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Voordat ik twee in hospice de Regenboog 
verblijvende gasten zal spreken, word ik door 
verpleegkundige Roos Daniels in contact 
gebracht met Jeroen Veenstra, waarvan de 
moeder in de Regenboog overleed, en met 

Martine van Cuijck, wiens ouders er tegelijkertijd werden 
opgenomen en kort na elkaar stierven, een bijzonderheid. 
Twee precies formulerende nabestaanden, die ondanks de 
gevoeligheid van het onderwerp bijzonder open vertellen 
over het ziekbed en sterven van hun ouders, in grote 
dankbaarheid naar het hospice.  

De moeder van Jeroen Veenstra had de ziekte van Crohn, 
een chronische darmontsteking, waarvoor ze al jaren met 
weinig succes werd behandeld. Een sterke, zelfstandige 
vrouw, tot haar ziekte verergerde en ze ziekenhuis in, 
ziekenhuis uit ging. „Op een gegeven moment werd ze 
gek; ze kon er niet tegen dat er om half acht ‘s ochtend al 
zorgverleners aan haar bed stonden. Mijn broer en ik hadden 
een gesprek met de behandelende artsen die de oorzaak 
van de ontsteking maar niet konden vinden; ze werden ook 
wel beetje gek van haar. Mijn moeder gaf aan dat ze naar 
huis wou, wetende dat ze niet meer beter zou worden.” 
Vanuit huis belandde ze al snel weer op de eerste hulp, na 
inname van een overdosis medicijnen: een noodkreet. Om 
in aanmerking te komen voor euthanasie zou ze moeten 
opknappen en wilsbekwaam worden verklaard. Jeroen: „Dat 
wilde ze absoluut niet. Ze stopte bewust met eten en drinken 
om haar levenseinde te bespoedigen. 

Een ingrijpende en moedige keuze. We hebben het 
gerespecteerd en met goede medische en verpleegkundige 
zorg is het mogelijk gemaakt.” Anneke Witziers, arts 
palliatieve zorg, vond een plek in hospice de Regenboog. 
Ze zat al half op een wolkje, ze was klaar om dood te gaan.” 

De vader van Martine ven Cuijck was ernstig ziek en ging 

snel achteruit, haar moeder was invalide en kreeg een 
longontsteking. Ze belandden samen in het Annaziekenhuis. 
En daarna, toen bleek dat herstel er niet meer in zat, 
samen op een kamer in de Regenboog. Martine: „In het 
ziekenhuis moet er nog van alles, dat is gericht op mensen 
beter maken, in een hospice wordt dat losgelaten: blijf maar 
lekker liggen, het hoeft niet meer. Mijn moeder is al na drie 
dagen overleden. We  hebben de uitvaart van mijn moeder 
geregeld met mijn vader erbij. De dag voor de crematie ging 
het heel slecht met hem, ik was bang dat ik moest kiezen 
tussen de uitvaart van de een of blijven bij de ander. Dat was 
afschuwelijk. De dag van de uitvaart ging het gelukkig goed, 
de wensambulance heeft gezorgd dat hij er bij kon zijn, dat 
was echt geweldig. Hij heeft toen afscheid kunnen nemen 
van heel veel mensen. Daarna was het gewoon een beetje af 
aan het lopen, hij had er vrede mee.”

Beiden beschrijven de Regenboog als een heel gastvrije 
plek, waarin de wensen van stervenden centraal staan. Alles 
is er op gericht het hen zo aangenaam mogelijk te maken, 
ook voor bezoekers wordt met aandacht gezorgd. Je kunt 
ten alle tijden binnenlopen, er is tijd voor gesprek of een 
luisterend oor. Jeroen: „Het gevoel dat niets een probleem 
was, is me bijgebleven. Het aanvoelen en respecteren van 
mijn moeders gevoeligheid voor geluid en licht. De deur 
mocht dicht ondanks het opendeurbeleid en ze benaderden 
haar heel stil en kwamen zo min mogelijk binnen. In het 
verlengde daarvan lieten ze ook veel zorg aan mij over 
omdat mijn moeder dat fijner vond. 

De fijne maar ongedwongen vraag of ik mee wilde eten elke 
dag. En de geur van soep in de gang, die gratis was met een 
potje ernaast voor een vrijwillige bijdrage. Gemaakt door 
een vrijwilliger. Heel lieflijk. Ik ben er alle dagen geweest, 
sliep bij haar op de kamer. Ik liep op mijn sokken naar de 
familiekamer, het was een tweede thuis voor mij die week.
Dat heeft heel erg bijgedragen aan mijn verwerking. 

‘IK VOND DE MENSEN NIET ALLEEN LIEF VOOR MIJN 
OUDERS MAAR OOK VOOR MIJ EN MIJN MAN, 
HET WAS EEN WARM BAD’.

V

Zelf ouder wordend, met hoogbejaarde ouders, in coronatijd ben ik me 
bewust van onze sterfelijkheid en denk ik na over het levenseinde. In 
gesprek met mijn ouders wordt een hospice als mogelijkheid genoemd. 
Wat is goede zorg in de laatste levensfase? 

               TEKST ANEMOON LANGENHOFF | FOTO’S FREEKJE GROENEMANS

Ook het afscheidsritueel staat me nog scherp voor ogen. 
Voor een overledene de Regenboog verlaat wordt er een 
speciaal kaarsje aangestoken, al het aanwezige personeel 
komt er even bij staan en er wordt nog een kort woordje 
gesproken, heel bijzonder.” Martine: Ik vond de mensen 
niet alleen lief voor mijn ouders maar ook voor mij en 
mijn man, het was een warm bad. Bij aankomst van mijn 
ouders stond er een welkomstboeketje klaar, toen we 
daar gewaakt hadden kwamen ze vragen wat we voor het 
ontbijt wilden, een van de vrijwilligers hield van bakken en 
ging het hele hospice langs met een lekkere taart. Iedere 
kamer heeft een klein keukentje met een Senseo en een 

waterkoker voor bezoekers. Bij de kamer van mijn ouders 
was een terrasje. De omgeving is prachtig. In hun kamer 
waren heel veel ramen, met struiken en vogelnestjes en 
ontzettend veel vogeltjes, daar kon je de hele dag naar 
kijken, de voederbolletjes hingen pal voor de ramen.” 
Jeroen: „Ik begrijp dat ze gaan verbouwen, ik gun ze meer 
mogelijkheden en faciliteiten; het gebouw piept en kraakt 
wel een beetje. Als je hen een wensenlijstje laat opstellen 
dan hebben ze vast een heel pakket. Ze moeten het met 
minimale financiële middelen doen, en doen dat met 
maximale liefde.” Na vijf dagen kreeg Jeroens moeder pijn, 
het enige moment dat haar wilskracht verzwakte. 
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een notaris laten komen, een paar goede vrienden regelden 
mijn administratie en zorgden voor mijn huis. Ik lag hier te 
wachten op de dood, maar die kwam niet. Een onwezenlijke 
tijd.” Ze knapte zelfs wat op. Intussen is ze ver over de 
maximale verblijfsduur van drie maanden. Haar huis is 
verkocht, ze voelt zich een zwerfkat. Ze staat op de wachtlijst 
voor een verpleeghuis, daar ziet ze tegenop. Hier voelt 
ze zich fijn: „Artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers zijn 
zorgzaam, vriendelijk, meelevend, sommigen weten precies 
mijn wensen ten aanzien van mijn verzorging, wat voor mij 
heel prettig is.” Ze geniet van bezoek, kijkt graag naar tv-
programma’s over de natuur en over tuinen. Voor puzzelen 
en lezen heeft ze geen geduld meer. Een fysiotherapeut 
oefent sinds kort met haar om weer met een rollator te 
kunnen lopen en om haar door het liggen verzwakte rug 
te sterken zodat ze in een rolstoel kan zitten. Maar voor 
Sylvia hoeft het niet meer, ze ziet de zin niet meer: „Ik blijf 
flink en vrolijk, maar diep in mijn hart denk ik, als straks alles 

geregeld is: laat mij maar gaan. Zonder verdriet, zonder pijn, 
ik ben er klaar voor.” 

Theo hoopte de verschijning van deze FRITS te halen, maar 
overleed twee weken na het interview. In zijn laatste dagen 
verlangde hij naar het levenseinde, schrijft Roos, 
dat rustig kwam.

In deel 2, dat in februari verschijnt, spreek ik met een arts, 
een verpleegkundige, een geestelijk verzorger en een 
vrijwilliger van hospice de Regenboog.

Hospice de Regenboog valt onder het Sint Annaklooster: 
https://www.sintannaklooster.nl/hospice-zorg

De Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog zet zich in 
om financiële steun te krijgen voor de hospices. De stichting 
heeft een Anbistatus.

van waaruit zijn botten zijn aangetast, zo ernstig dat 
zijn ribben bij de geringste druk breken. Na een chemo 
en bestralingen, zware pijnstilling vanwege zenuwpijn 
en een ziekenhuisopname werd de balans opgemaakt. 
Theo: „Verbetering zit er niet in, je gaat alleen maar 
verder achteruit; ik stop met chemokuren, het is alleen 
maar remvloeistof.” Hij noemt het hospice een rustplaats, 
waar je kunt accepteren dat je langzaam wegglijdt in je 
eindfase, in liefdevolle verzorging. Hij maakt grapjes met de 
verpleegkundige: „Je moet een beetje plezierig met elkaar 
omgaan. Ik hou rekening met hen en zij met mij. Er is hier 
altijd tijd voor een praatje.” 

Met morfine en dormicum is het stervensproces verlicht. „Ik 
kan er alleen maar op terugkijken als iets heel moois. De 
manier waarop ze wilde sterven is haar gelukt. Euthanasie, 
maar zonder hulp van anderen. Wij als kinderen zijn vooral 
trots op haar dat ze het voor elkaar heeft gekregen.” Martine: 
„De laatste nacht heb ik bij mijn vader geslapen, op een 
veldbed, mijn man in een uitschuifbare stoel. Mijn vader was 
al met morfine en slaapmiddel in slaap gebracht,  hij is niet 
meer bij kennis geweest.”

Verpleegkundige Roos Daniels bracht me in contact met in 
het hospice verblijvende gasten, zoals ze genoemd worden: 
mensen in hun laatste levensfase. De eerste twee overleden 
voor ik ze kon spreken. Een week later waren er twee 
anderen die in gesprek wilden. Ze vonden het belangrijk en 
fijn hun verhaal te vertellen. Ik vond het spannend, hoe zou 
ik ze aantreffen? Hoe open zou het gesprek kunnen zijn?

Ik ontmoette Theo van Loon (86) en Sylvia van Genugten 
(76). Het ijs was snel gebroken. Er was geen enkel taboe. 
Ze vertelden graag en vol over hun leven, hun ziekbed, 
de naderende dood en hoe goed en liefdevol ze werden 
verzorgd in het hospice. In de twee uur dat ik met ze sprak, 
zo intiem, op anderhalve meter van hun bed, ontmoette ik 
twee mensen om van te houden. Mild, gelouterd, lief.

Theo zucht als hij zich aan een handvat omhoog trekt en 
is kortademig als hij spreekt. Hij kreeg extra pijnstilling 
voor dit gesprek. In 2016 werd darmkanker geconstateerd, 
die uitzaaide naar zijn longen, in 2018 prostaatkanker 

Theo vertelt over zijn leven, over de minder makkelijke 
kanten omdat zijn vrouw jarenlang sukkelde met haar 
gezondheid en hij voor haar en hun zonen zorgde, terwijl 
hij ook moest werken. En over zijn geliefde camping in 
Blanes, waar hij elke zomer kwam, de laatste vijfentwintig 
jaar overwinterde hij in Benidorm. Vanuit zijn bed kijkt hij 
uit op een grote foto van de kustlijn waar hij zo van houdt. 
En van het laatste alcoholvrije biertje dat hij er dronk met 
zijn zoon en kleinzoon, die hem daar afgelopen winter 
terughaalden toen hij problemen kreeg met zijn katheters. 
„Ik heb gezegd: wat er ook gebeurd, ik blijf een  positief 
mens. Dat ben ik altijd geweest, anders had ik dit leven ook 
niet vol kunnen houden.” Theo heeft een map gemaakt 
waarin alles beschreven staat: adressenlijsten , muziek, zelfs 
wat hij aan wil in de kist. „Euthanasie hoeft van mij niet, maar 
met de hospice-arts is afgesproken dat ik menswaardig aan 
mijn einde kom, je hoeft tegenwoordig niet met allerlei pijn 
te overlijden.” Hij luistert graag naar Spotify en YouTube, 
hij houdt van allerlei soorten muziek. Achter het raam ziet 
hij vogeltjes door de takken heen bewegen en in de verte 
mensen die groente oogsten op de Stadsakkers. „Het 
belangrijkste is dat ik een goed leven heb gehad en in dat 
leven de zorg heb kunnen leveren die nodig was, voor mijn 
vrouw, voor mijn kinderen, daar kijk ik tevreden op terug.” 
Hij gelooft niet meer in de gouwe troon die vroeger beloofd 
werd, maar hoopt op een hiernamaals: „Ik zou mijn vrouw 
weer terug willen zien.” Hij zegt zich al lang voorbereid  te 
hebben op de overgave aan het onbekende: „Mijn motto 
was: ‘Accepteren en berusten in het leven, wat het je ook zal 
geven’. En vandaaruit: laat maar komen.”

Sylvia excuseert zich voor haar ‘tandeloze bekkie’: „Ik heb 
sondevoeding. Dat slangetje gaat door mijn keel en als ik 
dan die tanden in heb is, dat zo vervelend.” Zo mager en 
moe als ze is, haar ogen sprankelen. Ze kwam hier in juni 
met een levensverwachting van maximaal veertien dagen, 
en is er, tot ieders verbazing, na vier maanden nog steeds. 
Ze was nog zelfstandig en fit, tot bleek dat ze een zwakke 
plek heeft in haar aorta: een tikkende tijdbom. „Dan moet 
je je daar ineens op instellen. Nou ben ik gelukkig een 
nuchtere, ik heb geen kinderen, weinig familie, geen partner, 
ik heb me er gewoon bij neergelegd. Ik moest snel het een 
en ander regelen, in het weekend voor ik hier kwam heb ik 

ZE KWAM HIER IN JUNI MET EEN 
LEVENSVERWACHTING VAN MAXIMAAL 
VEERTIEN DAGEN, EN IS ER, TOT IEDERS 
VERBAZING, NA VIER MAANDEN NOG STEEDS. 

THEO VAN LOON
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