
Uit de praktijk

In de gracht

Hans van den Bosch (bestuurslid bij VPTZ Bommelerwaard en redacteur bij de Antenne) was 
meer dan dertig jaar huisarts op het platteland en maakte veel mee met zijn (terminaal) zieke 
patiënten. Voor de Antenne schreef hij de verhalen op. 

Zaltbommel is een vestingstad en heeft ook nog 

een binnen- en buitengracht die herinneren aan 

de Middeleeuwse situatie. De oude verdedigings-

werken zijn in de 18e eeuw omgetoverd tot een 

mooi park. Vlak bij dat park lag in de jaren tachtig 

het bejaardentehuis, mooi in het groen. Het was 

een verzorgingshuis.

Sommige van de bewoners gingen er rond hun 

65e levensjaar wonen, gewoon omdat ze 65 wer-

den. Ook zeer vitale echtparen brachten er, prima 

verzorgd, hun oude dag door. En soms duurde 

die dag vele jaren. Goed van eten en drinken, veel 

ontspanning en vertier, dus compleet in de watten 

gelegd. Eens per week ging ik als huisarts langs 

voor overleg met de directrice over de bewoners. 

Van oudsher waren ze dat zo gewend, eigenlijk 

kwamen ze nooit naar de praktijk. Bij sommige 

mensen ging ik daarna op verzoek nog even langs 

op hun kamer, om de resultaten daarvan met 

de verpleging te bespreken. Tegenwoordig is het 

zorgniveau veel zwaarder in verzorgingstehuizen. 

Het is vaak verpleeghuisniveau en daarom zijn er 

dikwijls, naast huisartsen, ook verpleeghuisartsen 

aan verbonden.

Op een middag was ik onderweg naar de direc-

trice en kwam in de hal een groep bewoners tegen 

die met de verpleging een stuk gingen wandelen. 

Dat gebeurde regelmatig en dat kon toen nog; 

tegenwoordig is daar veel minder tijd voor.

Mevrouw Jansen was een van hen en zwaaide 

enthousiast toen ze me zag. Zij was na de dood 

van haar man hier komen wonen en voldeed 

ruimschoots aan de leeftijdsnorm: zij was dik in 

de negentig. Een heerlijk leven samen met haar 

man gehad, ruim 65 jaar getrouwd, altijd zelf-

standig gewoond en nu goed verzorgd worden in 

het bejaardentehuis. Zij was slecht ter been en zat 

daarom deze middag in een rolstoel. Het was een 

klein, frêle en kwetsbaar vrouwtje.

Tijdens mijn bezoek op de kamer van een van de 

andere bewoners werd ik geroepen. De wandel-

tocht van de bewoners ging richting het wandel-

pad tussen de beide grachten. Een dijkje opduwen 

en bovenaan naar links of rechts, de singel rond. 

Dat was de bedoeling. De verpleegkundige moest 

zo veel kracht zetten om de rolstoel bovenop de 

dijk te krijgen dat de stoel doorschoot en er aan 

de andere kant meteen weer af reed. Mevrouw 

Jansen kwam dus onderaan de dijk voorover in 

het water terecht met de rolstoel bovenop haar. De 

wielen van de rolstoel staken net boven het water 

uit. Doordat het water modderzwart kleurde, was 

mevrouw Jansen totaal onzichtbaar. De verpleeg-

kundige sprong meteen in het water en omdat ik 

er ook snel bij was kon ik haar en haar collega’s 

helpen. Het was een moeilijke situatie daar ter 

plekke: veel begroeiing en de bodem was drassig 

en modderig.

Het duurde al met al een hele tijd voor we de rol-

stoel en mevrouw Jansen uit de blubberige mod-

dertroep hadden gehaald. Gezien haar leeftijd en 

de lange tijd onder water besloten we niet meer 

te reanimeren. De verpleegkundige was enorm 

overstuur en voelde zich heel erg schuldig, maar 

begreep toch ook wel dat ze hier niets aan kon 

doen. 

De politie en begrafenisondernemer werden 

gebeld en nadat het lichaam van mevrouw Jansen 

was opgehaald, zijn wij verslagen teruggekeerd 

naar het bejaardenhuis. De familie werd ook 

gewaarschuwd. Slachtofferhulp bestond toen nog 

niet. De politie heeft nog uitgebreid gesproken 

met de verpleegkundige en enkele collega’s. Het 

was geen natuurlijke dood waaraan mevrouw 

Jansen was overleden. Gelukkig werd snel dui-

delijk dat er geen kwade opzet was of grove 

fouten waren gepleegd en werd zij nergens van 

beschuldigd. Ze had het al moeilijk genoeg. De 

directrice heeft het droeve nieuws meegedeeld aan 

de familie en de aangeslagen huisgenoten. Met 

een groep bewoners, de verpleegkundigen en de 

familie hebben we uitgebreid nagepraat over het 

vreselijke gebeuren.

Het Leonardus Hospice in 
Hengelo beschikt sinds enige tijd 
over een koppelbed. Daardoor 
kan met weinig inspanning van 
het bed van de gast een royaal 
tweepersoonsbed gemaakt wor-
den. Dit biedt familie of naasten 
de gelegenheid om een of meer 
nachten samen met de gast door 
te brengen. Het blijkt een schot 
in de roos en er wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt. Zoals de 
familie Oei. Antenne-redacteur 
Gerda Leeuw, tevens vrijwilliger 
in Leonardus Hospice, zag met 
eigen ogen hoe waardevol de 
inzet van een koppelbed kan zijn. 

‘Op een morgen kwam ik in de kamer van 

onze gast mevrouw Oei, en zag dat dochter 

Lely en kleindochter Lotus naast haar in het 

koppelbed lagen. Dat was zo hartverwar-

mend om te zien dat ik na het overlijden van 

de gast in gesprek ben gegaan met beiden.’ 

De familie vond het prima om daarvan ver-

slag te doen in Antenne.

Zo dichtbij als mogelijk
Dochter Lely vertelt dat ze altijd al heel 

fysiek is geweest. Ze kroop vaak dicht tegen 

haar moeder, mevrouw Oei, aan en pakte 

haar graag vast. Het koppelbed bood de 

mogelijkheid om ook in de laatste fase van 

het leven van haar moeder zo dichtbij als 

mogelijk te zijn. Het samen liggen en slapen 

geeft een gevoel van gelijkwaardigheid. Meer 

dan dat je in een stoel naast het bed zit, aldus 

Lely. Het bed geeft een andere nabijheid en 

geeft je de mogelijkheid die ruimte te pak-

ken die goed voelt. Je kunt tegen elkaar aan 

liggen of iets meer afstand nemen en de 

zieke kan nog even je hand pakken, als ze 

dat wil. Er is een vorm van wederkerigheid. 

Lely vertelt dat haar moeder soms haar arm 

pakte en dat ze voelde wanneer haar moeder 

onrustig werd of heel erge jeuk had. 

Heel faciliterend
Haar moeder bleef tot het einde toe heel 

helder, maar praten met haar moeder ging 

steeds moeilijker. Dat was ook niet belang-

rijk, vindt Lely. Het ging om nabijheid. Het 

koppelbed was daar heel faciliterend voor 

en niet alleen ’s nachts. Ook zonder dat bed 

hadden we wel bij haar gelegen, maar een 

gewoon bed ligt toch ongemakkelijk. Lely 

kijkt met veel dankbaarheid terug op deze 

laatste periode. Ze waardeert de wijze waar-

op haar moeder de tijd heeft genomen haar 

leven rond te maken, zoals het benoemen 

van de pijn van dingen en het heeft kunnen 

delen met haar kinderen. Het is troostrijk 

voor degenen die ze achterliet. Daar heeft de 

veilige omgeving van het hospice zeker aan 

bijgedragen.

Laatste ‘logeerpartij’
Lotus, de 10-jarige kleindochter van 

mevrouw Oei, vertelt dat ze het fijn vond 

om in het hospice bij haar oma te zijn. Haar 

moeder had haar goed voorbereid en omdat 

ze er vaak was, had ze veel tijd om afscheid 

te nemen. Ze had een heel goede band met 

haar oma, ze ging er vaak logeren en kroop 

dan bij haar in bed. Nu zou het de laatste 

‘logeerpartij’ worden. Ze heeft nog drie keer 

bij oma in het koppelbed gelegen en haar 

af en toe over het zachte, grijze haar geaaid. 

Praten met oma lukte op het laatst niet 

meer, maar ze kon wel merken dat oma het 

fijn vond. Lotus vond het ook wel een beetje 

spannend om naast haar te liggen en soms 

had ze er moeite mee, maar: ‘Ik wist dat het 

niet anders kon’, aldus deze heel lieve, wijze 

kleindochter. 

Heel veel troost
Greta Schiphorst, coördinator in het hos-

pice, vertelt dat in haar vorige werk als lid 

van het consultteam van het ziekenhuis het 

koppelbed heel erg werd gepromoot. Ze 

hoorde dat je bij de Stichting Roparun een 

aanvraag kon doen voor zo’n bed. Op dit 

moment is verspreid over Twente een aan-

tal van deze koppelbedden door Roparun 

geschonken aan hospices. Door zo’n koppel-

bed kun je van iedere kamer in het hospice 

een familiekamer maken, waardoor het voelt 

als ‘bijna thuis’. Tijdens de nazorggesprekken 

wordt vaak benoemd hoe belangrijk het was 

dat de mogelijkheid bestond om samen nog 

de nacht door te kunnen brengen. Soms 

wordt er niet eens gebruik van gemaakt 

maar dat het kan, geeft rust. Het valt op dat 

niet alleen de partner van de gast maar ook 

kinderen, kleinkinderen en goede vrienden 

er gebruik van maken. In sommige culturen 

is het vanzelfsprekend(er) dat je de ster-

vende niet alleen laat en wordt het bed ook 

overdag gebruikt en liggen er soms meerdere 

mensen in het koppelbed. In het nagesprek 

hoort de coördinator ook terug dat door 

de nachten samen door te brengen er soms 

mooie gesprekken worden gevoerd, gezegd 

wordt wat nooit gezegd werd en losse eindjes 

aan elkaar worden geknoopt. Dat geeft rust 

voor de gast en biedt heel veel troost voor de 

nabestaande(n).
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‘Het koppelbed 
blijkt een schot in 

de roos en er wordt 
dankbaar gebruik 

van gemaakt’
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