
HOSPICE 
DE REGENBOOG:
LEVEN TOEVOEGEN 
AAN DE DAGEN, 
NIET DAGEN AAN 
HET LEVEN



I
n de tweede golf van de coronacrisis bespreek ik 
deze vraag met Anneke Witziers (vijftien jaar arts in 
het hospice), met Roos Daniels (sinds 2,5 jaar bij de 
Regenboog werkzaam als verpleegkundige), Betty 

Morel (sinds tien jaar geestelijk verzorger, ook bij Logeerhuis 
en Hospice In Via in Helmond) en met vrijwilliger Mieke 
Vlemminx, die hier al bijna vanaf de start negentien jaar 
geleden meeloopt. Het hospice begon met twee kamers 
op de Boschdijk, is sinds 2002 met eerst zes en nu tien 
kamers en vanaf 2021 met veertien kamers in nieuwbouw 
gevestigd op een prachtige plek in het groen op Landgoed 
Eikenburg in Eindhoven. 

Mieke werkte 29 jaar als verloskundige in het Catharina 
Ziekenhuis. Nu helpt ze twee avonden per week aan 
de andere kant van het leven. Anneke: „Het begin en 
het einde van het leven lijken op elkaar. Het zijn allebei 
scharniermomenten: belangrijke momenten die je 
niet kunt overdoen.”
Mieke vindt het goed om ook na haar pensionering iets 
voor een ander te kunnen betekenen: „Als vrijwilliger kun 
je niet denken dat je aan stervensbegeleiding gaat doen, 
je bent er maar een paar uurtjes per week. Wel ben je een 
meerwaarde voor de gasten en een ondersteuning 
voor de verpleging.”
Dat betekent extra handen waar nodig en tijd voor 
bijvoorbeeld een wandeling, een voetmassage, het 
ontvangen van familie. Het geeft voldoening. Benodigde 
kwaliteiten: inlevingsvermogen, aandacht, dienstbaarheid.

Het hospice, verbonden aan het van oorsprong katholieke 
Sint Annaklooster, is open voor alle gezindten. Anneke: „In 
principe is iedereen vanaf achttien jaar welkom. Maar we 
kunnen niet iedereen hier ontvangen. Er zijn grenzen aan 
wat wij qua medische zorg kunnen hanteren, we kunnen 
hier geen dwalende, dementerende mensen opnemen. 
Er zit hier geen slot op de deur. Ook psychiatrische 
problematiek kunnen we hier niet opnemen.”
Betty: „Dan verwijzen we door naar een plek waar wel de 
juiste zorg is. Bij Archipel zijn bijvoorbeeld hospice-bedden 
voor mensen met een dementiebeeld.”

Afhankelijk van de indicatie wordt een eigen bijdrage 
per dag gevraagd. Als mensen de eigen bijdrage niet 
kunnen betalen, wat met enige regelmaat voorkomt, dan 
kan er een regeling worden getroffen. In principe vindt 
in de Regenboog geen euthanasie plaats. De focus ligt 
op palliatieve zorg. Voor kinderen en jongeren is er een 
speciaal hospice in Waalre en Leiden.

Anneke: „Ik heb heel lang in een verpleeghuis gewerkt 
en daar overlijden ook veel mensen, ik vond dat een heel 
mooi stukje van mijn vak. Je wilt mensen die binnenkomen 
eerst medisch goed behandelen, dat is mijn eerste missie: 
het opnieuw instellen op medicatie. Als mensen niet meer 
misselijk zijn, geen pijn meer hebben of benauwd zijn, dan 
kunnen ze gaan nadenken over het laatste stukje. Dan 
kun je gaan kijken naar ‘wat zit me nu nog dwars, wie wil 
ik nou nog zien, hoe verhoud ik me tot mijn geloof? Of tot 
mijn naasten?’ Mieke: „Mensen komen hier vaak doodziek 
binnen, dan denk je ‘dat duurt niet lang’. Na een paar dagen 
zie je ze wat opknappen, door de goeie 
zorg en begeleiding.” 

Anneke: „In het ziekenhuis zie je nog de strijd, de hoop: 
‘is er nog behandeling mogelijk’, bij de mensen die hier 
komen is er vaak wat meer acceptatie.” Mieke: „De stap is 
groot om hier te komen, maar als die stap is gezet dan geeft 
dat vaak rust, ruimte. Ik weet nog een patiënt die zei: ‘Ik ben 
gelukkig hier’. Ook toen het minder en minder werd zei ze 
nog steeds: ‘Ik ben gelukkig’.” Roos: „Soms komen mensen 
te vroeg en soms te laat. Het fijnste is als mensen hier op 

tijd komen om ruimte te hebben voor het proces, samen 
met de familie.” Betty: „Vaak zijn mantelzorgers heel 
moe geworden. Als de zieke hier is, kunnen ze terug 
in hun rol als partner of kind, zonder continu overal op 
te moeten letten: medicijnen, boodschappen, apotheek, 
lichamelijke verzorging.” 

Anneke: „De fase van overbehandelen is meestal achter 
de rug als mensen hier komen. Het bewustzijn daarover 
is de laatste twintig jaar gelukkig gegroeid. Ziekenhuizen 
krijgen een andere insteek, hier geen Amerikaanse 
toestanden als ‘iemand mag niet dood gaan of moet 
sterven aan een infuus’. Er komt een nieuwe generatie 
aan, die is zich veel meer bewust: ‘niet alles hoeft wat 
kan’, ik ben daar heel hoopvol over.” Betty: „Er is meer 
aandacht voor de dood, er wordt meer over gesproken. 
Je kunt tegenwoordig allerlei lijstjes invullen, maar als je 
dingen geregeld hebt, wil dat nog niet zeggen dat je bij 
je gevoel komt en dat deelt met een ander. Ik merk wel 
dat mensen dat nog altijd heel moeilijk vinden.”
Anneke: „Mensen denken soms dat alles geregeld 
gaat worden: ‘Ik wil in slaap gebracht worden’, of ‘ik wil 
euthanasie’, en dan moeten we zeggen ‘nee, dat kan nu 
nog niet’.  We willen graag dat leven en dood maakbaar 
zijn, maar dat zijn ze niet. Het loopt altijd anders, het 
is een natuurlijk proces en wij willen dat proces niet 
verkorten, niet verlengen, maar ondersteunen en 
begeleiden. Het is zoals het is, zoals een bevalling soms 
ook wat langer duurt en soms wat korter.”
Betty: „Mensen sterven een beetje zoals ze geleefd 
hebben. Er zijn ook mensen die hun vertrouwen geven: 
ik krijg hier goede zorg, er zijn lieve mensen om me 
heen, dat komt wel goed. Een Belgische psycholoog 
heeft ooit gezegd: ‘Loslaten is anders vasthouden’. 
Dat geldt zowel voor degene die gaat sterven als voor 
de nabestaanden, het is niet passief,  jij blijft daarin 
aanwezig. Als je kunt meebewegen in de dynamiek 
dan is er ontzettend veel te beleven aan een dag. Niet 
alles is even mooi of rooskleurig, maar zo is het leven ook 
niet. Wees in de dag, geniet dat je een bezoekje hebt, een 
moment van aandacht, een fijne massage. Je moet leven tot 
je laatste adem. Er blijft er altijd wel iets, hoe klein ook, dat 
de moeite waard is. Ik heb een mevrouw meegemaakt, die 
was in het laatste stadium; ze kon niet meer lopen, ze kon 
haar handen niet meer bewegen, ze kon niet meer praten, 
heel moeilijk slikken. In die laatste dagen vroeg ik haar: ‘Wat 
maakt het leven voor jou nog de moeite waard? Waar geniet 
je nou nog van?’ En toen zei ze, heel gebrekkig, tegen mij: 
‘Bloemkoolsoep met slagroom. Dat smaakt voor mij alsof 
ik een stukje van de hemel proef’. Ik heb in gesprekken 
speciale aandacht voor de open eindjes, wil je daar nog 

iets mee? Er moet niks, we kijken wat voor deze persoon 
belangrijk is zodat die zijn leven kan afronden. Soms is 
er behoefte aan contactherstel met familie, dan bemiddel 
ik. Soms zeggen mensen ‘ik had liever 85 willen worden 
dan 65’, ze vinden dat ze te kort leven. Door naar hun 
levensverhaal te gaan, kunnen mensen zien wat ze allemaal 
gedaan hebben en dan krijg je een andere evaluatie: ‘Mijn 
leven is toch best de moeite waard geweest’.” Mieke: „Na 
het overlijden helpt de familie vaak mee met de laatste 
zorg, als ze het  spannend vinden kijken ze toe, dan vraag 
ik: ‘Wie kan de stropdas strikken, aan welke kant had-ie zijn 
scheiding, wie doet de knoopjes dicht?’” Roos: „We hadden 
laatst een moeder met drie prachtige dochters. Zij was altijd 
erg gesteld op haar uiterlijke verzorging. Na het overlijden 

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?
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‘DE STAP OM 
HIER TE KOMEN IS 
GROOT, MAAR ALS 

DIE IS GEZET, 
GEEFT DAT RUST’.
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naar de Chinees.” Er is Zorg voor de Zorgenden, intervisie 
onder leiding van Betty. Dat ze het soms ook mee naar 
huis nemen, vinden ze normaal. Mieke: „Een mevrouw is 
bij mij bevallen en helaas ook bij mij overleden. Haar man 
overleed hier eerst. Ze waren zo jong, dat raakt je.” Ze 
vertellen hoe ze van mensen gaan houden, en hoe dat 
helpt ook mild te blijven naar mensen die moeilijker zijn. 
Roos: „Hier werken heeft me meer diepgang gegeven.  De 
processen waar wij een stukje in mee mogen lopen, van 
afscheid nemen van het leven, van het overlijden en de 
zorg erna, de dankbaarheid: ‘Ik was er bij toen mijn moeder 
stierf’, dat is iets heel moois.” Betty: „Jonge mensen komen 

meer binnen dan oudere mensen. Ik heb 
een keer een vrouw meegemaakt, een 
moeder met een tweeling van vijf jaar. 
Dat vond ik heel intens. Toen hebben we 
afscheid genomen in een ritueel met die 
tweeling, haar ouders waren er ook bij: 
‘We maken een kringetje van jongens en 
van meisjes en we buigen en we buigen...’, 
zo’n eenvoudig kinderritueel, dat ook bij de 
volwassenen ongelofelijk  binnenkwam, zo 
teder. Dat beeld zal ik nooit vergeten.”
Als een gast is overleden wordt door het 
personeel een liefdevol afscheidsritueel 
gehouden, waar de familie bij is. Tijdens 
de uitvaart, die soms begeleid wordt 
door Betty, wordt in het hospice een 
kaars aangestoken. Ook is er, normaal 
gesproken, een paar keer per jaar een 
herdenkingsdienst: de familie wordt 
uitgenodigd.
Betty: „Dat is voor mensen vaak heel 
betekenisvol, juist daar, dan is er een 
avond met muziek, met mooie gedachten, 
de familie kan wat voorlezen, de namen  
van de overledenen worden genoemd, er 
wordt een lichtje aangestoken. We geven 
de familie iets mee als herinnering aan de 
avond.” Dit jaar is ter vervanging een mooie 
kaart gestuurd aan de nabestaanden. 

De kamer blijft na een overlijden een dag 
leeg, daarna komt meestal een volgende 
gast. Roos: „Je denkt soms: ‘ík kan daar 
vast nog niet voor openstaan’, maar 
eenmaal in gesprek met een nieuwe gast 

lukt dat, als vanzelf, telkens wel. Hij of zij neemt 
eigen spulletjes mee en heel snel is dat dan gewoon 
de kamer van die persoon.”
Corona heeft veel impact, er geldt: maximaal twee 
bezoekers per gast per dag. Als mensen terminaal 
zijn, wordt dat verruimd. Roos: „De mondkapjes 
vind ik moeilijk: ik kan niet eens met een glimlach 
naar binnen. Het moet en we doen het en iedereen 
snapt het ook wel.” Aanraken mag niet meer, gasten 
vinden dat echt een gemis. Familie wordt gevraagd 
meteen naar de kamer te gaan, ze kunnen niet meer 
naar de familiekamer. Coronapatiënten zijn hier niet, 
die gaan naar het Hospice en Logeerhuis locatie 
Valkenhaeghe in Helmond, dat op dit moment is 
ingericht als cohortlocatie voor de regio. Er is geen 
extra vraag naar bedden gekomen: „Misschien 
beslissen mensen vaker thuis te blijven, waar je wel 
zoveel gasten kunt ontvangen als je wilt.”

Na de verbouwing krijgen alle kamers op de begane 
grond openslaande deuren naar een terrasje. Er 
komt een gasterij waar je een kopje koffie en een 
lunch kunt krijgen. 

Er zijn allerlei ideeën en wensen: nieuwe televisies en 
geluidsinstallaties, betere nachtkastjes, mooie aanplanting 
van de tuinen. Donaties zijn welkom, niet alleen in de vorm 
van geld, maar ook in de vorm van interieuradvies, bloemen 
van bloemisterijen, bijdragen van vrijwilligers die af en toe 

muziek komen maken, wat lekkers bakken, of met kerst of 
in de lente het huis versieren. Een paar keer per jaar een 
kleine bijdrage kan al zoveel extra’s betekenen.

De vier vrouwen zouden zelf het liefste thuis sterven, als 
dat niet kan is een hospice een goed alternatief. Mieke 
heeft ‘al een plekje gereserveerd’. Wat er na de dood is, 
laten ze open. Betty: „We maken deel uit van een heel 
groot organisme waarvan wij maar heel weinig weten. Je 
hoeft het ook niet te begrijpen. Dat geeft ontspanning.”

Dit is deel twee van een tweeluik over Hospice de 
Regenboog. In het eerste deel, verschenen in december 
2020, sprak ik met twee in het hospice verblijvende gasten 
en met twee mensen van wie de ouders in het hospice 
overleden. 

namen de dochters samen de tijd om haar ook nu mooi op 
te maken, een van hen zat bij haar op bed en krulde haar 
haar. Toen de uitvaartmaatschappij er was, tilden ze haar 
samen over van bed naar brancard. Dat is al een deel van 
verwerking.”

Stervenskunst volgens de vier vrouwen: vertrouwen, naar 
binnen gaan, overgave. Ze vertellen nog regelmatig geraakt 
te worden: ‘als dat niet zo is moet je hier niet werken’. Ze 
delen met collega’s, soms is een blik voldoende. Humor is 
belangrijk op z’n tijd: „Een mevrouw, van wie we dachten: 
‘die moet nog bediend worden’, wilde liever nog een keer 

HOSPICE DE REGENBOOG valt onder Sint 
Annaklooster: 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 ANBI-status.

‘DE MONDKAPJES 
VIND IK MOEILIJK: 

IK KAN NIET 
EENS MET EEN 

GLIMLACH NAAR 
BINNEN’.
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