weken die erop volgden, sprak ik 
regelmatig met hem en zijn familie. Het werden 
open en eerlijke gesprekken, waarin ik kon 
benoemen wat ik zag gebeuren en meneer kon 
benoemen wat hij voelde. Ik sprak over eventuele 
wensen, over wat hem bezig hield, over de 
verwachting van de dood en over eventuele 
angsten. Daarnaast sprak ik met hem en zijn familie 
over het belang van tijd doorbrengen met elkaar en 
over afscheid nemen van elkaar. 

Een week voor zijn overlijden wilde hij graag praten 
over de mogelijkheid om in slaap gebracht worden. 
Het lijden van niet kunnen eten, steeds moeilijker 
kunnen ophoesten van slijm, niet meer uit bed 
kunnen en het gevoel van pijn werden ondraaglijk. Hij 
had zelf bedacht dat het de week erop op donderdag 
zou moeten zijn. Er werd een euthanasieverzoek 
ingediend, maar nog voor deze in behandeling was 
genomen overleed hij in alle rust in het bijzijn van zijn 
vrouw op de donderdag die hij zelf had uitgekozen. 

De week erop bedankte de familie mij voor de 
fijne gesprekken en de goede begeleiding van de 
afgelopen maanden. Hoe verdrietig het verlies ook 
was, het proces vonden ze prettig verlopen. Een 
mooier compliment kun je volgens mij niet krijgen.

In het volgende nummer een column van Nes Chilah, 
teamleider Bloemenhof 3

Praten over de dood, Praten over de dood, 
dat is toch doodnormaal?dat is toch doodnormaal?

Column door  
Sandor Post, verpleegkundig specialist 

Wat vandaag is, 
kan morgen anders zijn
Je kunt nooit te vroeg beginnen met denken en praten over de laatste levensfase of je wensen kenbaar 
maken. Of je nu jong bent of oud. En of je nu kerngezond bent of dat het einde nadert. Soms zijn 
gesprekken moeilijk, is het lastig de gedachten te ordenen. Mogelijk helpen deze tips u.

Ik wil met je praten
Maar met wie praat je? En hoe pak je 
dat aan? De website van de Coalitie 
Van Betekenis tot het Einde biedt 
informatie, tips, ervaringsverhalen en 
handige hulpmiddelen. 
ikwilmetjepraten.nu

Wensenboekje 
Leuk en handig digitaal of papieren 
boekje vol handvatten, inspiratie voor 
gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust 
en inzicht. Met ruimte om je eigen wensen 
over het levenseinde op te schrijven. 
netwerkpalliatievezorg.nl

Voltooid leven
Hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met 
ouderdom en de dood? Auteur en universitair hoofddocent 
zorgethiek Els van Wijngaarden sprak uitgebreid met ouderen 
die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of 
psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze 
het gevoel dat ze zitten te wachten op de dood. 
Voltooid Leven | Els van Wijngaarden | ISBN 9789045033044

Praat op tijd over uw levenseinde
Dit e-book van de Nederlandse Patiëntenfederatie helpt 
om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke 
vragen, praktische tips en aandachtspunten in gesprek te 
gaan over passende zorg in de laatste levensfase met je 
naasten en de arts. Het e-boek kan geprint worden. 
patientenfederatie.nl

Praat erover
Drie-en-een-halve minuut. Dat 
is wat de film ‘Praat erover’ van 
Agora nodig heeft om ons duidelijk 
te maken dat het belangrijk is tijdig 
je wensen voor het levenseinde 
kenbaar te maken. 
YouTube @AgoraNL

Vlogserie
Een serie van zeven video’s. 
In elke aflevering vertelt een 
collega waaraan hij of zij 
denkt bij het onderwerp het 
levenseinde. Een mooie serie 
met zeven persoonlijke en zeer 
verschillende verhalen.
YouTube @Stichting Eykenburg

Hoe schrijf ik een wilsverklaring?
In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of 
niet wilt. Tips en uitleg staan op deze website van de Rijksoverheid.
rijksoverheid.nl
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https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/2019/Netwerken-Palliatieve-Zorg-Twente-Wensenboekje v2.pdf
https://www.atlascontact.nl/boek/voltooid-leven/
https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde
https://youtu.be/rTJcE7zlKOs
https://youtube.com/playlist?list=PLRB7HeF5p1T3LRnjDiMUN6Ml0jJx8aZUR
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen
https://youtu.be/rTJcE7zlKOs
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/2019/Netwerken-Palliatieve-Zorg-Twente-Wensenboekje v2.pdf
https://www.ikwilmetjepraten.nu/
https://www.patientenfederatie.nl/extra/levenseinde
https://youtube.com/playlist?list=PLRB7HeF5p1T3LRnjDiMUN6Ml0jJx8aZUR
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‘Als ik maar niet kinds word’

Bij binnenkomst van het huisje van de heer Van Leeuwen (89) wordt het direct duidelijk. Hier woont een 
verzamelaar van, zoals hij zegt, ‘spullen uit grootmoeders tijd.’ De heer Van Leeuwen krijgt gedurende 
de week op verschillende manieren ondersteuning van Stichting Eykenburg. Hij leeft bij de dag. Angst 
voor de dood heeft hij niet, wel om kinds te worden.

“Vier jaar geleden ben ik in contact gekomen met 
Stichting Eykenburg. Ik heb staar en kon mijn brieven 
niet meer lezen. Daarnaast heb ik een hernia”, zegt de 
heer Van Leeuwen. “Ik kom één keer per maand langs”, 
zegt Patricia Vermeulen, casemanager dementie “en dan 
vertelt de heer Van Leeuwen graag over hoe het vroeger 
was. Hij geniet echt van die herinneringen. Maar we 
hebben het ook over wat u nu nog belangrijk vindt, toch?” 
“Ja”, zegt de heer van Leeuwen, glimlachend, “waar zal 
ik eens beginnen? Ik heb altijd veel spullen gehad. Ik 
denk een overblijfsel uit mijn jeugd. Ik heb namelijk de 
oorlog meegemaakt. Woonde in Rotterdam en herinner 
me de bombardementen nog goed, het vele verhuizen, 
mijn tijd in Drenthe. Ik ben er af en toe nog down van 
en brand elke dag een kaarsje voor een Joodse dame 
die ik tegenkwam toen ik acht was. Zij zou de volgende 
dag op reis gaan. Dat beeld van haar met haar koffer, in 
rijen opgesteld op het plein, dat staat nog steeds op mijn 
netvlies.” “En dat heeft er aan bij gedragen dat u eigenlijk 
nog steeds bij de dag leeft”, vult Patricia aan. 

Drie dames
“Ja precies, ik liep tot een paar jaar terug elke dag 
mijn ‘tour’, boodschappen doen en dan naar de 
kringloopwinkel, maar dat kan ik niet meer. Nu zit ik hele 
dagen binnen en krijg ik hulp van drie dames.” Hoe vindt 
u dat? “Logisch, het moet ook wel, ik kan het niet meer 
en zij zijn genegen om dat te doen. Ben daardoor ook niet 
meer constant alleen.” Patricia: “Eén keer per week komt 
Tamara van begeleiding, zij helpt hem met de post en 
administratie. Verder heeft hij huishoudelijk hulp van ons. 
Debby komt één keer schoonmaken en de tweede keer in 
de week helpt ze hem met de was en boodschappen.” 

“Ik had nooit gedacht dat ik 89 zou worden. Ben samen 
met drie broers en zussen over van twaalf kinderen, maar 
het is me wel voorspeld dat ik oud zou worden.” Door 
wie? Het is even stil, “dat weet ik niet meer, maar ik ben 
aardig op weg”, zegt meneer Van Leeuwen lachend. Denkt 

u weleens na over de dood? “Nee”, klinkt het. “Misschien 
word ik 90 of ouder. Je weet het niet. Maar ik weet wel 
dat ik begraven wil worden. De heer Van Leeuwen kijkt 
Patricia ongerust aan. “Ik moet Tamara vragen of ik een 
begrafenispolis heb. Volgens mij heb ik dat niet”. De vraag 
klinkt een aantal keer. Patricia buigt zich geruststellend 
naar hem toe, “Tamara het al heeft uitgezocht, het komt 
goed”. De rust keert terug in de kleine woning. 

Kinds
Wat betekenen de spullen om u heen voor u? “Dat je niet 
alleen bent. Het is een fijne entourage. Voel me er prettig 
bij.” Aan wie laat u het na? “Dat zoeken ze maar uit, klinkt 
het gedecideerd, daar heb ik niet over nagedacht. Ik hoop 

‘Misschien word ik 90 of ouder’
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vooral dat ik geen zware ziektes krijg en dat ik niet kinds 
word.” Merkt u dat dan? “Ik weet het niet. Soms vergeet 
ik kleine dingen, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Ik ben 
alleen, dus moet ik het nu in de gaten houden met de hulp 
van de drie dames.” 

Pracht en praal
Wensen heeft de heer Van Leeuwen niet meer. “Ik leef bij 
de dag, probeer niet te veel te piekeren. Ik ben katholiek 
opgevoed. Dus hoe het leven loopt, ligt eigenlijk al vast 
en dat vind ik een geruststellende gedachte. Ik bid elke 
dag dat ik gezond blijf. Zolang ik alles kan regelen ben ik 
hier thuis, maar als dat moeilijk wordt, zou iets van een 
verpleeghuis wel fijn zijn of een hospice. Ik wil begraven 
worden in mijn zwarte pak, die in een van de koffers 
zit. Dan ga ik naar de hemel en ik hoop dat er dan een 
geestelijke op me wacht. Waar precies, maakt me niet uit, 
als er maar plaats is.” Ook over de muziek is nagedacht. 
“De dodenmars van Chopin. Ik ben niet van die pracht en 
praal. Gewoon sober en niet teveel poespas. Ik heb altijd 
goed geleefd, de regels goed gevolgd, maar wel op de 
moderne manier.”

Is het levenseinde iets wat jij met iedere cliënt 
bespreekt? 
“Als iemand net de diagnose dementie heeft  
gekregen dan ga je niet gelijk het gesprek aan over  
de sterfelijkheid”, zegt Patricia. “Je hebt het er dan  
meer over hoe het is om die diagnose te hebben.  
Wel proberen we na te gaan of er dingen geregeld 
zijn qua administratie, financiën, testament, 
wilsverklaringen, een waarnemer. Dementie is een 
onvoorspelbare ziekte. Het is belangrijk hier van te 
voren over na te denken. Dat is het moment dat je  
nog zelf kan beslissen. 

Indirect
Uiteindelijk informeer ik wel of de cliënt er over heeft 
nagedacht. Soms is dat het geval, maar soms is het  
onderwerp verder (nog) niet bespreekbaar of willen 
ze het met de familie bespreken. Dat is ook prima. 
Meestal ontstaan er gaandeweg gesprekken, door 
mensen in de omgeving die komen te overlijden, 
maar dat is niet altijd het geval. Dan initiëren we een 
gesprek met de mantelzorger. We maken ook wel eens 
mee dat cliënten het er echt niet over willen hebben. 
Dan zijn er mogelijkheden het er indirect over te 
hebben. Bijvoorbeeld door na te vragen wat iemand 
belangrijk vindt. Dat voelt neutraler en dus voor veel 
mensen veiliger. Uiteindelijk wil bijna iedereen daar 
wel over praten.” 

Geldt dat ook voor jou? 
“Ja, door mijn werk, ben ik me daar heel bewust van. Ik 
kom soms dingen tegen waarvan ik denk daar moet ik 
privé ook even naar kijken. Je weet gewoon niet hoe het 
leven loopt en dan is het ineens zover.” 

Patricia gaat in haar video in op de praktische zaken, 
maar ook over het belang van stil staan bij hoe je dat 
laatste deel van je leven wilt invullen. 

Toeval bestaat niet
In het atrium van onze locatie Het Zamen ben 
ik op weg naar de uitgang als ik de neef van 
een cliënt tegenkom met wat spullen in zijn 
armen. Tot een jaar geleden haalde ik deze cliënt 
wekelijks op totdat hij bij ons kwam wonen. Thuis 
wonen lukte helaas niet meer. 

Ik: “Hee hallo Frans, op bezoek geweest bij je oom?”
Frans: “Nee, ik haal zijn spullen op. Hij is twee dagen 
geleden overleden. En gelukkig maar ergens, want het ging 
niet meer. Zo’n beetje alle functies stopten ermee. Contact 
maken was niet meer mogelijk. Van bewustzijn, durf ik te 
zeggen, was geen sprake meer. Maar hij heeft van de tijd 
die hij hier heeft doorgebracht genoten, kan ik je zeggen. 
Hij heeft me al die tijd gezegd hier in een geweldig hotel te 
verblijven. Hij ‘resideerde’ hier, zo zei hij dat altijd.”
Ik: “Ja, dat taalgebruik herken ik wel van hem. Ik zag  
hem geregeld hier langskomen met collega’s van onze 
afdeling Welzijn.”

Opeens herinner ik me dat ik de week ervoor een foto 
aantrof achter de servicebalie met een ietwat kapot frame. 
Daar stond zijn oom op, rijdend op onze duofiets met Karin, 
een collega van Welzijn.

Aangezien het logo van Stichting Eykenburg op de 
achtergrond duidelijk zichtbaar is, moet dat wel van 
een ritje in het atrium zijn. Zijn oom staat er tevreden, 
glimlachend en genietend van het ritje op.
Al pratend komen we ondertussen buiten bij de bus aan, 
om op weg te gaan om cliënten op te halen voor ons 
Ontmoetingscentrum ZamenZijn.

Ik: “Wacht even Frans, ik wil iets nakijken. Blijf even hier 
op me wachten.”
Ik ren weer naar binnen, loop naar de servicebalie, pak 
de foto en vraag aan één van de aanwezige dames of ik 
de foto mag hebben.
Zij: “Prima JP, ik weet eigenlijk niet hoe die foto hier 
terecht is gekomen of waarvoor die hier staat.”
Ik: “Die moest hier zijn voor vandaag!”

Terug bij Frans aangekomen geef ik hem de foto en vraag 
of hij er wat mee kan.
Frans: “Geweldig! We maken een fotocollage voor bij de 
uitvaartdienst. Deze kan er prachtig bij.
Wil je de foto nog terug hebben?”
Ik: “Nee, die foto heeft zijn bestemming gevonden.”
Met een glimlach op mijn gezicht loop ik naar mijn bus.

Uit de bus klappen
In deze rubriek deelt buschauffeur JP mooie verhalen en gesprekken. Deze keer 
een bijzonder gesprek met Frans.

‘Je weet gewoon niet hoe het leven loopt’ 

https://youtu.be/IcQlzNO3YiQ


1 -  2022 •  INFO K R U I S PUNT 15INFO K R U I S PUNT • 2022 -  114

waarom mijn broer Jos ervoor 
koos hier naar toe te gaan. Dat 
ik aan de andere kant van de 
lijn heb gestaan, maakt het ook 
makkelijk om het gesprek met de 
familie aan te gaan. Je hebt toch 
een gedeelde ervaring en weet 
wat belangrijk is.”

Glazen bol
John vervolgt: “Het werk brengt 
sowieso met zich mee dat je snel 
een band opbouwt met ze. Vaak 
zaten ze in een lastige situatie. 
Waren al weken aan het zorgen. 
Wij nemen die zorg over. Je ziet 
dat ze zich dan weer kunnen 
ontspannen. Je leert de cliënt en 
mantelzorgers kennen in een zeer 
persoonlijke fase van iemands 
leven. Je maakt onderdeel uit van 
iets heel intiems, het afscheid. 
Op een manier die past bij de 
cliënt. Mensen denken dat hier 
vaak de kamerdeur dicht is, maar 
die staat vaak open. Sommige 
cliënten houden juist van de 
omgevingsgeluiden, geeft ze het 

gevoel niet alleen te zijn, en wij willen indien mogelijk elk 
moment kijken. Maar alles in overleg met de cliënt.”

“Vaak vraagt de familie of we een idee hebben van de tijd. 
Ik ben dan heel eerlijk”, zegt Ineke, “ik heb geen glazen 
bol, dus nee dat weet ik niet. Natuurlijk, als de sterffase 
intreedt dan herkennen we dat en geven we adviezen 
over het belang van tijd samen doorbrengen, maar dan 
nog kan het soms anders lopen dan we verwachten.” “Het 
hospice is net als Het Zamen zelf, 24/7 open”, zegt John. 
“Bezoekers en mantelzorgers mogen dus komen wanneer 
zij willen, dat geeft echt de mogelijkheid om dicht bij je 
geliefde, partner of familielid te zijn. Maar wat ik zelf mooi 
vind zijn de combi opnames.” Van beide partners bedoel 
je? “Klopt”, vervolgt hij, “partners, echtparen kunnen 
samen opgenomen worden. Dan maken we met behulp 
van het aanhangbed een tweepersoonsbed op de kamer 
en dan kunnen partners lekker bij elkaar slapen. Zo mooi.”

Muzieklijst
Hoe weet je hoe je het aan moet pakken bij een cliënt? 
“Je behandelt iedereen zoals je zelf ook behandeld wilt 
worden” zegt John. “En door het te vragen. Wat zou je 
willen? Daarnaast leer je iemand kennen door de foto’s, 
de spulletjes op de kamer. Daar praat je over. Natuurlijk 
zijn er situaties die je extra aangrijpen. Die jonge moeder 

bijvoorbeeld, die al kwam te overlijden terwijl ze nog niets 
geregeld had voor haar kind. Dat zet je zelf ook aan het 
denken.” “Ik heb alles al geregeld”, zegt Ineke, “maar moet 
af en toe wel mijn muzieklijst aanpassen.” Beiden lachen, 
“als je ouder wordt verandert je smaak hè.”

John: “Doordat mensen weten dat ze dood gaan, krijgt 
de tijd en de gesprekken hier een andere invulling. Wat 
vind je leuk? Wat wil je doen? Er over praten? Of alles 
geregeld is of dat ze nog hulp nodig hebben. Of hoe we 
ze kunnen helpen met het vervullen van wensen, dat 
kan klein zijn of iets groter. Een bezoek aan een concert, 
een voetbalwedstrijd, het strand. Dan brengen we de 
mantelzorgers in contact met Stichting Ambulancewens. 
Soms praten ze over de dood zelf. Hoe ze dat voor zich 
zien of hoe erg ze ernaar verlangen. Maar soms wachten 
ze nog op iets. Een dametje van 96 wachtte echt op 
haar verjaardag. Die middag kwam ik langs voor de 
verjaardagsborrel in de wetenschap dat ze de dag erna 
waarschijnlijk zou wegglijden. Dat gaat vaak zo.”

Google translate
Is het hospice voor iedereen toegankelijk? Ineke: “Jazeker, 
voor iedereen, zonder dat er een bijdrage wordt gevraagd. 
Dat maakt dat we hier alle lagen van de samenleving 

‘Werken in het hospice geeft pas echt voldoening’

Werken in het hospice is volgens contactverantwoordelijken John en Ineke de mooiste baan die er is. 
“De stervensfase kan verdrietig zijn, maar juist ook heel waardevol voor de cliënt en diens naasten. In 
korte tijd leer je elkaar kennen tijdens een zeer intieme periode. Het is zo mooi om daar onderdeel van 
uit te mogen maken.”  

“Wij verlenen eerlijke zorg gericht op het bestrijden van 
symptomen, ‘comfort healing’ waarbij we er alles aan doen 
om het voor de cliënt zo draaglijk mogelijk te maken. Maar 
ook leuk. Juist ook in deze fase is het belangrijk dat je nog 
kan doen wat je graag zou willen. Soms zit dat ‘m in de 
kleine dingen: buiten een sigaretje roken, een wandeling, 
afhankelijk van hoeveel energie de cliënt nog heeft.” Aan 
het woord is Ineke, die 2,5 jaar geleden de overstap maakte 
naar werken in het hospice Claude Monet.

“Het draait om de cliënt, maar ook om de mantelzorger. 
Ineke zelf kan daar uit eigen ervaring over vertellen”, vult 
John aan. “Dat klopt”, zegt Ineke, “ik leerde het hospice 
en John kennen toen ik hier kwam als mantelzorger van 
mijn broer. Ik werkte zelf ook in de zorg, maar niet in een 
hospice. Hoe het er hieraan toeging maakte indruk. De 
tijd om er echt voor de cliënt te zijn. Ik heb aan mijn broer 
gevraagd of hij dacht dat ik het kon. Toen hij bevestigend 
antwoordde heb ik hier gesolliciteerd, maar ik ben hier 
pas na zijn overlijden gaan werken.”

Draaisessie
“Haar broer had daarvoor net een LP gemaakt en wilde 
graag nog een draaisessie. Dat hebben we toen geregeld! 
Compleet met hapjes en drankjes. Een supergezellige 
middag. Mensen vergeten het vaak, maar in de tijd tussen 
dat je hier binnenkomt en komt te overlijden ‘leef’ je 
nog. Herinneringen maken, wensen vervullen, gedachten 
uitspreken, dat is waar het dan om gaat.”

“Precies”, vult Ineke aan. “Mijn tijd als mantelzorger hou 
ik altijd in gedachten. En de ervaringen in mijn oude baan. 
Daar moest je voorzichtig de deur opendoen als iemand 
bleef slapen, dan lag er een matras op de vloer. Hier 
hebben we luxe appartementen. Wat mensen daar willen 
doen, daar zijn ze vrij in. Het is hun woning. Dat was ook 

‘Het hebben van familie en 
vrienden is een rijkdom’

‘Mijn ervaringen als 
mantelzorger hou ik 

in gedachten’



INFO K R U I S PUNT • 2022 -  116 1 -  2022 •  INFO K R U I S PUNT 17

zien. Eenzaamheid komt echt overal voor. Dat is schrijnend 
om te zien. Dan realiseer je je echt dat het rijkdom is om 
familie en mensen om je heen te hebben. Daarnaast zien 
we zeer veel verschillende culturen. Dan moet je wel op de 
hoogte zijn van de gebruiken in die culturen om daar mee 
om te gaan in de zorg. Soms is euthanasie geen onderwerp 
of morfine een taboe. Dat vergt begrip en communicatie.” 
Ineke en John beginnen te lachen. “We hadden hier laatst 
een lief Chinees dametje, maar ze sprak geen woord 
Nederlands. Gelukkig hebben we dan Google translate!”

Zie je ook weleens bekenden? “Ja”, zegt John, “een 
vriendin van vroeger benaderde mij via Facebook. 
Bleek dat ze terminaal was. Door mijn werkverhalen 
kwam ze hier kijken. Ze wilde haar vrienden niet tot 
last zijn waar ze verbleef. In de twee maanden dat 
ze hier woonde zijn we weer hele goede vrienden 
geworden. Dan heb je meerdere petten op. Dat ging 
goed totdat we haar in slaap brachten. Dat gaf veel 
emoties, maar uiteindelijk neemt je professionele 
zorgkant het dan toch over.” “Weer zo’n mooi 
voorbeeld. Zij wilde nog een borrel, dus die hebben 
we georganiseerd in de Prael. Via via hebben we 
nog een rapper hier laten komen en zijn we naar zijn 
concert geweest. Mooi toch, John, dat je dat kan doen 
voor een vriendin?”

Wat als een cliënt is overleden? “We hebben hier de 
traditie van de vlinderboom. Daar wordt dan de naam van 
de overleden cliënt door de familie in gehangen met een 
spreuk erbij. We ontvangen veel dankbetuigingen. Daar 
doen we het niet voor, maar het bevestigt de band die je 
hebt gekregen. Dat je er kon zijn. Mensen blijven welkom. 
Ook naderhand. Om even koffie te drinken bijvoorbeeld. Het 
hart te luchten. We nemen naderhand altijd even contact 
met ze op om te horen hoe het gaat. Goed overlijden is 
belangrijk, maar goede rouwverwerking eveneens.”  

‘Goed overlijden is belangrijk, 
maar goede rouwverwerking ook’

Terug naar het jaar: Terug naar het jaar: 

20022002

Val Paars IIVal Paars II
Het Nederlandse kabinet-Kok II (in 
de wandelgangen ook wel Paars II 
genoemd) regeert onder economisch 
gunstige omstandigheden en voert 
enkele toonaangevende wetten 
door, maar valt over de nasleep van 
‘Srebrenica’. 

Prins ClausPrins Claus
Prins Claus overlijdt op 76-jarige 
leeftijd, in het bijzijn van zijn 
familie in het Amsterdams Medisch 
Centrum, aan de gevolgen van 
Parkinson en een longontsteking. 

Politieke moordPolitieke moord
De Nederlandse politicus Pim 
Fortuyn wordt vermoord. Dit was 
negen dagen voor de parlements-
verkiezingen waarbij voor de 
politieke partij van Pim Fortuyn, de 
LPF, een grote zege werd voorspeld.

Invoering euroInvoering euro
De euro wordt ingevoerd als chartaal 
geldmiddel in 12 van de 15 Europese 
landen die dan zijn aangesloten 
bij de Europese Unie. Zegt het 
ezelsbruggetje ‘DING FLOF BIPS’ u 
nog iets?

Koninklijk huwelijkKoninklijk huwelijk
De Nederlandse kroonprins 
Willem-Alexander huwt de 
Argentijnse Máxima Zorreguieta. 
Nederland is in de ban van het 
sprookje, dat op het balkon 
van het paleis op de Dam in de 
hoofdstad wordt bezegeld op de 
enige juiste manier: met dé kus.

Bassie & AdriaanBassie & Adriaan
De broers Bas en Aad van Toor 
maken bekend te stoppen als 
Bassie & Adriaan en kondigen, na 
27 jaar een duo te zijn geweest, 
een afscheidstournee aan. Ze 
ontvangen de Zilveren Parel van 
Nederland uit handen van André 
van Duin.

EuthanasiewetEuthanasiewet
De wet Toetsing levens-
beëindiging op verzoek en hulp 
bij zelfdoding (ook wel bekend 
als de euthanasiewet) gaat van 
kracht. De Nederlandse Hoge 
Raad bepaalt dat euthanasie 
bij levensmoeheid niet is 
toegestaan.

AIVDAIVD
In Nederland wordt dat jaar 
de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD) 
omgedoopt in Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 
de AIVD. Tevens wordt de 
Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten ingevoerd.

Naast de diverse gebeurtenissen 
had 20-02-2002 om 20:02 uur 
een bijzondere weergave; een 
tijdpalindroom waarbij de 
datum én de tijd van links naar 
rechts en van rechts naar links 
identiek is. 

Incontinentie
Absorberend en Afvoerend

Diabetes
Meters, Teststrips en Lancetten

Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming

Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Voor meer informatie
over ons uitgebreide assortiment,

neem vrĳblĳvend contact met ons op
zorgadviseurs@eldercare.nl

Met ElderCare
gaat u opgewekt

de lente in...

Al uw medische
hulpmiddelen bĳ
één leverancier!
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Gevangen zitten in je lichaam. In een ongeneeslijk ziek lichaam. Dat is de 
dagelijkse realiteit van de heer Van Namen en de heer De Kievit. 

Beide heren ervaren elke dag hoe het is als je lichaam stukje bij beetje 
het opgeeft. Een openhartig relaas van twee dappere mannen. 
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Uit het leven gegrepenUit het leven gegrepen
“Er wordt hier ook veel gelachen, hoor.” Deze uitspraak is van teamleider 
Jolanda Ligtvoet, palliatief consulent & teamleider hospice Claude Monet. 
“Mensen denken vaak dat hier enkel een verdrietige sfeer hangt, maar dat is 
verre van waar.” Ze illustreert het met enkele korte dialogen, die uit het leven 
gegrepen zijn. 

Afscheid nemen van  Afscheid nemen van  

het levenhet leven
Olie & aandacht

Eén van onze gasten krijgt steeds meer 
pijn en is benauwd, maar morfine is voor 
hem heel eng. We blijven rustig uitleggen 

dat je niet suf wordt van de morfine en 
uiteindelijk zegt hij ja. Hij vertrouwt ons 
en durft het aan. Een half uur later ligt 
hij ontspannen in bed. Hij vertelt blij te 

zijn dat hij voor het prikje gekozen heeft. 
We merken ook dat meneer steeds meer 
last heeft van slijmvorming achter in zijn 
keel. Eén van de medewerkers van het 
hospice stelt olie voor. Deze olie wordt 

in een elektrische vernevelaar gemengd 
met water. Even later verspreidt een 
heerlijke geur zich door de kamer. En 

niet heel lang daarna merkt meneer dat 
de slijm in zijn keel minder wordt. We 
hebben hem vandaag kunnen helpen 
met zowel aandacht, medicatie en de 

complementaire zorg in de vorm van olie.
NachtdienstMevrouw zegt blij te zijn om mij te zien. Zij is net door mijn 

collega verzorgd. Ze heeft het koud en ligt in haar pyjama met 
sokken aan onder drie dekens. Omdat mevrouw veel pijn heeft 

en nauwelijks slaapt, krijgt ze van mijn collega pijnstilling en een slaapmiddel. 
“Wat kijk je serieus” zegt ze tegen mij, “heb je geen zin in de nachtdienst?” 

Ze wacht niet op een antwoord en praat door. “Jammer, want ik keek ernaar uit. 

Ze kunnen hier hun mond niet houden hoor, dus ik wist allang dat jij vannacht zou 

komen hoor! Ze vertellen mij alles.” Dus ik: “alles?” “Nou, nee hoor, maar als het 

wel zo is vertel ik jou dat niet.” Lachend wens ik haar welterusten en nog voor ik 

de kamer uit ben vallen haar ogen dicht. Tegen de ochtend alarmeert mevrouw. Ze 

heeft pijn en vraagt om pijnmedicatie. Nadat ik haar dat heb gegeven, ga ik nog even 

op de stoel naast haar bed zitten. Ze vertelt over haar leven, over haar jeugd. 

Al die tijd met een grote glimlach. En tijdens haar verhaal vallen haar ogen 
weer dicht. Op mijn tenen loop ik de kamer weer uit. In gedachten zeg ik, 

“tot vanavond!” Maar op een hospice weet je nooit zeker of iemand er dan nog is. 

Dikke kont

Mevrouw geniet nog iedere keer van de warme maaltijd, 

al eet zij er steeds minder van. Vandaag zegt ze: “Dat 

toetje hoef ik niet hoor, neem die maar weer mee.” Dus 

ik zeg, “mooi dan heb ik zelf een toetje.” Mevrouw lacht 

“wat heb jij toch een droge humor.” Een uurtje later vraagt 

mevrouw of het toetje heeft gesmaakt. “Ja heerlijk!” is 

mijn antwoord. “Ben je er morgen ook?” vraagt ze. “Ja, 

maar overdag” zeg ik. “Oh, dan kan ik mijn toetje niet aan 

jou geven.” Ik zeg dat teveel toetjes niet goed zijn voor 

me omdat ik er een te dikke kont van krijg. Mevrouw lacht 

en zegt dat het mij staat. “Als ik zelf zo dik zou zijn was 

het geen gezicht, maar bij jou past het!” meldt mevrouw 

mij triomfantelijk. Lachend loop ik de kamer uit en hoor 

mevrouw achter mij ook nog hardop lachen.

Over de ziekte 
Bij ALS, amyotrofische laterale sclerose, vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste  

symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. De oorzaak van deze dodelijke  
ziekte is nog niet bekend. Een behandeling is er niet. 

Bij hartfalen werkt je hart minder goed. Het kan het bloed minder goed wegpompen.  
Organen en spieren krijgen daardoor onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen. Klachten 

ontstaan eerst alleen bij inspanning, later ook in rust. 

Bron: Stichting ALS Nederland & Hartstichting
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Leven in een dwangbuis 

Stel je eens voor dat je dingen in je leven niet meer kunt, zoals lopen, iets pakken, jezelf aankleden, 
douchen, je haar kammen en ga zo maar door. Afhankelijk zijn totdat iemand je steeds helpt of je 
verbetert. Of je ziet iets gebeuren, maar je kan niet meer ad rem reageren, doordat je niet meer goed 
kan praten. Het voelt alsof je bent vastgebonden in een dwangbuis. Dàt is mijn leven. Mijn naam is  
Jan van Namen en ik ben 61 jaar. Op 1 april 2020 kreeg ik de diagnose ALS. 

Ik was een ondernemende man met een eigen textielzaak, 
geboren in een ondernemend gezin en  vierde in de rij van 
zeven kinderen. Op mijn 17e verloor ik geheel onverwachts 
mijn zusje van 18 jaar. Een groot verlies in ons gezin. De 
draad weer oppakken en positief in het leven staan, werd 
en is mijn motto. 

Zeven jaar geleden sloeg de vermoeidheid bij mij toe. Na 
veel doktersbezoeken werd ik iedere keer weer naar huis 
gestuurd met de boodschap dat het waarschijnlijk stress 
was. De pijn in mijn voet, was mogelijk een verzwikking en 
ik kreeg fysiotherapie. De gedachte ‘ik zal toch ook geen 
ALS krijgen, net als mijn vader en broer’ speelde al die 
jaren door mijn hoofd. Mijn vader overleed namelijk op 
72-jarige leeftijd aan ALS, mijn broer op 55-jarige leeftijd. 
Ik herkende de verschijnselen en na twee jaar ziekenhuis 
in en uit, kreeg ook ik ‘de hoofdprijs’ maar dan uit de 
verkeerde loterij; de diagnose progressieve ALS. 

Onmacht
Zo nu en dan kan ik zo boos zijn, dat dit mij overkomen is. 
De onmacht en woede die ik voel dat er steeds vaker een 
functie uitvalt. Mijn ogen die alles kunnen zien, maar mijn 
spraak en lichaam die bijna niets meer zelf kunnen. ALS 
is meer dan enkel een lichamelijke ziekte. Het is steeds 
weer opnieuw afscheid nemen van een stukje, waarin je je 
vervolgens weer moet berusten. Gelukkig laat mijn humor 
mij niet in de steek om deze ziekte te dragen.

Muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven 
gespeeld, vooral uit de jaren 60. Ik haal daar nu letterlijk 
mijn energie uit. Het vrolijkt mij op. Als ik ’s ochtends 
wakker wordt dan overvalt de realiteit mij weleens. Ik ben 
dan verdrietig, down en boos op de situatie. Afhankelijk 
van mijn mood luister ik muziek en dan kan ik er toch op 
één of andere manier weer mee omgaan. 

Sinds juni 2021 woon ik in verpleeghuis Het Zamen. Met 
veel liefde en aandacht word ik verzorgd op afdeling Pablo 
Picassostraat van teamleider Laura. Hoe moeilijk ook in 
dit proces, ik heb mijn ziekte aanvaard en ik wil er nog het 
beste van maken zolang ik leef. Hoe lang dat is? Dat weet 
niemand precies. Het plezier wat ik nog heb, is te danken 
aan wat ik nog wel kan met de lieve mensen om mij heen, 
zoals mijn twee broers en twee zussen en wat vrienden 
die mij iedere week bezoeken.

Laatste wens
Recent heb ik mijn laatste wensen voor als ik kom te 
overlijden samen met mijn zus, teamleider Laura en een 
begrafenisondernemer besproken. Het is belangrijk dat ik nu 
nog alles zelf aan kan geven wat ik wil na mijn dood. Ik ben 
daar nuchter in, kan er goed over praten want bang voor de 
dood ben ik niet. Ik laat de natuur zijn werk doen. Alleen als 
ik het erg benauwd krijg, dan wil ik zachtjes in gaan slapen. 
Dat heb ik aangegeven bij mijn familie en de verzorging.

Wees dankbaar voor wat je hebt. Je hebt altijd keuzes in je 
leven. Deze heb ik ook. Om mijn ziekte te aanvaarden en er 
nog iets positiefs van te maken voor mezelf en mijn omgeving. 

Dit artikel is opgesteld door de heer Van Namen met hulp 
van zijn zus Marijke.

‘Ik heb de hoofdprijs gewonnen 
in de verkeerde loterij’
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‘Ik ben tot rust gekomen’

Golfen was en is de grote passie van Alex de Kievit (81). Vooral na zijn pensioen was hij vrijwel dagelijks 
op de golfbaan te vinden waar hij naast fervent golfen allerlei hand- en spandiensten vervulde. Tot het 
door zijn hartfalen lichamelijk niet meer ging. “Probeer zo positief mogelijk in het leven te staan. Dat 
zou ik iedereen mee willen geven. Sta open voor alles. Dan gebeuren er mooie dingen. Zelfs nog in 
deze fase.”  

“Vanaf 2017 kreeg ik steeds meer problemen met 
mijn hart. Benauwd, kortademig, weinig energie en 
vermoeidheid speelden mij parten. Mijn actieve leven 
kende daardoor steeds meer beperkingen. Verschillende 
behandelingen volgden. Tot eind 2021. Toen ging het 
gewoon niet meer thuis. Het hoofd cardiologie van het 
Haga ziekenhuis gaf zijn eindoordeel. Er viel niks meer aan 
te doen. Opgegeven ben je dan.”

Emotioneel
Wat dacht u toen? “Ik wilde alleen maar dood. Ik heb een 
week lang alleen maar gehuild. Zat in een tijdelijke opvang 
en was mentaal op. Zeer emotioneel om wat ik allemaal 
verloren had. Er komt ook zoveel op je af. Het feit dat je 
weet dat je niet meer naar huis gaat, maar hoe gaat het 
dan verder? 

Na die week, op 4 januari van dit jaar, kwam de heer De 
Kievit op afdeling Pablo Picassostraat bij teamleider Laura. 
“Ik was toen, in verband met mijn gezondheid en alles, 
vreselijk gespannen, maar ik ben nu tot rust gekomen. 
Gelukkig maar, want dat vele huilen zat me wel dwars. 
Ergens blijf ik denken dat ik nog naar huis ga, maar ik weet 
dat dat niet meer kan.”

Worn out
Hoe gaat het nu? “Ik geniet van de kleine dingen. Ben op 
mijn manier nog steeds druk. Wist bijvoorbeeld niet dat 
ik zoveel vrienden had, die me steeds komen opzoeken! 
Elke inspanning kost mij wel energie: praten, eten, de 
bezoekjes van familie en vrienden. Ik ben daarna ‘worn 
out’ en wil dan nog maar één ding: slapen. Ik ben volledig 
afhankelijk van mijn zuurstof en bang dat ik iets doe wat 
me zoveel energie kost, dat ik erin stik.” Toch weerhoudt 
het de heer De Kievit niet om iets te doen. “Ik probeer 
nog steeds bepaalde dingen zelf te doen. Naar de wc gaan 
bijvoorbeeld. Nu wil ik graag nog leren hoe ik zelf in mijn 
rolstoel kom. Ik wil liever niet onnodig om hulp vragen.

Ik heb het hier naar mijn zin. Ook door de zorg die ik hier 
krijg. Ik heb me opengesteld voor iedereen en vind het 

een fijn gevoel dat ik veel van de verzorgenden terugkrijg; 
een aai over mijn bol, mooie gesprekjes tijdens de zorg”...
hij begint te lachen: “en al die extra koekjes niet te 
vergeten. Ik word verwend. Ja, ze zijn allemaal heel lief 
voor me.” We lachen samen.

Laatste dag
Hij vervolgt ernstiger: “Ik leef bij de dag. Ben er bewust 
mee bezig dat het vanavond, als ik naar bed ga, de laatste 
dag kan zijn geweest, maar ik ben er niet bang voor. Ik 
heb een goed leven gehad. Kan nog zoveel wensen, maar 
ik kan dit niet tegengaan. Het is wat het is. Ik hoop alleen 
dat ik niet stik, maar ingrijpen op mijn leven, dat doe ik 
niet. Ik wacht het gewoon af.” En dan? “Mijn kinderen 
weten, denk ik, wat ik dan wil. In ieder geval geen grote 
begrafenis, maar eerst gecremeerd worden en dan pas 
bekendmaken dat ik ben overleden.”

Maar wat zou nog een wens zijn? “Ik zou graag nog een 
keer naar de golfbaan gaan met de rolstoeltaxi. Lekker een 
biertje drinkend op dat grote zonnige terras samen met al 
mijn vrienden en kennissen daar. Ik wacht nog even op de 
zon, maar dan ga ik het regelen”, klinkt het vastberaden.

‘Ik heb een goed leven gehad’
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Wie begint vaak het 
gesprek? 
“Net als in andere zaken, zijn er 
‘sterfstijlen’ zoals je dat noemt. 
Je hebt mensen die ontkennen 
dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Zij 
lopen er voor weg, steken hun 
hoofd in het zand. Daarnaast heb 
je mensen die zeer actiegericht 
zijn, die op zoek gaan naar een 
hospice, gericht vragen stellen, 
begaan zijn met hun naasten, 
maar je hebt ook mensen 
die het echt niet accepteren. 
Dat kan moeilijk zijn voor alle 
betrokkenen.” 

Hoe pak je het dan aan?
“Dat verschilt. Je kijkt naar de 
persoonlijkheid van de persoon 
en naar de aanpak die past bij  
de sterfstijl. Een second opinion 
zou mogelijk helpen bij mensen 
die het echt niet accepteren.  

Je moet jezelf vooral niet opdringen bij mensen die  
het ontkennen en hen er steeds mee confronteren. 
Begrip, daar gaat het om. Uiteindelijk loopt een ieder 
zijn eigen weg. 

Waar we het vooral over hebben in die gesprekken zijn 
de angsten. Ik laat de patiënten aan het woord en luister. 
De onderwerpen waarmee ze beginnen, eindigen en die 
ze herhalen, dat zijn de zaken waar ze zich zorgen over 
maken of bang voor zijn. Het wegnemen van die angst 
biedt rust.” Zoals? “Bijvoorbeeld de angst hun partner 
tot last te zijn, of veel pijn te lijden, een noodzakelijke 
opname in het hospice in plaats van thuis te kunnen 
blijven. Op verzoek, omdat het niet bij iedereen past, 
kan ik het ook over andere onderwerpen hebben, zoals 
bijvoorbeeld euthanasie.” 

Krijg je weleens de vraag om euthanasie?
“Als patiënten om euthanasie vragen kan dat soms best 
spannend zijn, uiteraard voor de patiënt, maar ook voor 
mij als huisarts. Je moet voldoen aan eisen die achteraf 
beoordeeld worden en je moet het uiteindelijk ook aan 
jezelf uit kunnen leggen dat je iemands leven beëindigd 
hebt. Alleen dan kan je tot euthanasie overgaan. Bij een 
ingewikkelde casus waar je er zelf niet uitkomt, kan je 
gelukkig de levenseindekliniek om raad vragen.”

Wat als iemand bang is voor de dood? 
“Dan ga je ook daarover in gesprek. Hoe komt dat? 
Waar ben je precies bang voor? Mogelijk kan dat 
opgelost worden door de geruststelling van medicatie, 
wellicht zijn gesprekken met een geestelijk verzorger 
een oplossing. Of met de partner als iemand bang is zijn 
naasten achter te laten.” 

Wat vind jij lastige gesprekken?
“Gesprekken met patiënten die het niet kunnen of 
willen accepteren, kunnen lastig zijn. Helemaal als ze 
veel symptomen hebben. Dat uit zich vaak in onmacht, 
in frustratie en boosheid wat impact kan hebben op de 
rest van het gezin en de partner. Die hebben dan veel te 
verduren. Soms is dat niet op te lossen, komt het door de 
ziekte. Soms ligt de oplossing in aandacht blijven geven.”

Wat raakt jou persoonlijk?
“Als er door het overlijden van diegene schrijnende 
situaties ontstaan, denk aan jonge kinderen die een 
ouder verliezen, eenzame ouderen die hun enige ‘maatje’ 
verliezen en niet weten hoe ze dan verder moeten met 
hun leven. Het mooie aan huisarts zijn, is dat je vaak 
ook de huisarts van de nabestaanden bent. Dan krijg je 
de kans hen hierin te ondersteunen en waar mogelijk te 
helpen hun leven weer op te pakken.”

Kan je die stervensfase voorspellen? 
“Nee, dat niet, je kan wel de verandering waarnemen. 
Mensen zijn trager, minder energiek, hebben bijvoorbeeld 
minder zin in bezoek en meer last van de symptomen. 
Maar je kan het nooit voorspellen. Meestal voelen 
mensen het aankomen en soms herkennen ze het. Dan 
kunnen ze het aangeven.”

Heb je nog een advies voor de betrokkenen? 
“De ervaring leert dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn 
een deel van de kennissen/vriendenkring verliezen omdat 
men het moeilijk vindt om er over te praten. Terwijl 
het juist het moment is waarop het krijgen van hulp en 
steun zo belangrijk is. Mijn advies is dan ook: zoek actief 
contact, praat er over, dat helpt leed en gevoelens van 
eenzaamheid of schuld te voorkomen. Tegen naasten zou 
ik willen zeggen: accepteer dat het eindig is en dat jullie 
beiden mogelijk een andere manier van ermee omgaan 
hebben. Het niet begrijpen van dat verschil kan tot 
spanningen leiden.” 

Het laatste stuk begeleiden schept een band

Er zijn voor iemand in de laatste levensfase. Het is voor Yorick Radstake (32) van huisartsenpraktijk 
Leyendak één van de redenen geweest om huisarts te worden. “Het weghalen van zorgen en  
angsten, het geven van aandacht en zorg dichtbij, dát geeft voldoening en kan veel betekenen 
voor alle betrokkenen.” 

Is het normaal? Praten over het levenseinde? 
“Ik vind van wel. De dood is onontkoombaar en het is te 
hopen dat dat zo blijft, dat de leeftijdsgrens niet nog meer 
opschuift.” Waarom? “Nou, praktisch gezien vraag ik me 
af of het leven op een bepaald moment, als we nóg ouder 
zouden worden, wel zo leuk is.”

Hoe bedoel je?  
“Er zijn genoeg ouderen die lijden aan ouderdomskwalen 
waarbij geen zicht meer is op genezing, die zich eenzaam 
voelen, niet meer weten wat ze hier nog doen. Die 
letterlijk hopen op een longontsteking en de dood zouden 
verwelkomen. Het voltooid leven dilemma dus.” 

Wat kan jij als arts betekenen? 
“Ik heb te maken met verschillende patiënten, die om 
verschillende redenen geen uitzicht meer hebben op 
verbetering. Soms vanwege een terminale ziekte, soms 
vanwege het voltooid leven vraagstuk. Met hen krijg je 
als arts in die laatste fase een sterke band. Daarnaast 

zijn er patiënten die plotseling overlijden. Ik kan dan 
mogelijk voor de nabestaanden een belangrijke rol 
vervullen.” 

Een zeer belangrijke taak dus
“Patiënten in die laatste levensfase mogen begeleiden, 
is één van de mooiste taken van een huisarts. Veel 
mensen zijn bang voor de dood, maar de ervaring leert 
dat je dat weg kan nemen door er over te praten. Met 
medicatie kan bijna elk symptoom bestreden worden, 
zodat je je tijdens dat laatste deel comfortabel voelt. 
Als dat besef er is, dan worden mensen rustiger, is er 
energie om activiteiten te ondernemen en ruimte om de 
laatste wensen uit te spreken.”

Klinkt als een mooie maar intieme fase
“Dat klopt. Dat laatste stuk begeleiden, dat schept 
een band met de patiënt, maar ook met de partner 
en naasten. Een band die vaak blijft. Dat zie ik terug in 
de praktijk.”

‘Iedereen loopt 
zijn eigen weg’

‘Zoek contact, praat er over, 
dat helpt leed en gevoelens 
van eenzaamheid of schuld 

te voorkomen’
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in culturen en natuurlijk over 
fotografie.” Conny valt even stil. 
Haar ogen dwalen af. 

Ongeloof
“Het bijzondere was dat vanaf 
het moment van de diagnose de 
donkere wolk die al maanden 
boven zijn hoofd hing weg was. 
Er was nu duidelijkheid. Terwijl ik 
juist wél die wolk voelde. Je ziet 
in het begin niets aan iemand, 
maar het is er wel. Elke dag wint 
de ziekte terrein. Tijdens mijn 
verjaardag gaf ik aan verdrietig 
te zijn, omdat ik voelde dat het 
mijn laatste verjaardag met hem 
zou zijn. Door zijn familie werd 
daarop met ongeloof gereageerd. 
Hij oogde toch goed?”

Conny en Frederick waren 35 jaar getrouwd. “Hij vroeg me 
in 1986 ten huwelijk. In plaats van ‘Ik hou van je’ zei hij ‘ik 
vertrouw je’ en dat was de basis voor ons goede huwelijk. 
Dat vertrouwen was belangrijk voor hem. In mij en later 
in de behandelende artsen. Hij is in de oorlog geboren en 
dat heeft zijn sporen nagelaten. We hebben elkaar heel 
gemaakt. Hij was lang en groot. Ik, vergeleken bij hem, 
klein en frêle. Hij beschermde mij, (onder)steunde mij 
en ik zorgde voor hem. We waren zo verbonden. Liepen 
op straat altijd hand in hand. Hoe moesten we elkaar 
loslaten? Uit wanhoop begon hij zich terug te trekken. Dat 
was heel moeilijk. 

De laatste keer
Dan volgt er een periode van ‘de laatste keer’. De laatste 
keer naar het Fotomuseum, de laatste rit door het dorp 
van zijn jeugd. In zijn rolstoel heeft hij bij het Malieveld 
de zonsondergang meegemaakt. Ik was er toen niet bij. 
Op zaterdagmiddag als er (familie)bezoek was, ging ik 
vaak even boodschappen doen. Even een uurtje op adem 
komen. Eenmaal thuis gaf hij aan dat graag ook nog een 
keer met mij te willen doen, maar dat is er niet meer van 
gekomen. Ik heb er spijt van dat ik dat mis ben gelopen. 
Maar ik denk dat ik in die periode ook een beetje wegliep 
voor het verdriet. Is dat gek?” “Of juist wellicht een vorm 
van bescherming misschien?”, vraag ik.

“Je leeft en beleeft het wel, maar veel gebeurt ook in een 
roes. Je staat eigenlijk in een soort overlevingsstand. We 
hadden veel aanloop van familie, vrienden en van zijn 
oud-studenten. Hij was altijd docent geweest in hart en 
nieren die zijn studenten wist te enthousiasmeren. Zij 
kwamen allemaal afscheid nemen, maar op dat moment 
besef je niet wat het inhoudt. Het was emotioneel, maar 
ook gezellig met mooie gesprekken. 

Frederick was bezorgd om zijn nalatenschap van foto’s, 
fotoapparatuur en fotoboeken. Dat moest allemaal goed 
geregeld worden. De wens van een kunstenaar is immers 
dat zijn werk wordt gezien. Zo nodigde hij de conservator 
van het Fotomuseum Den Haag nog uit aan zijn bed.” 
Ook zijn zorg om Conny behield hij tot het eind. “Hij heeft 
zijn zus gevraagd mij te helpen met het regelen van zijn 
nalatenschap en een vriend om mij bij te staan tijdens de 
uitvaartdienst. Zo mocht ik de kist niet zien zakken, omdat 
ik dat niet aan zou kunnen. Hij dacht echt aan alles. Zijn 
afscheid heeft hij zelf geregisseerd, van de tekst op de 
rouwkaart tot de dienst.”

Wilsverklaring
Frederick is 4 maanden na de diagnose thuis overleden. “Hij 
was in die periode steeds omringd door zorgprofessionals, 
die er echt alles aangedaan hebben om het zo aangenaam 
mogelijk voor hem te maken.” Wist je wat hij wilde? “Hij 
had een wilsverklaring dus we waren op de hoogte van 
zijn wensen. Of de meeste van zijn wensen. Zo wilde hij 
begraven worden en niet gecremeerd. Je bespreekt in die 
laatste weken heel veel, maar er blijven toch altijd dingen 
waar je het niet over hebt gehad. Over het wel of niet 
opbaren thuis bijvoorbeeld of in wat voor graf. Hij ligt nu 
begraven in een verzamelgraf, met op zijn steen de laatste 
zin van zijn afscheidsbrief aan vrienden: ‘dankbaar dat ik 
jullie heb mogen ontmoeten in mijn leven’.

Terugkijkend zie ik wel dat je je grenzen in dat 
afscheidsproces steeds een stukje opschuift. Eerst zei hij 
‘als ik verpleegd moet worden, wil ik naar het hospice’, 
maar als het zover is dan verandert dat. Vooraf lijkt het 
allemaal heel eng. Maar je went er gek genoeg aan. Hij is 
thuis in zijn vertrouwde omgeving toch nog onverwachts 
gestorven, maar wel zoals hij het graag wilde. Met zijn 
dierbare zus aan de ene en mij aan zijn andere zijde. 

“Ik merkte dat ik in die periode terug kon vallen op het 
geloof. Ik kom uit een oud domineesgeslacht en dan zit 
dat toch in je DNA. Het helpt mij accepteren dat het leven 
loopt, zoals het loopt. Het leven brengt veel goeds met 

‘Onze liefde overstijgt de dood’

‘Bekende Haagse fotograaf Frederick Linck (77) na kort ziekbed overleden’ luidt één van de kranten-
koppen die in november 2020 in de media verscheen. De artikelen vertellen het verhaal van Frederick. 
Wat ze niet vertellen is het verhaal erachter. Het verhaal van Conny Kuipéri over het verlies van je man, 
je maatje, je bewonderaar, het rouwproces en de zoektocht naar de nieuwe zingeving in het leven. 

Beeldend kunstenaar Conny Kuipéri (75) ontvangt mij in 
het karakteristieke pand aan de Amsterdamse Veerkade 
waar de etalage voorbijgangers elke dag nog steeds 
herinnert aan de bekende fotograaf die hier woonde. Trots 
laat zij mij de werkruimte zien waar de aanwezigheid van 
Frederick nog steeds voelbaar is, voordat we naar boven 
gaan naar de gezellige huiskamer welke de sfeer van twee 
artistieke en creatieve mensen ademt. 

Kwaliteit van leven
“In 2016 werd de eerste keer kanker bij Frederick 
geconstateerd. Een carcinoom in zijn mond. Gelukkig 
was dat ‘goed’ te behandelen, maar de angst dat het 
terug zou komen is altijd gebleven. Het was de vaste 
vraag tijdens elk controlebezoek in het ziekenhuis. En het 
gebeurde. Tijdens de eerste coronagolf had Frederick veel 
pijn onder zijn linker schouderblad die niet wegging. De 
kortademigheid die ontstond weet hij aan de medicatie 
voor zijn hartritmestoornissen. Na een bezoek aan de 
huisarts, werden we doorverwezen naar het ziekenhuis. 

“Foute boel”, zei de longarts, na het bekijken van de 
foto. Een bezoek aan de oncoloog en de uitslag volgde: 
uitgezaaide longkanker, laatste stadium. En toen stond onze 
wereld op zijn kop. Nee, stil. Je krijgt gewoon je doodvonnis. 
De radiotherapiebehandeling die nog kon, had 5% kans van 
slagen. Op grond van zijn eerdere ervaring zag Frederick 
van verdere behandeling af. Hij vertrouwde mij toe dat hij 
toen zo had geleden, maar het niet had willen zeggen om 
mij geen pijn te doen. Daarom koos hij nu voor kwaliteit van 
leven en niet voor kwantiteit.

Door zijn ziekte begon er een nieuwe fase. Eén waarin 
steeds meer zorg nodig was, thuiszorg en huishoudelijke 
verzorging. Met de zorg nam ook het aantal mensen 
toe in huis. Frederick gaf duidelijk aan hoe hij het wilde. 
Onder de douche gewassen worden bijvoorbeeld niet, 
dat moest hier aan tafel. En ook al moesten ze werkelijk 
daarvoor alles in het werk stellen, de ‘wasvrouwen’ 
zoals hij ze liefkozend noemden, deden dat vol plezier. 
Mooie gesprekken ontstonden er dan over de verschillen 

‘Hoe moesten we 
elkaar loslaten? 

Afscheid nemen?’

‘Ik ben alleen, maar aan de 
andere kant toch niet’
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zich mee, maar ook verdriet.” Op de vraag wat dat goede 
is, vervolgt Conny: “We leefden samen, vooral de laatste 
jaren, een relatief teruggetrokken leven. Hij zat het liefst 
beneden in zijn studio met de geruststelling dat ik boven 
in het woonhuis was. Sinds zijn overlijden heb ik een 
een agenda vol afspraken. En er zijn mooie initiatieven 
ontstaan, de postuum tentoonstelling bij Pulchri Studio 
bijvoorbeeld, ideeën voor artikelen en projecten. Zijn werk 
inspireert de volgende generatie fotografen. Dat is fijn.” Ze 
is even stil en zegt dan: “Door mijn relatie met Frederick 
heb ik afgelopen jaar ook weer nieuwe mensen leren 
kennen die mij dierbaar zijn. Ik ben alleen, maar aan de 
andere kant toch niet.”

Roes
Hoe is het om te leven zonder je partner? “Na zijn 
overlijden heb ik een jaar in een roes geleefd. Druk in de 
weer met het regelen van de nalatenschap. Het gekke is 
dat je iemand door en door kent, maar toch voelt het heel 
privé als je door zijn spullen gaat. Ik voelde me soms een 
voyeur als ik iets vond wat ik niet kende; een verzamelmap 
met verhalen, de voorbereidingen voor een boek, maar 
ook gedichten. Heel mooi en tegelijk ook pijnlijk. 

Je moet helen door te voelen. Het wegvallen van je relatie, 
je partner, voelt als een amputatie. Je moet dat tijd geven. 

Elke keer als er iets van zijn nalatenschap weggaat, gaat 
er weer een stukje van hem weg. Ik voel in elke item zijn 
passie. Geleidelijk aan wordt die roes iets minder en besef 
ik dat hij er nooit meer zal zijn. De liefde overstijgt de 
dood. Er kan van alles gebeurd zijn wat niet fijn was, maar 
wat overblijft is die onvoorwaardelijke liefde.

Zingeving
Het samen zijn, er voor elkaar zijn, dat was voor mij 
zingeving. Onvoorwaardelijk van elkaar houden. Als zich 
gezondheidsproblemen voordoen, krijgt de ‘in voor- en 
tegenspoed’ belofte bij het trouwen een extra dimensie. 
Wat het lastig maakt, ervaar ik nu, is dat we samen geen 
kinderen hebben. Ik mis daardoor een verbinding met 
hem. Ik zie om me heen dat kinderen en kleinkinderen 
voor velen het leven de moeite waard maakt na zo’n 
gebeurtenis.”

Conny vervolgt: “Rouwen is een heel intiem proces, het 
intiemste wat ik mijn leven heb meegemaakt. Dat zou 
je eigenlijk alleen willen delen met je liefste, die er niet 
meer is. Een treffende uitspraak van Berend Boudewijn 
die mij raakt is ‘Ze is heel dichtbij en toch ook heel ver 
weg’ zo voelt het ook als ik Fredericks foto kus, dan 
voelt hij heel dichtbij. Die foto zal ik ook nooit inlijsten 
omdat dat glas afstand geeft. Als ik voor moeilijke keuzes 
sta of ziek ben, dan voelt hij heel ver weg. Frederick was 
echt mijn steun en mijn beschermer. Die steun is nu 
weg en kan niet vervangen worden door lieve familie 
en vrienden.” 

Rouw 
De rouw is dus nog erg voelbaar? “Voor rouw staat geen 
termijn en die is ook niet aan te geven. Daarvoor is tijd 
nodig. Het is een lastig gegeven dat Frederick als persoon 
langzaam zal verdwijnen uit de familie- en vriendenkring. 
Dat is niet het geval bij mij als partner. Hij is nog zo 
aanwezig in het dagelijkse leven en vooral bij feestdagen 
en bijzondere gebeurtenissen. Samen hadden we het 
zo gezellig. Dat kan nu ook met anderen, maar daarvoor 
moet ik wel dingen ‘organiseren’.” 

Hoe red je het? “Met hulp van anderen. Mijn 
huishoudelijke hulp van Stichting Eykenburg, de mensen 
die me helpen met zijn fotonalatenschap en dankzij 
de hulp van mijn familie en vrienden. Allen zijn me zeer 
dierbaar.”

‘Samen hadden we het zo 
gezellig. Dat kan nu ook met 

anderen, maar daarvoor moet 
ik wel dingen organiseren’

Conny’s adviezenConny’s adviezen

Leg je levenseinde wensen vast 
Het enige wat eigenlijk echt belangrijk is, is nadenken 
over je levenseinde. Zoals je komt ga je, maar hoe wil je 
gaan? Thuis of in een hospice? Voor familie is het fijn als 
dit duidelijk is. Al kan het toch anders lopen. 

Informeer goed naar de (aanvullende) 
zorgmogelijkheden
Is dat niet haalbaar kijk dan naar toeslagen en 
compensatieregelingen. Neem de zorg in de laatste 
levensfase zoals die komt. Sta er voor open en accepteer 
het. Dat voorkomt spanningen. Een goede relatie met je 
huisarts is ook belangrijk. 

Denk na over je uitvaart 
Heel je leven vier je dingen en organiseer je dingen. Dit 
is hoe vreemd het ook klinkt ook jouw laatste feestje. 
Bedenk hoe jij het wil hebben, wat past bij jou? Benoem 
iemand die dat voor jou wilt regelen. Die je wensen kent.

Zorg voor een testament en 
begrafenisverzekering
Zorg voor een goede begrafenispolis. Het leven neemt 
onverwachte wendingen. 

Neem geen overhaaste beslissingen
We hebben steeds gezegd: als een van ons overlijdt dan 
blijven we hier niet wonen. Na de dood van mijn lieve 
man veranderde dat van de ene op de andere dag. Dit 
huis is mijn vertrouwde omgeving en ik moet er niet aan 
denken te moeten verhuizen. 

Als het geloof een rol speelt in je leven
Beschrijf dan hoe je het geloof een rol wil laten spelen 
tijdens je afscheid. Dat vond ik mooi bij Frederick. De 
aanwezigheid van de dominee; deze was er bij alle 
belangrijke momenten in het leven en verbindt eigenlijk 
alles voor mij op die manier. 

Materiële zaken vervangen het gemis en 
emotionele gevoelens niet
Spullen zijn relatief onbelangrijk. Toch kunnen ze na 
de dood ongekende emotionele waarde krijgen. Dat 
is vooraf niet te voorzien. Ze moeten als het ware het 
gemis vergoeden. Denk goed na over erfstukken. Zij zijn 
van familie op familie overgegaan en zijn er niet alleen 
voor jou. 

Investeer in vriendschappen
Familie en vrienden zijn heel belangrijk, zowel voor als 
na de dood. Dat einde komt vanzelf, onverwachts en 
anders dan je ooit had kunnen bedenken. Vraag om wat 
je nodig hebt; een luisterend oor, een omarming, een 
knuffel of om rust.
 
Reageer persoonlijk op de condoleancepost
Het helpt echt bij de verwerking. 

Kleine dingen kunnen na de dood ineens heel 
belangrijk worden
Dat is niet te voorzien. Iedereen staat er anders in. 
Respecteer hoe een ieder op zijn of haar manier 
daarmee omgaat. 

Onze fotograaf Bart heeft in de periode 1976-1977 les gehad van Frederick Linck. Deze vrolijke ontmoeting was op 25 februari 2016.



INFO K R U I S PUNT • 2022 -  130 1 -  2022 •  INFO K R U I S PUNT 31

Het levenseinde in een 
ander licht zetten, het meer 
bespreekbaar maken op de 
locaties en in de wijk. Dat wil 
Cilia de Jong, sectormanager 
extramuraal proberen te 
bewerkstelligen door dit 
onderwerp aandacht te 
geven bij Stichting Eykenburg. 
“Durven het gesprek aan te 
gaan, onderling, maar ook met 
de cliënt opdat een ieder in de 
gelegenheid is zijn gedachten, 
emoties en wensen aan te 
kunnen geven.” 

“Bij keuzes omtrent het levenseinde 
draait het om zelfbeschikking, maar 
dan in de huidige betekenis van het 
woord. Vroeger lag de nadruk op het 
recht om ‘nee’ te zeggen tegen een 
behandeling. Nu gaat het om het 
ondersteunen van de cliënt in het 
maken van (behandel)keuzes en over 
hoe invulling wordt gegeven aan het 
leven, waarbij de waarden en wensen 
van de cliënt centraal staan. Uiteraard 
is het daarvoor noodzakelijk dat de 
cliënt over voldoende informatie 
beschikt. Zo blijf je in the lead van 
je eigen leven, ook al ben je bijna 
aan het einde daarvan. Voor ons als 
professionals ligt daar een rol, maar 
ook vanuit de mantelzorgers, waarbij 
het belangrijk is dat gesprek met 
elkaar aan te gaan. Dat wil ik graag 
bevorderen door deze extra aandacht 
voor dit thema.”

Waarom is dat gesprek noodzakelijk? 
“Het is een erg belangrijk onderwerp. 
We worden steeds ouder en mensen 
willen graag zo lang mogelijk thuis 
wonen. Dat is begrijpelijk. Wanneer 
mensen naar de verpleeglocatie 
komen om te wonen, dan zijn ze 
mogelijk al verder in het laatste deel 
van hun leven. In beide situaties is 

Zelfbeschikking, daar draait het om 
het belangrijk de wensen van de cliënt te kennen. Om dat 
gesprek aan te gaan tijdens het verlenen van de zorg, lijkt 
mij niet wenselijk. Er zal apart tijd voor gemaakt moeten 
worden om daar samen met alle betrokkenen bij stil te 
staan. Dat is niet eenvoudig, maar wel te realiseren. 

Proactief plannen
Als je weet wat een cliënt wel en niet wil ten aanzien 
van behandelingen, reanimatie of bijvoorbeeld 
medicatiegebruik, dan kan je de wensen eerbiedigen en 
handelen in de geest van de cliënt als die het zelf niet meer 
duidelijk kan maken. De zorg pro-actief plannen, dat is 
wat je zou willen of misschien moet ik zeggen, iemand zou 
gunnen. En daarvoor is meer nodig dan het sec vragen. 
Een gesprek, dat is wat je wilt en bij voorkeur op een 
regelmatige basis aangezien wensen door de tijd of door 
nieuwe inzichten weer kunnen veranderen. Juist ook de 
wensen in de laatste periode duidelijk hebben, is belangrijk. 
Wil iemand nog een keer naar het strand? Prima, dan 
regelen we dat, maar daarvoor moeten we het wel weten 
en dan kunnen verschillende mensen, van medewerkers en 
vrijwilligers tot de familie, hier een rol in spelen. 

We merken dat het praten over het levenseinde ook 
voor onze medewerkers een lastig onderwerp kan zijn. 
Iedereen heeft zijn eigen (culturele) waarden, normen en 
opvattingen. Dat maakt het soms lastig. Erover praten in 
het team helpt. Het helpt ook om bewust(er) te worden 
van de signalen van de cliënt en eventueel een gesprek 
te beginnen. Op de afdelingen heb je veel contact 
met de cliënt en je bent er met meerdere collega’s. 
Stemmingswisselingen gedurende de dag zijn merkbaar 
en kunnen direct onderling besproken worden. In de wijk 
wordt dat bemoeilijkt doordat je daar een korte tijd bent. 
Hoe de cliënt zich de rest van de dag voelt en gedraagt, 
daar heb je minder of geen zicht op. Het is lastiger 
emoties te vangen. Dat brengt een andere dynamiek 
met zich mee. Enerzijds door nog bewuster te kijken, te 
observeren hoe iemand de dag beleeft, zijn ziekte en 
daardoor nog bewuster het gesprek aan te gaan met de 
cliënt en in het team.”

Lastig wel, dat gesprek. “Natuurlijk, het zijn lastige vragen, 
maar wel vragen die gesteld moeten worden waarbij we 
moeten kijken naar zowel het lichamelijke, geestelijke als 
het sociale aspect. Goede zorg leveren, dat is zorg waar 
iemand behoefte aan heeft. En dat omvat het hele scala. 
Zingeving in de laatste periode van iemands leven staat 
vaak centraal. De behoefte om samen terug te kijken. Dat 
kan door samen foto’s te bekijken of herinneringen op te 

halen. Cliënten worden er rustiger van, blijer, waardoor ze 
ook rustiger die laatste fase van hun leven in gaan. 

Onbespreekbaar
Dat was aan het begin van mijn opleiding wel anders. Er 
werd niet over gesproken of in bedekte termen. Je sprak 
bijvoorbeeld over kanker als ‘K’ en dat was het. Er hing 
vaak een sfeer van vrees. Die angst komt veelal voort uit 
onbekendheid, de gedachte aan lijden of het missen van 
mensen. Het onderwerp speelt zich voornamelijk af in 
het hoofd. Het er over hebben kan helpen om eventuele 
nare gedachten weg te halen, maar juist ook om wensen 
duidelijk te krijgen en vast te leggen. Wij kunnen daarin 
een rol spelen door het gesprek te stimuleren en er tijdig 
over te beginnen met de cliënt en/of de familie.” 

Ben jij bang voor de dood? “Nee, de dood is voor mij een 
onderdeel van het leven. Door mijn beroep ben ik in alle 
fases van het leven ermee geconfronteerd geweest. Als 
ik er voor sta dan is het ongetwijfeld spannend, maar het 
is ergens ook een mooie, rustgevende gedachte dat het 
leven een keer afgesloten wordt. Mooi om terug te kijken. 
Natuurlijk ga je mensen missen en andersom. Maar dit is 
het leven. Er is een begin en een eind.” 

‘Goede zorg is zorg waar 
iemand behoefte aan heeft’

‘Ik hoop dat mijn leven 
gevierd wordt’
In deze video uit de serie ‘alles omtrent het 
levenseinde’ vertelt Cilia, waar zij vanuit haar beroep 
en privé aan denkt. Onderwerpen zoals palliatieve 
zorg, euthanasie en rituelen horen daar zeker bij, 
maar ook de dood zelf en het dan vieren van het (of 
haar) leven. Een mooi en openharig gesprek.

https://youtu.be/bAOSoOIiFcU
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“Over het gebruik van morfine 
bestaat een misverstand”, 
vervolgt Sandor. “Mensen 
denken dat als je ermee start 
diegene (daardoor) komt te 
overlijden. Dat klopt wel, maar 
het is niet zo zwart-wit. Geen 
oorzaak-gevolg. De stervensfase 
is al ingezet; de cliënt eet en 
drinkt bijvoorbeeld weinig en 
komt meestal niet meer uit 
bed. Dankzij de morfine hoeft 
iemand minder te vechten tegen 
bijvoorbeeld de pijn. Daardoor 
kan het overlijdensproces sneller 
gaan en sterven mensen op een 
meer comfortabele manier. We 
vergeten ook gemakshalve dat we 
in ons leven vaker met morfine te 
maken hebben zonder gevolgen, 
bijvoorbeeld bij operaties.”

Tijd
Mirjam: “Bijna iedereen wil weten hoeveel tijd ze nog 
hebben, maar dat ligt niet in mensenhanden, geef ik 
dan aan. We kunnen het hebben over de achteruitgang, 
maar het tijdsbestek is moeilijk in te schatten.” “Daarom 
benadruk ik van begin af aan altijd het belang van goed 
afscheid nemen”, zegt Sandor. “Dat is echt belangrijk.”

Wat kunnen jullie in de laatste fase betekenen voor de 
cliënt? “Vanaf het moment van wonen zijn we bezig 
met zorgverlening waarbij kwaliteit van leven behouden 
en verbeteren het uitgangspunt is. Het gaat om de 
lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften 
van cliënten. Maar ook het ondersteunen van naasten 
is een belangrijk onderdeel van de zorg. Praten over het 
levenseinde valt daar ook onder”, aldus Mirjam. “In de 
laatste fase mogen we palliatieve sedatie toepassen. 
Dat is het toedienen van morfine en slaapmedicatie bij 
een verwacht overlijden van de cliënt binnen 2 weken. 
Euthanasie mogen wij niet uitvoeren, maar we kunnen 
indien gewenst, wel helpen bij de aanvraag.”

Zorg loslaten
Sandor vervolgt: “Zorgmedewerkers kunnen in die laatste 
fase een zeer belangrijke rol spelen. Ze staan dagelijks in 
contact met de cliënt. Weten precies of iemand wel of 

niet comfortabel is. Het stervensproces is voor hen vaak 
ook lastig. Mensen horen te eten, te drinken, te leven en 
niet te lijden. Maar in die fase moet je deze dagelijkse zorg 
loslaten en andere zorg verlenen: pak dan een stoel en ga 
erbij zitten. Hou de hand vast. Kijk samen foto’s, luister 
naar rustgevende muziek. Dat is goed voor het proces van 
de cliënt en van de medewerker.”

“Het is begrijpelijk dat sterven voor hen een moeilijk 
onderwerp is. De meeste medewerkers zijn nog jong. Zij 
zijn met het leven bezig, niet met doodgaan. De zorg is 
gericht op leven en overleven. Niks doen kan niet. Dat 
klopt, maar de zorg die je kan geven in de stervensfase 
is op andere facetten gericht. Het is oké daar op je eigen 
manier mee om te gaan. Zo was er een medewerker 
die aan haar cliënt had gevraagd wat zij voor haar kon 
betekenen? ‘Bij me blijven’, was het antwoord. Heel de 
dag op de kamer was lastig te realiseren. Onze collega 
bracht haar daarop met bed en al naar de huiskamer. Het 
werd door de andere cliënten zeer goed ontvangen en ze 
kreeg van iedereen die dag op allerlei manieren aandacht. 
Dat was zo mooi. De volgende dag is ze rustig overleden.”

Advies
Hebben jullie nog tips? Mirjam en Sandor kijken elkaar 
even aan: “maak het bespreekbaar in het gezin, de familie. 
Denk aan de SIRE-reclame. Pluk de dag, maar sta er bij stil. 
Praat erover, niet eroverheen.”

leven toevoegen aan de dag?

Dagen toevoegen aan het leven of 

Verpleegkundig specialisten Mirjam en Sandor gaan vanaf dag 1 al in gesprek over iemands 
levenseindewensen. Dat dat niet altijd een fijn moment is, is duidelijk. “Maar toch voor ons 
noodzakelijk om te weten, mocht er ’s avonds al (spoed)zorg nodig zijn. Wat is belangrijk voor de cliënt 
en in zijn leven? En welke rol mogen wij daarin spelen? Daar draait het om.” 

“Ik wil handelen naar de wens van de cliënt. Natuurlijk is 
het confronterend om bepaalde vragen bij binnenkomst 
te stellen, zeker na mogelijke ervaringen in het 
ziekenhuis, maar stel dat er ’s avonds wat gebeurt?”, zegt 
Mirjam. “Bel ik een ambulance? Mogen we reanimeren? 
Daarom is het noodzakelijk te weten wat er belangrijk 
is voor iemand. Soms is het eerste gesprek niet het 
moment alle vragen te stellen, dan komen we er op een 
later moment op terug.”

“Wat verstaat de cliënt onder kwaliteit van leven?”, 
vult Sandor aan. “Daar draait het om. Elk antwoord 
is goed, maar soms kan een cliënt de gevolgen van 
zijn keuze niet overzien, dan gaan we ook daarover 
in gesprek. Soms willen cliënten per se gereanimeerd 
worden, terwijl dat medisch gezien niet ‘logisch’ is, 
bijvoorbeeld in geval van hartfalen. Uiteraard zullen we 
de wens respecteren, maar we leggen wel uit hoe de 
situatie erna eruit kan zien. Ik vind dat we daar eerlijk en 
open in moeten zijn.” 

Verschuiving
Mirjam: “Veel mensen willen over het levenseinde en hun 
wensen praten. De afweging is vaak: ga ik voor het lange 
leven of voor kwaliteit? Dagen toevoegen aan het leven 
of leven toevoegen aan de dag? Dat is de verschuiving 
die we zien. Anderen willen het niet: dood is dood. Hoe 
duidelijk wil je het hebben, denk ik dan. Voor velen is het 
verpleeghuis de laatste ‘halte’, maar dat wil niet zeggen 
dat er geen leven meer rest. Cliënten zijn wel steeds ouder 
als ze hier komen wonen. Vaak gaat het dan thuis niet 
meer, is er intensieve zorg nodig.

Naast de persoonsgebonden invulling hebben we ook te 
maken met religieuze en culturele aspecten. Maar er zijn 
zoveel nuances op dat vlak. Er bestaat geen blauwdruk. 
Het gaat echt om persoonsgerichte zorg. Zeker in geval 
van wilsonbekwaamheid kan geloof een rol spelen in de 
gesprekken met de naasten. Over de inzet van morfine 
bijvoorbeeld. Het uitgangspunt van de familie en de cliënt is 
vrijwel altijd dat onnodig lijden voorkomen moet worden.”

‘Over de inzet van 
morfine bestaat 
een misverstand’

‘Praat erover, niet eroverheen’
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waarin we nieuwe herinneringen 
kunnen maken. Het start vaak met 
mooie en openhartige gesprekken 
waarbij het draait om zingeving 
en spiritualiteit. Zegt iemand: 
ik zou graag nog naar Suriname 
gaan. Dan kan het antwoord zijn, 
hoe halen we Suriname voor u 
naar Nederland? Met eten of een 
drankje wellicht?  

Beladen onderwerp
De dood is een beladen 
onderwerp en is voor iedereen 
verschillend. Het kan verlichting, 
verlossing brengen, maar ook 
angst met zich meebrengen. Vaak 
hebben we wel een idee, maar het 
blijft een mysterie. Voor sommige 
mensen is het een mooie en 
troostende gedachte om herenigd 
te worden met overleden 
familieleden, geen pijn meer te 
hebben. Anderen weten niet wat 
komen gaat, maar berusten zich 
daarin of het roept juist angst op. 
Vaak gaat die angst gepaard met 
onzekerheden. Ik bied dan een 

luisterend oor, probeer zingeving bij de herinneringen te 
scheppen. Eenvoudig gesteld: door bij het ophalen van de 
herinneringen te zeggen ‘Hoe is dat nu voor u?’ in plaats 
van ‘U heeft een mooi leven gehad’. Want afhankelijk van 
iemands conditie kun je in de laatste dagen ook mooie 
ervaringen creëren, die waardevol kunnen zijn voor de reis 
die voor de (binnenkort) stervende komen gaat. 

De ervaring leert dat mensen vaak sterven op de manier 
zoals ze ook geleefd hebben. Het is daarom belangrijk 
de cliënt goed te kennen. Een mooiere vorm van 
persoonsgerichte zorg bestaat er naar mijn idee niet. 
Oprechte aandacht kunnen geven en een stukje mee 
mogen lopen in die laatste reis, dat is ontzettend mooi. 

Hoe denk jij over de dood? “Door mijn werk ben ik 
me er erg van bewust dat mijn leven betrekkelijk is. Ik 
probeer elke dag zo bewust mogelijk te leven en stress te 
voorkomen. Ik ben vaak getuige geweest dat mensen aan 
het eind aangaven: ‘als ik dit geweten had, had ik dingen 
anders gedaan.’ Dat is een belangrijke les. Ik probeer het 
daarom anders te doen. 

zingeving en spiritualiteit

Openhartige gesprekken over 

De laatste levensfase. Voor veel mensen klinkt het beladen. Maar voor Karan Gokoel, algemeen 
geestelijk verzorger is het misschien wel de belangrijkste fase in het leven van een mens. Een periode 
waarin het draait om zingeving en waarin hij probeert dat op verschillende manieren de cliënt te laten 
ervaren. Daarbij rekening houdend met diens levens- en geloofsovertuigingen. 

“Mijn fascinatie voor het levenseinde heeft ervoor gezorgd 
dat ik dit beroep uitoefen”, zo begint Karan, die vaak te 
vinden is in het hospice Claude Monet waar hij mensen op 
allerlei manieren steunt in deze belangrijke fase. Op kleine 
schaal een groot verschil maken. Daar draait het volgens 
mij om in de palliatieve fase. 

Zingeving 
We gaan in Nederland naar mijn idee nog klinisch om 
met het levenseinde. Als iemand bijvoorbeeld kiest voor 
euthanasie dan halen we feitelijk alles, wat nog mogelijk 
is, uit de kast wat die persoon nog wenst. Waarom dan 
niet als het levenseinde zich aandient? De palliatieve fase 
kan een mooie periode van zingeving zijn waarbij het 
allemaal draait om de vraag: wat wilt u? Of beter gezegd: 
wat wilt u nog diep van binnen? Vaak zie ik het antwoord 
in iemands ogen. Maar mensen durven het meestal niet 
te zeggen en dat is jammer. Dan draag ik het aan, soms 
tot grote verwondering van de persoon zelf. Een gebed, 
de behoefte aan intimiteit, een drankje op zijn tijd? Het 

kan en mag van alles zijn. Samen met Jolanda, teamleider 
hospice Claude Monet en haar team proberen we dat in te 
willigen en zo de cliënt tegemoet te komen. 

Respect
Veel cliënten geven aan tot het eind onderdeel uit te willen 
maken van het leven. De omgevingsgeluiden te willen 
horen, de aanwezigheid van mensen om zich heen. Uit 
respect creëren we afstand, de gedachte is vaak dat iemand 
rust nodig heeft. De behoefte, wat de cliënt nodig heeft 
dient echter centraal te staan. Uiteraard kan dat per dag 
verschillen. Daarom is het belangrijk dit gesprek elke dag 
opnieuw te voeren.”

Mentaal proces
Het niet weten wanneer je gaat, is voor velen beangstigend. 
Het is een mentaal proces, maar ook in die fase heeft 
de cliënt verlangens. Nare herinneringen aan het leven, 
kunnen we niet veranderen. Maar mogelijk is er nog 
kostbare tijd tussen het moment van opname en overlijden 

‘Mensen sterven zoals ze 
geleefd hebben’

Een olielichtje, klankschaal en op de achtergrond de Bhagavad Gita

Culturele en religieuze invloeden
Hoe er wordt stil gestaan bij de dood komt voort 
uit het geloof en culturele verschillen. Die schrijven 
rouwregels en doodsrituelen voor. Waarbij het laatste 
meer ‘opgelegde’ religieuze rituelen zijn, bijvoorbeeld 
het ritueel wassen van de overledene, terwijl 
rouwregels meer vrijheden qua invulling bieden. 
De kleur van een kist bijvoorbeeld. Dat is meer een 
traditie welke bepaald wordt door de cultuur. Vaak 
kies je voor wat je kent terwijl er meer mogelijk is. 

In de Westerse cultuur is rouw een 
privéaangelegenheid terwijl het juist een 
groepsaangelegenheid is voor mensen met een 
migratieachtergrond. Bij deze collectivistische 
culturen zie je dat de ‘controle op het naleven van de 
rouwregels’ sterker aanwezig is, bijvoorbeeld het niet 
onbedekt laten van het hoofd. En draag je wel de juiste 
kleding op een begrafenis? Doe je dat niet dan word je 
daar op aangesproken. In de collectivistische culturen 
zie je ook vaak mooie en intieme groepsmomenten. 
Hoe druk men ook is, ter wille van de dood of de liefde 
komt men bij elkaar. In die culturen neemt de zoon of 
dochter van de overledene vaak ook diens plek in opdat 
de familienaam kan voortbestaan. 

Rol van eten 
In de Afro-Surinaamse cultuur speelt eten een 
belangrijke rol bij de geboorte, het huwelijk, maar 
ook tijdens het ziekteproces, het afscheid en de 
rouwperiode. Bij het afscheid wordt er uitbundig 
gezongen en gedanst om te vieren dat de overledene 
terug is in het huis van God. Natuurlijk is er ook 
verdriet dat diegene de aarde verlaten heeft, maar de 
troostende gedachte overheerst. Daar wordt ook op 
gedronken, iets wat bij Moslims niet mogelijk is. In de 
hindoeïstische cultuur leggen mensen voedsel in de 
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*   1x per maand, €1,- per ronde
** €1,50 per keer 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Desiree Bijker, teamleider 
begeleiding via d.bijker@eykenburg.nl of via telefoonnummer 070 – 750 71 80.

10.30 - 12.00 uur Bewegen
10.00 - 12.00 uur Bingo ochtend*
14.00 - 16.00 uur Spelletjes (Bingo*)

Maandag

10.30 - 12.00 uur Crea-ochtend**
14.00 - 16.00 uur Vrije activiteiten

Dinsdag

10.00 - 12.00 uur Crea-ochtend**
14.00 - 15.00 uur Bewegen

Dinsdag

10.00 - 12.00 uur Kaarten maken 
14.00 - 16.00 uur Sjoelen

Woensdag

10.00 - 12.00 uur Breien
14.00 - 16.00 uur Handverzorging 

Donderdag

10.00 – 11.30 uur: Biljarten 
14.00 – 16.00 uur: Breien
14.30 – 15.30 uur: PC Hulp

Donderdag

10.00 - 12.00 uur Wandelen
14.00 - 16.00 uur Muziekmiddag

Vrijdag

10.00 – 11.30 uur: Geheugentraining
13.00 – 15.00 uur: Beautymiddag
15.00 – 16.00 uur: Wekelijkse borrel

Vrijdag

10.00 - 12.00 uur Vrije activiteiten 
14.00 - 16.00 uur Breinbrekers

Zaterdag

Het Zamen 
Esperantostraat 12

Huize Eykenburg
Kruisbessenstraat 12 

Alle dagen geopend van 09.30- 16.00 uur Drie dagen per week geopend van 10.00 – 16.00 uur

Op onze beide locaties is een Haags Ontmoeten locatie gevestigd waar ouderen en mantelzorgers 
terecht kunnen om ervaringen te delen, anderen te ontmoeten of deel te nemen aan activiteiten. 

Haags Ontmoeten

Dé apotheek in uw wijk
• Persoonlijk advies van onze 

apothekers

• Open op zaterdag 
(Bohemenwijk en van Laaren)

• Wij bezorgen gratis aan huis

• 24/7 kluis voor afhalen 
medicijnen (Bohemenwijk 
en Akelei)

Bohemenwijk Apotheek
Laan van Meerdervoort 1306

tel. 070-36 85 810
www.bohemenwijkapotheek.nl

Akelei Apotheek
Akeleistraat 35m

tel. 070-30 89 800
akeleiapotheek.nl

Apotheek van Laaren
Laan van Meerdervoort 629
tel. 070-36 08 683
apotheekvanlaaren.nl

tuin of in het huis. Zij geloven dat de overledene op die 
manier nog wat meekrijgt op zijn zielenreis. 

Hindoe ritueel
Een hindoe ritueel in de stervensfase is het laten drinken 
van Tulsi-jal, heilige basilicumblaadjes in water uit de 
Gangesrivier, aan de stervende. Met dit ritueel, wat 
gepaard gaat met verschillende mantra’s, wordt beoogd 
om moksha (verlossing) te bereiken en de ziel van 
de stervende te beschermen tijdens de zielenreis die 
komen gaat. Familieleden druppelen om de beurt wat 
Tulsi-jal in de mond van de stervende. Het geven van dit 
laatste sacrement wordt door familie en naasten als een 
bijzonder troostend en heilig moment ervaren. 

Niet één standaard
Crematies of wat te doen na overlijden verschilt ook per 
cultuur. In Nederland kennen we een gesloten oven. 
Iets waar ik wel eens vragen over kreeg van oudere 
Surinamers, want wat gebeurt er dan precies achter die 
gesloten deuren? Op een brandstapel, zo vinden zij, zie 
je dat duidelijk. Ook in India wordt er gekozen voor een 

publiekelijke brandstapel, terwijl er in Tibet wordt gekozen 
voor een luchtbegrafenis. Bij zo’n begrafenis wordt het 
lichaam op een bepaalde plek neergelegd waardoor 
aasgieren van het gestorven lichaam kunnen eten. Dit ter 
beschikking stellen van het lichaam aan de natuur wordt 
gezien als het teruggaan naar de oorsprong. 

Een lichaam is na de dood onrein binnen de hindoetraditie 
en wordt deze nooit opgebaard in een mandir (hindoe-
tempel) in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kerk of 
moskee. De manier hoe culturen omgaan met overleden 
personen is ingegeven door culturele normen, waarden en 
veronderstellingen wat er na de dood gebeurt. 

‘Wat je normaal vindt, is 
cultuurgedreven’

Karan leest voor uit de Bhagavad Gita
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Neemt u gerust contact met ons op
Uiteraard heeft Stichting Eykenburg vaste contactpersonen voor haar diverse diensten. Bij wie moet u zijn? Waar kunt u 
met uw vraag terecht? 

Via deze pagina in het InfoKruispunt helpen wij u hierin de juiste keuze te maken, zodat u zo snel mogelijk de juiste 
persoon aan de lijn heeft. Wij zijn telefonisch te bereiken op 070 - 750 70 00.

Het Zamen

Karel Appelstraat 070 - 750 7156

Hospice Claude Monet 070 - 750 7158
(dag)

Hospice Claude Monet 070 - 750 7159
(nacht)

Cor Damstraat 070 - 750 7160

Piet Mondriaanstraat 070 - 750 7161

Vincent van Goghstraat 070 - 750 7162

Paulus Potterstraat  070 - 750 7163

Pablo Picassostraat 070 - 750 7164

Huize Eykenburg

Benedenhuis  070 - 750 7202

Perron 1a 070 - 750 7205

Museumplein 1 070 - 750 7227

Bibliotheek 2a 070 - 750 7209

Strandpaviljoen 2 070 - 750 7211

Bloemenhof 3 070 - 750 7203

Arkeneel 070 - 750 7340

Klavertje 4 070 - 750 7240

The Living Stone 070 - 750 7210

Vragen over:

Huishoudelijke hulp 
Teamleiders Extramurale 
Huishouding

Thuiszorg 
Teamleiders Extramurale Zorg

Dementie of vermoeden hiervan
Casemanagers dementie

Cliëntgegevens en regelingen
Cliëntadministratie 

Werk en vrijwilligerswerk 
Personeelszaken

Wonen, rondleidingen en indicaties/
Abonnement Zeker Thuis
Woonconsulenten

De afdelingen van de twee locaties hebben een eigen telefoonnummer: 

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Geniet
bijvoorbeeld 

van:

Bij apetito willen we u laten genieten van gemak… en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. 
Bovendien ontvangt u nu 12 desserts t.w.v. € 12,29 gratis!

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis). 
Meld u aan via actiecode 109-EYKENBUR0322 en ontvang 10% korting 
op vervolgbestellingen.
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

Nu 12 
desserts
gratis!

Probeer nu 5 maaltijden 
voor slechts € 19,95!

Speciaal voor u

22019 apetito_adv PP + desserts_Eykenburg_190x135.indd   122019 apetito_adv PP + desserts_Eykenburg_190x135.indd   1 03-02-2022   12:5903-02-2022   12:59

Seks is gezond was de juiste oplossing van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben zeer veel juiste 
reacties mogen ontvangen. De heer G. van Vianen uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus en ontvangt van ons een 
cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg!

De oplossing van de nieuwe puzzel kunt u, voorzien van uw naam en adres opsturen naar Stichting Eykenburg, 
t.a.v. Nanda Bechtholt, Postbus 64627, 2506 CA Den Haag of u kunt een e-mail sturen naar redactie@eykenburg.nl. 
U kunt uw oplossing insturen tot en met 31 mei 2022.

OPLOSSING

PrijspuzzelPrijspuzzel

AFSCHEID

BLOEMEN

DIERBARE

EMOTIES

ERFENIS

EUTHANASIE

GEMIS

HERINNERINGEN

HOSPICE

MANTELZORG

NAASTEN

NALATENSCHAP

NAZORG

OPNAME

OVERLĲDEN

PALLIATIEVEZORG

ROUWPROCES

RUSTPLAATS

STEUN

TESTAMENT

THERAPIE

TROOST

UITVAART

VERDRIET

VERLIES

VERPLEGING

VERZEKERING

WILSBESCHIKKING



Samen maken we het verschil

Thuiszorg 
 Zorg en verpleging aan huis  Begeleiding thuis en casemanagement  Huishoudelijke verzorging
 Palliatieve zorg  Persoonalarmering  Dagbesteding  Ontmoetingscentrum  Zeker Thuis abonnement 
 Volledig Pakket Thuis

Wonen bij 
 Verpleeghuiszorg  Kortdurende opname  Zelfstandig wonen met zorg op afstand 
 Levensbestendige appartementen  Wooneenheid voor echtparen en partners

  Diagnostisch centrum Het Zamen  Hospice Claude Monet

Meer informatie: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl 

“Elke dag waardevol en betekenisvol.”“Elke dag waardevol en betekenisvol.”

Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie met twee sfeervolle locaties in Den Haag.
Wij bieden in Huize Eykenburg en Het Zamen een veelzijdig zorgaanbod passend bij uw
persoonlijke situatie en behoeften. Daarnaast bieden wij een uitgebreid aanbod aan 
zorg bij de mensen thuis. De wensen van onze cliënten vormen het uitgangspunt van ons 
handelen opdat u elke dag als waardevol en betekenisvol ervaart. 


