Een dag in het

Johannes Hospitium Vleuten

Na drie maanden afwezigheid wegens ziekte, steek ik op maandagmorgen de sleutel in het slot van het Johannes Hospitium. Ik open de deur en
de rust, stilte en warmte komen me tegemoet. Het geeft een gevoel van thuiskomen. Direct valt mijn oog op een brandende kaars in de hal. Er is
iemand overleden. De dood hoort hier iedere dag bij het leven. Aan de tafel in de hal met ruim zicht op het Johanniter kruis zit de gastvrouw aan
de telefoon. Even verderop is de stilteruimte waar iedere dag weer ontroerende berichten geschreven worden in het boek. Een gebed om sterkte,
een vraag om moedig te kunnen sterven en een dankwoord voor de goede zorg. Bij diverse kamers brandt een groen lichtje. Daar wordt een gast
verzorgd.
Een dag in het Johannes Hospitium kent zoveel verschillende momenten: liefdevolle verzorging van de gast, overleg tussen de diverse medewerkers
en vrijwilligers, een nieuwe opname, de zorg voor eten en drinken, gesprekken met de familie, een rustmoment bij de koffie voor het team,
ontvangen van bezoekers en beantwoorden van telefoontjes, de uitgeleide van een overledene. Een dag in het hospitium is nooit saai, nooit
hetzelfde en altijd weer een uitdaging om de juiste toon te treffen bij de omgang met de gasten. Want ieder heeft zijn eigen persoonlijke verhaal.
Het is een voorrecht om daarnaar te mogen luisteren. Steeds is er dat respect en die verwondering dat mensen dit laatste stuk van hun leven zo
rustig kunnen ondergaan. Naast soms veel verdriet zijn er ook momenten van berusting en overgave. Als medewerkers en vrijwilligers mogen we
dit samen met onze gasten ervaren. Deze inkijk in de laatste fase van het leven is een voorrecht van ons werk.
Op deze manier is een dag in het hospitium altijd weer anders en geeft inspiratie om de volgende dag weer met nieuwe energie door te gaan met
de liefdevolle zorg voor onze gasten.
Fons Mathot, directeur.
Als u in uw laatste levensfase komt, hebt u misschien behoefte aan een gastvrij en comfortabel verblijf met deskundige verzorging, waar u
in een veilige en vertrouwde omgeving in alle rust en op een persoonlijke wijze afscheid kunt nemen. Het Johannes Hospitium in Vleuten
biedt u zo’n plek.
Om u heen staat 24 uur per dag een team van verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers, die u van goede zorg voorzien. De hospitiumarts
bezoekt u vrijwel dagelijks en zorgt er voor dat klachten als pijn, benauwdheid en angst zo veel mogelijk verlicht worden. Ook kan uw eigen
huisarts of uw eigen familie betrokken blijven bij de zorg. Uit eerbied voor het leven wordt in ons hospitium geen euthanasie verricht.
Als u daar behoefte aan heeft wordt er ook aandacht besteed aan de emotionele kant van uw ziekteproces. Psychosociale hulp, pastorale
zorg en aanvullende zorgvormen, bijvoorbeeld muziek of massage, kunnen hierbij van grote waarde zijn.
Het hospitium werkt vanuit een oecumenische gedachte. Iedereen is welkom ongeacht religieuze of culturele achtergrond.
Lees meer op www.hospitiumvleuten.nl

Ontwaken in het
hospitium
Elke ochtend rond 7.30 uur wandel
ik het hospitium binnen. Ik ben Trees
Groenewald en het is ongeveer
dertien jaar geleden dat ik in
het hospitium kwam werken als
medewerker huishoudelijke dienst.
Mijn taak is de openbare ruimten
zoals de entree, gangen, badkamers,
toiletten en keuken opgeruimd en
schoon te houden. Elke ochtend maak
ik het ontwaken van het hospitium
mee: ik zie hoe het ontbijt gemaakt
en uitgedeeld wordt, ik zie gasten
naar de douche gaan, familie komt op
bezoek, de dokter komt langs, er is het
gezamenlijk koffiedrinken met altijd
een sneetje ontbijtkoek er bij. Omdat
het hospitium vol in bedrijf is, moet ik
flexibel zijn en kunnen improviseren.
Soms is er een uitgeleide of een
bespreking waardoor ik niet volgens
een vast schema kan werken. De dagen
lopen altijd anders dan gepland en zijn
vol verrassingen.
Ik doe dit werk nu al jaren met plezier.
Ik kom weliswaar niet op de kamers van de gasten om schoon te maken, maar omdat ik er iedere ochtend ben ken ik vrijwel iedereen en ik maak vaak een praatje met de
gasten of hun familie. Vaak gaan de gesprekken over iets dat al eerder ter sprake is geweest, zoals bijvoorbeeld het wachten op de geboorte van een baby. Het is fijn om te
merken dat dit gewaardeerd wordt. Ik probeer de gasten en familie altijd het gevoel te geven dat ze welkom zijn, stel ze op hun gemak en bied een luisterend oor. Het is fijn
om voor de gasten en hun familie wat te betekenen.
Wat ik een fijn werkje vind is het verzorgen van de bloemen in het hospitium. Ik maak een boeketje voor op de kamer van een nieuwe gast of voor een medewerker die jarig
is. In de zomer pluk ik bloemen uit onze tuin die door de tuinvrijwilligers zo mooi wordt onderhouden. Het is een fijne plek om te werken en ik hoop dit nog lang te kunnen
doen.
Interieurverzorgster Trees

Zorg en aandacht
Terwijl ik de parkeerplaats van het Johannes Hospitium op kom rijden,
zie ik dat een enkele gast al wakker is en de tv al aan heeft. Ik start mijn
ochtenddienst als ziekenverzorgende. Samen met de verpleegkundige
lossen we de nachtdienst af. We lezen de rapportage en informeren de
zorgvrijwilligers over de gasten. Dan verdelen de verpleegkundige en ik
het werk. Ieder van ons heeft de ondersteuning van een zorgvrijwilliger.
Ik vraag haar of zij vast een rondje wil maken langs de gasten om te kijken
of er ergens hulp nodig is, terwijl ik de medicatie klaar ga zetten. De eerste
gast die we gaan verzorgen is ongeveer een maand geleden hiernaartoe
verhuisd. Op de vraag hoe hij zich vanmorgen voelt, krijg ik een positief
antwoord. Ik stem met de gast af hoe hij gewassen wil worden. Tijdens de
zorg hebben wij een goed gesprek over zijn passie voor muziek. Hij heeft
vroeger veel trompet gespeeld en laat met getuite lippen zien hoe je deze
dient te bespelen. Terwijl ik zijn kamer uitloop, zie ik dat de overbuurman
stilletjes voor zich uit zit te kijken. Ik blijf even staan en probeer de sfeer
te voelen. Ik vraag hem: “Zal ik even binnen komen, of wil je liever even
alleen zijn?” Ik ben welkom. Ik ga naast hem zitten en merk dat hij nog in
gedachten is. Ik laat die stilte er ook even zijn. Het is soms een open deur
naar een ander niveau van communiceren. Hij doorbreekt de stilte door te
vertellen euthanasie te willen vragen, omdat hij geen kwaliteit van leven
meer ervaart. Hij is emotioneel. Ik leg mijn hand op zijn schouder. Ik vraag
of dit een moeilijke keuze voor hem was. Hij legt uit dat er wel wat aan die
keuze vooraf is gegaan, maar dat zijn lichaam nu echt op is. Ik vraag hoe het
er volgens hem uit zal zien en uit zijn antwoord wordt duidelijk dat hij er
vooral vrede mee heeft en een rustige afloop verwacht. Hij vertelt me dat
hij de datum al in zijn hoofd heeft, 29 februari, vanwege het schrikkeljaar.
Zo wordt zijn familie maar een keer in de vier jaar geconfronteerd met deze
datum. Ik vraag wat zijn favoriete herinnering uit zijn leven is. Er komen
nog wat leuke momenten en herinneringen voorbij en na een tijdje sluiten
wij ons gesprek af. Hij bedankt me dat ik even naar hem wilde luisteren.
Het raakt mij en even heb ik een knoop in mijn maag. Dit soort gesprekken
zorgen er ook voor dat ik zelf ga relativeren. Wat kunnen we ons soms druk
maken om kleine dingen. Hier zie je echt de mens met al zijn perfecties en
imperfecties. Ik ben trots dat ik deze mooie mensen mag ondersteunen
op hun meest kwetsbare momenten richting het einde van een bevlogen
leven.
Ziekenverzorgende Mariëtte

Verwennen van gasten en collega’s
Half negen! Het was vanmorgen koud op de fiets op weg naar het hospice, maar als de deur voor
me opengedaan wordt, komt me een weldadige warmte tegemoet. Even een gezellig praatje met
de verpleegkundige en de andere collega’s (verplegende en verzorgers) die er al zijn en de ochtend
in het hospice kan beginnen.
Het is nog rustig, er zijn vandaag acht gasten, waarvan ik er enkele al ken, maar het is altijd fijn
om bijgepraat te worden door de verpleegkundige. Eerst maar even de emmers klaarzetten voor
de bloemen die rond negen uur gebracht worden. Elke week weer een prachtige gift van een
anonieme gever. Wat een mooi gebaar!
Op de gang kom ik een gast tegen die voor mij nieuw is. Ik zeg haar gedag en realiseer me dat ik
haar ken. Bij haar geen teken van herkenning. Als ik kennis met haar maak, blijkt dat wij in een
“ver” verleden bij dezelfde werkgever gewerkt hebben. Wat leuk om elkaar weer te ontmoeten,
maar…..liever niet hier! De kracht die ze uitstraalt en de berusting in haar lot, terwijl ze nog zo jong
is. Ik heb er elke keer weer grote bewondering voor en tegelijkertijd ontroert het me. Ondertussen
zijn de verse bloemen gearriveerd en ik vind het altijd weer leuk om er een mooie vaas bij te zoeken
en er de ruimtes weer mee te vullen.
Al met al alweer bijna half elf. Tijd om voor de koffie te zorgen. Ontbijtkoek smeren, opgeklopte
melk maken; altijd weer een verwennerij en heel dankbaar werk, want iedereen vindt het heerlijk
en geniet ervan. Gezellig aan de grote tafel in de keuken met alle “harde werkers” uit elke hoek
van het hospice. Een van de gasten schuift bij ons aan en geniet van al het gebabbel om hem
heen.
Tegen twaalf uur maak ik de soep vast warm voor de lunch, bak een uitsmijtertje voor een van
de gasten, ruim de afwasmachine voor de derde keer uit en weer in en dan staat mijn collega
gastvrouw voor de middag alweer voor de deur. Mijn ochtend zit er op. Opgewekt en voldaan
stap ik weer op de fiets.
Het was weer een fijne ochtend!
Gastvrouw Mieke

Kwaliteit van leven
Op de woensdagochtend start ik om 10.00 uur in de zusterspost. Eerst de recepten van die dag uitschrijven. Als arts ben ik
er blij mee dat dit tegenwoordig digitaal gaat, zodat ik niet veel tijd hoef te besteden aan het uitschrijven van de recepten.
Eerst even gezamenlijk koffie, waar het niet gaat over de gasten, maar over wat ons privé bezighoudt. Dan is het tijd voor
het bezoek aan de gasten. De verpleegkundige brengt me eerst op de hoogte van de problemen die er spelen.
Vandaag is een bijzondere dag. Mevrouw A heeft kanker en is in ons hospice gekomen met een korte levensverwachting.
Door de goede zorg van alle verpleegkundigen en vrijwilligers is ze echter in de loop van de weken erg opgeknapt. Zodanig
dat haar behandelend specialist haar een nieuwe behandeling heeft aangereikt. Vandaag zijn de uitslagen bekend van
de controle bloedonderzoeken. De behandeling is erg goed aangeslagen. Volgens de specialist heeft mevrouw A nog wel
een paar jaar te leven. Mevrouw A is erg blij met dit nieuws. Ze straalt maar kijkt vervolgens toch bezorgd: “Maar dokter,
wanneer moet ik dan naar huis? Toch niet meteen, hoop ik. Ik vind het hier zo fijn.” Ik stel haar gerust: “Nee niet meteen.
U gaat pas naar huis als alles thuis geregeld is.” Waarop mevrouw A weer enigszins ontspant. Ik voeg er wel aan toe dat
ze hier helaas (maar ook gelukkig) echt niet meer thuishoort.
Het gebeurt vaker dat gasten die in het hospice worden opgenomen in de eerste weken opknappen. Ik denk dat dit komt
door de aandacht en goede zorg die ze ontvangen. Zorg die ze thuis of in het ziekenhuis vaak niet hebben gehad. Een heel
enkele keer knappen gasten zodanig op, dat hun levensverwachting en kwaliteit van leven zo verbetert, dat ze niet meer
bij ons thuis horen. Zo zie je maar dat het leven, maar ook de dood, soms slecht te voorspellen is.
Arts Martijn

Niet zomaar... een middagdienst
Het was zo’n sleutelmoment. Ik had middagdienst, en met een verzorgster had ik net
de gast op kamer 3 geholpen. “Mevrouw, wilt u misschien dat Jan nog even blijft,
voor een praatje?”, vroeg mijn collega.
Mevrouw vond het goed. Ik pakte een stoel, ging naast haar zitten. Wel met een wat
onrustig gevoel. Er stond ook nog van alles op het ’to do-lijstje’... Maar al snel ging
het over mevrouws overleden man, dansen, de kunst van het kaarten maken, haar
kinderen, muziek.
Allengs vergat ik wat er op het lijstje stond, en werd ik me bewust: doen we het niet
hiervoor? Tijd nemen voor de gast, niet op de klok kijken, er zijn, voor hem, voor
haar.
Klop, klop, hoofd om de deur: “Jan, kun je hiernaast even komen helpen?”
Ik zeg de gast gedag, leg mijn hand nog even op haar hand. Deze korte tijd samen, die
pakt niemand ons meer af.
En ‘t lijstje? Alles paletti! Was gedraaid, was gedroogd, kasten aangevuld, vuilnisbakken
teruggehaald. Ook dat. Moet gebeuren...
Zorgvrijwilliger Jan

Ruimte voor de gast

Aandacht voor iedereen
Alweer 13.00 uur, wat gaat de dag toch snel. De overdracht is gedaan, de taken verdeeld.
Om half vier is de uitgeleide van één van een van onze gasten en die moet ik nu echt even voorbereiden.
Bij een uitgeleide nemen we afscheid van de gast samen met de familie en een aantal medewerkers van
het hospitium. Ze heeft lang bij ons gelegen en ik wil de afgelopen weken nog eens doornemen. Een van
de vrijwilligers wil mij helpen bij de uitgeleide door het gedicht voor te dragen.
Terwijl ik mijn lunch probeer te eten en me verdiep in het dossier van de gast word ik geroepen.
Eén van de gasten heeft pijn.
Onderweg met passende pijnstilling word ik op de gang aangehouden door de gastvrouw. Of ik het
ziekenhuis al teruggebeld heb! Vervolgens schiet ook een familielid van een andere gast mij even aan.
Vader zou vanmiddag graag even naar buiten willen…
Nadat ik dat allemaal heb geregeld, trek ik me weer terug op kantoor ter voorbereiding van de uitgeleide,
maar nee, daar komen de koks. Nadat ook zij zijn geïnformeerd over de situatie van de gasten, kan ik de
uitgeleide afmaken.
Ondertussen komt de familie binnendruppelen. Door het relatief lange verblijf hebben we iedereen
aardig leren kennen. Ze zijn verdrietig, maar ook dankbaar. Dankbaar voor de wijze waarop hun moeder
hier naar het einde van haar leven groeide.
We ontvangen ze met koffie, waarna we naar de kamer van de gast lopen.
Na mijn inleidende woorden is er even een stiltemoment. Ik zie tekenen van herkenning, soms een
glimlach, soms een traan….létterlijk even stilstaan bij de gast waarvoor wij hebben gezorgd. Dat is altijd
een belangrijk moment. Dan draagt de vrijwilligster het gedicht voor.
Nadat de familie in besloten kring afscheid heeft genomen van hun dierbare, komen zij de kamer uit.
De begrafenisondernemer zorgt er voor dat de gast in de kist wordt gelegd. Dan wordt zij op de baar
de gang in gereden. De familie blaast de kaars uit, die altijd in de hal brandt als er in huis iemand is die
gestorven is. Dan volgt de familie en alle aanwezige medewerkers de rouwstoet tot aan de straat en zien
hoe de stoet de hoek omgaat. Daar laten wij haar los…….

Eigenlijk begin ik mijn avonddienst altijd heel rustig, namelijk
met het lezen van de rapportage van de middagdienst. Met
hen bespreek ik nog even de situatie van de gasten, voordat ik
bij de gasten waar ik de zorg voor heb langs ga. Dat is altijd een
gezellig moment. Ik hoor dan van de gasten zelf hoe het met ze
gaat en we wisselen even wat nieuwtjes uit. Vervolgens ruim ik
de medicijnen die door de apotheek gebracht zijn, op de juiste
plaats op. Meestal is het dan tijd om gezamenlijk te eten. Dat lukt
niet altijd, wat het kan druk zijn natuurlijk, maar ik vind het altijd
prettig als dat wel lukt.
Daarna zorg ik dat de medicijnen voor mijn gasten al vast klaar
staan, zodat ik ze direct kan geven als de gast wil gaan slapen.
Wanneer de gast verzorgd gaat worden voor de nacht is natuurlijk
geheel afhankelijk van de gast zelf.
In de avond is er vaak wat meer ruimte om met de gasten een
gesprekje te hebben. Er is meestal wat meer rust. Het komt ook
wel voor dat er gasten even samen met ons koffie drinken.
Dan ga ik samen met de zorgvrijwilliger de gasten verzorgen.
Dat houdt in dat als ze bedlegerig zijn, ze een opfrisbeurtje
krijgen, de mond en tanden worden verzorgd en als de gast een
katheter heeft wordt de katheterzak geleegd. Er wordt gekeken
of er verschoning nodig is. Altijd alles in overleg met de gast. Een
aantal gasten kan zichzelf verzorgen of krijgt hulp waar nodig is.
Voor het slapen gaan bieden we de gast een voetmassage of
handmassage aan. Alle werkzaamheden op de kamer moeten
dan gedaan zijn en het licht gedempt. Ik vind de stilte op de kamer
dan heel belangrijk, zodat de gast zich geheel over kan geven. Je
ziet de rust over de gast komen en vaak valt deze in slaap. Soms
willen gasten liever blijven praten, dat mag ook natuurlijk, maar
het effect van de massage is dan minder.
Veel gasten vinden een voetmassage fijn. Wat ook een mooie
toevoeging kan zijn is de aromalamp. Er kunnen verschillende
aromatische oliën in gebruikt worden. Het kan helpen
tegen misselijkheid of het kan zorgen voor rust. Er zijn veel
mogelijkheden.
Als dan iedereen in rust is en alle werkzaamheden zijn gedaan,
maak ik zelf mijn verslag en zit de dienst er op.
Ziekenverzorgende Sylvia

Verpleegkundige Bertie
Ik vind het heel fijn om de collega’s van de avonddienst te ontmoeten als we rond een
uur of zeven in de keuken samen eten. Dit is altijd weer een waardevol moment van de
avond, al wordt de maaltijd regelmatig onderbroken door een belletje van een gast die
iets nodig heeft of door bezoek voor een gast dat zich meldt aan de deur. Er zijn namelijk
geen vaste bezoektijden. Dit betekent dat bezoek op ieder uur van de dag welkom is. Ook
is het mogelijk om te blijven slapen. Dit kan in de logeerkamer of op een extra bed in de
kamer van de gast. Soms is er nauwelijks tijd om te eten omdat het heel druk is in het
huis door bijvoorbeeld een sterfgeval, veel bezoek voor onze gasten, een vergadering of
een cursus.
Rond acht uur drinken we, als het werk het toelaat, samen koffie of thee. Ik geniet ervan
als er ook gasten aanschuiven om samen met ons een bakkie te doen. Na de koffie/thee
is er meestal wel de tijd en de ruimte om bij de gasten langs te gaan voor een praatje. In
alle rust krijg ik dan vaak de zorgen en angsten te horen, die de gasten vaak niet willen of
kunnen delen met de naasten, omdat ze hen daar niet mee willen belasten. Maar het is
ook fijn om naar de verhalen over vroeger te luisteren en om met elkaar te lachen.
Rond een uur of negen begin ik rustig, samen met een beroepskracht, met de verzorging
van de gasten voor de nacht. Zo nodig wordt de laatste medicatie gegeven en ik kijk goed
of de gasten rustig de nacht in kunnen gaan. Sommige gasten vinden het fijn als ik hen
Als ik ‘s avonds rond 17.45 uur het hospitium binnenkom om aan mijn avonddienst te een voet- of hand massage geef. Dat is een mooi intiem moment waarin er soms ook
beginnen, is er vaak nog veel hectiek. De energie van de dag is nog voelbaar, de koks nog mooie ervaringen gedeeld worden. Maar het gebeurt ook dat een gast tijdens de
zijn nog bezig met het ronddelen van het eten, het aanrecht staat nog vol met vaat en massage heerlijk in slaap valt.
de middagploeg is vaak nog druk met haar laatste taken, voordat ze klaar is voor de
Tussen tien en elf uur daalt de rust over het huis. De klusjes zijn gedaan, de meeste
overdracht.
gasten zijn verzorgd en de verpleging is bezig met hun rapportage. De ontspanning en de
Aan het begin van mijn dienst ga ik eerst kijken waar mijn hand op dat moment nodig rust voelen heel fijn na een avond waarop ik samen met mijn collega’s voor onze gasten
is. Dat kan zijn iemand helpen met eten of een gast bijstaan in de zorg. Ook help heb mogen zorgen.
ik regelmatig de koks met het opruimen van de vaat. Daarna begin ik aan de vaste Als mijn collega’s voor de nachtdienst er zijn, is het tijd om, na weer een mooie dienst in
avondklusjes: de was vouwen en strijken, de volle vuilniszakken vervangen en verder het hospitium, voldaan en tevreden huiswaarts te keren.
alles waar de middagploeg niet aan toe is gekomen.
Zorgvrijwilliger Kees

Zorg, aandacht en bezoek

Kabeljauw met botersaus
Karin Luiten is culinair journalist en kookboeken schrijver. In 2019 heeft zij de opening verzorgd van de
nieuwe keuken in ons hospitium. Zij deed hiervan verslag in haar kookrubriek in het dagblad ‘Trouw’.
Vandaag een recept voor een heel gewoon bordje eten: aardappelpuree met spinazie en een stukje
vis, plus een lekker sausje. Maar er hoort wel een bijzonder verhaal bij.
‘Waar heeft u vandaag trek in?’ Monter stapt Ada van Achterberg kamer 2 binnen, een lichte ruimte
met in het midden een bed met daarin een breekbare mevrouw. Het is half drie en zo begint elke dag
de dienst voor de ruim dertig vrijwillige hobbykoks in het Johannes Hospitium in Vleuten. De insteek
is niet: wat mag u niet hebben, maar: wat vindt u lekker. En dat is voor elke gast (zeg nooit ‘patiënt’)
anders. Niets is te dol, vertelt Joop Maissan, die vandaag samen met Ada dienst heeft. ‘We zien vaak
dat gasten bij ons opknappen omdat zij beter eten dan ze thuis deden. Ze vragen regelmatig om een
gerecht van vroeger dat ze graag nog eens zouden eten.’ Dat zijn overigens vaak heel gewone dingen:
een balletje gehakt met jus, gebakken aardappeltjes, een stukje vis.
Ik ben een middag te gast. Sterker nog, ik mocht de geheel vernieuwde keuken openen. Al maanden
geleden mailden Ada en Joop: ‘Omdat wij allebei fan zijn van de manier waarop u kookt en we in het
hospitium ook zoveel mogelijk zonder pakjes en zakjes koken, zouden we het heel leuk vinden als u
onze nieuwe keuken zou willen inwijden.’ Er waren slingers, er was taart, er was een lint om door te
knippen en toen moest ik aan de bak. Na het vragenrondje door naar de supermarkt (‘Die is gelukkig
ook op zondag open’) en dan kippensoep maken, gehaktballen draaien (‘Nee, die zijn veel te groot,
alles moet hier klein’), spinazie wokken, visjes bakken, een lekker boter-dillesausje maken en rood
fruit pureren voor het toetje.
Het hospice telt acht kamers en geen enkele bestelling is precies hetzelfde. Met behulp van de
intekenlijst van Ada wordt elk bord naar wens gevuld en op een dienblaadje naar de betreffende
kamer gebracht, al zijn gasten ook van harte welkom aan de grote houten keukentafel. Niet altijd gaat
het bord leeg, maar dat hoeft ook niet. Lekker eten is belangrijk, ook in de laatste levensfase. Diep
onder de indruk van alle liefde, toewijding en jazeker, ook vrolijkheid, rijd ik weer naar huis.

RECEPT
Kabeljauw met dille-botersaus
(met puree en spinazie)

Nodig voor 4 personen:
4 mootjes kabeljauwhaas
800 g spinazie
800 g kruimige aardappelen
scheut melk
boter en olie
1 el mosterd
½ citroen
Dille-botersaus:
100 g boter
2 sjalotjes
200 ml droge witte wijn
paar takjes dille
Dit was een van de gerechten die we die middag gemaakt
hebben. Logistiek nog best even lastig, dus een extra
handje in de keuken is handig. Maar moeilijk is het op
zich allemaal niet.
Puree: Kook de geschilde aardappelen gaar en haal door
de pureeknijper. Maak smeuïge puree met (warme)
melk, boter, mosterd, zout en peper. Houd warm op een
plaatje.
Saus: Snij 80 g boter in blokjes en leg in de koelkast, smelt
de rest in een steelpan. Fruit hierin de fijngesnipperde
sjalot glazig. Giet de wijn erbij, laat inkoken tot een derde.
Klop met een garde in porties de koude boterklontjes
erdoor. Breng op smaak met zout, peper, fijngehakte
dille en een kneep citroensap. Houd in de buurt van het
warme fornuis. Warm op het laatst voorzichtig weer op
met 2 eetl heet water erbij.
Spinazie: Wok de spinazie op hoog vuur al omscheppend
gaar. Breng op smaak met zout en rasp van de ½ citroen.
Houd warm, giet overtollig vocht af.
Vis: Bestrooi de vis met zout en peper. Laat een
koekenpan loeiheet worden op hoog vuur. Smelt er een
ferme klont boter en wat olie in. Leg de vis erin, bak 2
minuten en schep steeds met een lepel hete boter over
de bovenkant. Keer voorzichtig om, zet het vuur uit en
begin met de borden opmaken.
Serveren: Maak een mooi rondje aardappelpuree met
behulp van een kookring. Schep de vis en spinazie
ernaast. Lepel de saus erover.
Dit recept verscheen eerder in Trouw. ©: Koken met
Karin.

Kijk, hier zie je Ada en Joop en mezelf tijdens de feestelijke opening.

Laatste zorg
Om 11 uur ’s avonds begint de nachtdienst. Eerst krijgen we de overdracht van de gasten. Daarna loop ik mijn eerste rondje. Sommige gasten slapen al en andere zijn nog
wakker en kijken wat tv of liggen te wachten op de slaap.
Vannacht ligt er iemand die elk moment kan overlijden. De familie waakt bij haar. Regelmatig loop ik even langs om te kijken hoe het gaat. Om 3 uur wordt er gebeld. Ze
denken dat mevrouw is overleden. Ik zie dat ze niet meer ademt en voel ook geen hartslag meer. De arts wordt door mij gebeld om te komen schouwen. Gelukkig is die er
vrij snel. Nadat de arts is vertrokken steekt de familie de kaars in de hal aan. Deze zal blijven branden totdat mevrouw het hospitium verlaat. Bij het verlaten zal de familie de
kaars weer doven. Een mooie symboliek.
De familie is verdrietig maar ook opgelucht. Ze hadden aangegeven graag te willen helpen bij de laatste
zorg voor hun moeder. De twee dochters helpen. Ze vinden het wel spannend en misschien wel wat eng.
Als ik vertel wat we gaan doen en hoe we het kunnen doen, zie ik dat ze wat ontspannen. Ze krijgen wat
vertrouwen. Respectvol wassen we mevrouw eerst. De beide dochters geven aan dat ze het fijn vinden
dat ze dit nog voor moeders kunnen doen. De kleding waarin ze hun moeder willen begraven hangt al in
de kast. Met de nodige inspanning krijgen we de kleren aan. Gelukkig is de slaapvrijwilliger er ook. Zo
met z’n vieren is het goed te doen. De dochters geven aan dat ze steeds meer zien dat hun moeder zo
terug lijkt te komen. Nadat ze de haren van hun moeder hebben gekamd zien ze hun moeder weer. Een
mooier compliment kunnen ze zichzelf niet geven. Wat is het toch elke keer weer bijzonder om dit mee
te mogen maken.
Verpleegkundige René

Meneer Frits Dekker
De familie Dekker zijn rasechte Utrechters en daar zijn ze trots op. Vader is bij ons
opgenomen en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Hij werd gebracht door zijn vrouw
en dochter en kwam lopend met een stok binnen, keek eens om zich heen en zei “Zo,
dat is een sjieke boel hier.”
Hij vond het geweldig dat hij een kamer voor zichzelf kreeg met uitzicht op de tuin
en een terrasje waar hij van de zon kon genieten. Zijn kamer werd ingericht met
foto’s van alle kinderen en kleinkinderen, van zijn hond, een koffiezetapparaat, want
“Wat is een mens zonder een bakkie”, een flinke voorraad koekjes, en natuurlijk een
afbeelding van de Dom, geborduurd door zijn vrouw. Vol trots, “Dat heeft ze voor mij
gedaan, is dat liefde of niet?”
Binnen een uur is de kamer afgeladen vol met familie die allemaal komen kijken waar
opa Frits terecht is gekomen. Zijn eigen kinderen, kleinkinderen, broers en zussen,
neefjes en nichtjes, ze passen niet tegelijk in de kamer en moeten elkaar afwisselen.
Zo nemen ze ook onze keuken in. Ze zijn zó leuk, zo hartverwarmend eerlijk met hun
Utrechtse humor. De meeste wonen bij elkaar in de buurt, delen lief en leed, dus is
het logisch dat ze hier nu allemaal zijn want “Je laat iemand toch niet in zijn eentje
dood gaan”.
En al zou opa Frits dit willen het gaat niet gebeuren. Hij wil door ons Frits genoemd
worden want als we meneer tegen hem zeggen heeft hij niet het gevoel dat we tegen
hém praten.
Frits is gemakkelijk in de omgang, vraagt niet veel, en vindt dat we hem veel te veel
verwennen. Als ik vraag of ik hem een plezier kan doen met een voetmassage lacht
hij me vierkant uit.
“Ha, ha, dat is voor vrouwen en watjes, niet voor kerels”. Maar ik kom er nog eens op
terug en haal hem over om het eens te proberen. Ik zet de muziek zachter, installeer
hem in een ontspannen houding en vraag hem zijn ogen te sluiten.
Hij kijkt me vol ongeloof aan, “Hoort deze poppenkast er bij?”

“Ja Frits, heb vertrouwen, het komt goed”.
Hij ligt er als een plank bij maar ik ga door met rustige bewegingen en na verloop van
tijd voel ik hem toch wat ontspannen. Als ik klaar ben geeft hij toe dat het toch niet
zo’n rotgevoel is als hij gedacht had.
Dat heb ik maar als compliment opgevat.
We blijven het hem aanbieden en hij gaat er zowaar van genieten en neemt ook het
hilarische commentaar van zijn familie op de koop toe (“Ha, ha, opa Frits ligt in een
massagesalon”).
Gelukkig zijn hem nog een paar mooie weken gegeven waarbij hij heerlijk buiten in
het zonnetje zijn bakkie kan drinken. Maar hij wordt zieker en zwakker, blijft meer in
bed, zijn bakkie smaakt hem niet meer en hij gaat tot groot verdriet van zijn familie
snel achteruit. Als ik tijdens de late dienst zijn kamer binnen kom staat de tv best
hard aan, zijn alle grote lampen aan, zit het helemaal vol met familie waarvan er
verschillende roken, en een stervende Frits in bed. Zij lijken niet te beseffen dat dit
waarschijnlijk zijn laatste uren zullen worden.
Ik vraag zijn vrouw en oudste dochter mee te gaan, vertel ze wat ik zie en dat ik
verwacht dat het zomaar kan zijn dat het niet al te lang meer zal duren, dat het goed
is als ze daar rekening mee houden.
Ze schrikken er van en vragen zich af wat ze nu moeten doen.
“Ik denk dat het Frits helpt als het rustiger is in de kamer, de tv uit, de lichten dimmen,
en niet meer dan twee of drie mensen aan zijn bed die elkaar afwisselen.”
En ze pakken het goed op, ze overleggen met elkaar en na een kwartier is de
sfeer in de kamer compleet anders. Ze hebben inderdaad de tv uitgezet, een paar
schemerlampjes aan, er klinkt zacht Nederlandstalige muziek, er branden een paar
kaarsen en op twee dochters na die naast zijn bed zitten is iedereen in de huiskamer
gaan zitten. Ze wisselen elkaar nu af. Er wordt een stretcher in de kamer gezet zodat
er ‘s nachts iemand bij hem kan blijven slapen.
Tegen de ochtend slaapt Frits rustig in.

Meneer Frits Dekker is een verhaal uit de verhalenbundel “Leven in het Hospice” geschreven door
Gerda van Eck.
Gerda heeft ruim 20 jaar als ziekenverzorgende gewerkt in het Johannes Hospitium Vleuten. In deze
verhalenbundel beschrijft ze op prachtige wijze hoe ze het contact met de gasten heeft beleefd en
over de samenwerking met collega’s, artsen en vrijwilligers.
Voor meer informatie over de verhalenbundel kunt u contact opnemen met Gerda van Eck
(gerdavaneck@planet.nl).
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Gerda van Eck overhandigt een exemplaar van de verhalenbundel aan directeur Fons Mathot in de tuin van het Johannes Hospitium, zomer 2019

Slaapwacht
Om kwart over tien verlaat ik mijn huis, op weg naar het hospice om mijn slaapdienst te gaan vervullen. Als ik aankom, kan het zijn dat er nog volop bedrijvigheid is, maar er kan ook al
een serene rust heersen. De verpleegkundigen zijn meestal nog bezig om het verslag van de avond te schrijven, dus ik begin met mijn eerste taak: het informatiebord dat bij de ingang
van het hospice hangt op ‘morgen’ zetten. Zo kan iedereen die morgen het hospice binnenkomt meteen zien wie er die dag aan het werk zijn in het hospice. Als de verpleegkundige
voor de nacht is gearriveerd, vindt de overdracht plaats. In tegenstelling tot overdag, zit je ’s nachts wel als vrijwilliger bij de overdracht van de verpleegkundigen. Na de overdracht, als de
verpleegkundigen van de avond naar huis zijn, loop ik een rondje langs de gasten samen met de verpleegkundige.
Soms is iedereen al in diepe rust, maar meestal moet hier en daar nog iets gedaan worden.
Een kopje thee….op de postoel…..iemand verschonen…..een praatje maken…. Als alles rustig is, drink ik nog wat met de verpleegkundige en vaak hebben we dan fijne, mooie of leuke
gesprekken.
Ik ga naar bed en na het zusteroproepsysteem gecontroleerd te hebben, ga ik slapen.
Deze nacht kan ik gewoon doorslapen tot de ochtend, maar het komt regelmatig voor dat ik uit bed gebeld word om de verpleegkundige te gaan helpen. Dat kan zijn omdat een gast hulp
nodig heeft, maar het kan ook gebeuren dat een gast die nacht overlijdt. Dikwijls help ik dan met de laatste zorg, wat ik heel mooi vind om te doen. Afhankelijk van het tijdstip ga ik nog
terug naar bed of blijf ik op. Als ik de volgende morgen om 6.30 uur naar beneden ga, kijk ik eerst of er nog een wasmachine, droger of vaatwasser aangezet moet worden. Vervolgens
controleer ik of er genoeg brood in de trommel zit en zet de koffie en thee klaar voor de ochtenddienst.
En daar klinken de eerste belletjes alweer voor een kopje thee, een ontbijtje, de postoel en voor alles wat nog meer nodig is.
Na een mooie nacht is de dag in het hospice weer begonnen.
Zorgvrijwilliger Dorry

