
24-uur in Hospice Zutphen 

Het is 7.30 uur. De deur staat op een kier. In de vrijwilligersruimte staat een blad klaar met thee en 

koffie voor de vroege vogels. Drie vrijwilligers die de eerste dienst komen draaien. 

 De verpleegkundige heeft haar rapportage van de nacht afgerond. De vrijwilliger die de nacht is 

blijven slapen staat onder de douche. Hij gaat zo naar huis. Het was een rustige nacht, de 

verpleegkundige heeft geen beroep op hem hoeven doen. Nadat de verpleegkundige de 

bijzonderheden van de nacht en de dag tevoren heeft besproken lezen de vrijwilligers de overige 

rapportage die voor hen van belang is.  

Dan gaat de bel van kamer groen. Mevrouw is wakker en vindt het fijn om vandaag vroeg geholpen 

te worden. Ze heeft een goede dag en kan nog zelf naar de badkamer lopen waar ze een lekker 

douche neemt. Ze heeft alleen een beetje hulp nodig bij het aantrekken van de kousen en schoenen. 

Ondertussen dekt de vrijwilligster de tafel in de keuken, perst wat sinaasappels en zet een kopje thee 

voor haar. De andere vrijwilligers kijken even om 

het hoekje bij onze andere gasten. Mevrouw op 

kamer rood wordt net wakker en vindt het fijn om 

een ontbijtje op bed te krijgen. Ze eet niet veel 

meer, maar een eitje en een beetje vla gaan er 

nog wel in. Na het ontbijt wordt ze lekker 

gewassen op bed. De echtgenote van meneer op 

kamer blauw heeft deze nacht bij haar man op de 

kamer geslapen. Zij komt de keuken in waar ze 

zelf graag het ontbijt voor haar en haar man klaar 

maakt. Zij vinden het fijn om samen op zijn kamer 

nog wat te eten. 

De mevrouw op kamer geel heeft een onrustige 

nacht gehad. Als ze wakker wordt lijkt ze erg 

benauwd. De verpleegkundige besluit om contact 

op te nemen met de huisarts. Deze adviseert om mevrouw iets tegen de benauwdheid te geven en 

belooft om tussen de middag langs te komen. Als er eerder iets is mogen we hem altijd bellen. 

Gelukkig helpen de medicijnen en wordt mevrouw weer wat rustiger. 

 

 



 

Om 9.00 uur arriveert een coördinator 

en de vrijwilligers die deze dag de 

administratie voor hun rekening nemen. 

Ook komt er iemand die de 

boodschappenlijst ophaalt en naar de 

winkels vertrekt. 

Wat later komt ook een medewerker van 

het schoonmaakbedrijf die al het grote 

huishoudelijke werk voor haar rekening 

neemt. 

 

Om 10.45 uur komen de volgende drie 

vrijwilligers die de dienst over nemen. In 

de overdracht horen zij wie er al verzorgd 

is en wie nog wat langer wilde blijven liggen. Ze dragen aan elkaar over welke bedden zijn 

verschoond. De was wordt in de machines gedaan en opgehangen.  

Er komt bezoek voor mevrouw op kamer groen. Haar dochter met kleindochter van drie jaar. Ze 

heeft uitgekeken naar het bezoek van dit kleine meisje.  Dochter weet inmiddels de weg in het 

hospice en haalt zelf koffie voor haar moeder en zichzelf. De andere gasten worden van koffie of iets 

anders te drinken voorzien. De echtgenote van de meneer van kamer blauw komt met haar man in 

een rolstoel naar keuken. Ook de verpleegkundige, de coördinator en de andere vrijwilligers schuiven 

aan voor een kopje. Het is een gezellig boel waarbij veel gelachen wordt. 

 

Ondertussen arriveert ook de muziekvrijwilliger. Voor de meneer van kamer blauw heeft zij het lied 

gevonden dat hij zo graag op zijn uitvaart wil laten spelen. Daarna gaat zij met haar gitaar op bezoek 

bij mevrouw op kamer rood. De muziek maakt haar rustig, ze vraagt om enkele favoriete nummers 

die voor haar gezongen worden. 

Op kamer paars wordt een nieuwe gast verwacht. Maar de ambulance laat op zich wachten. Zeker 

weer een drukke ochtend. De vrijwilligers hebben  de verwarming even hoog gezet en een bloemetje 

in een vaas als welkom. Gisteren is de familie al even komen kijken. Zij hebben wat spullen van thuis 

mee genomen, zodat het er ‘bijna zoals thuis’ uit ziet in de kamer. 

Eén van de vrijwilligers maakt een grote pan soep. Ook lekker voor de nieuwe gast en de familie die 

straks mee komt.  

 
 



 

Om 12.00 uur arriveert dan toch eindelijk de ambulance. Een moeilijk moment voor onze nieuwe 

gast. Voor het laatst thuis geweest en nu over de drempel van dat onbekende huis waarvan je weet 

dat het je laatste plek is in dit leven. Later horen we echter terug dat meneer zich door de hartelijke 

ontvangst door de vrijwilligers heel welkom heeft gevoeld. Ook geeft het de familie een gerust 

gevoel, te weten dat vader nu op een plek is waar hij goed verzorgd wordt. En zij krijgen weer tijd om 

echt met hem te praten i.p.v. alsmaar druk te moeten zijn met allerlei regeldingen. 

 

Om 12.45 uur gaat iedereen die mee wil eten aan tafel in de keuken. De andere gasten krijgen iets 

te eten op hun kamer. Met ieders wensen wordt rekening gehouden. 

 

Om 13.15 uur arriveert de huisarts van mevrouw kamer 

geel. Inmiddels is haar dochter ook aanwezig. Mevrouw 

gaat hard achteruit, de medicijnen helpen tegen de 

benauwdheid maar ook de pijn neemt toe. Dit is echt het 

laatste stukje. In overleg met mevrouw, dochter en 

huisarts wordt besloten dat mevrouw palliatieve sedatie 

zal krijgen. Dan wordt ze in slaap gebracht en merkt zelf 

niets meer van de ongemakken van pijn en benauwdheid. 

Voor het zover is worden haar andere kinderen gebeld die 

komen om nog een laatste woord met moeder te wisselen. 

Emotionele momenten. 

De andere gasten gaan rusten. Het wordt even stil in het 

hospice. De vrijwilligers doen een aantal huishoudelijke 

klussen. De was wordt gestreken. De bloemen verzorgd. 

Eén van hen bakt een cake. Het huis gaat lekker ruiken. En 

dan is er ook voor hen een moment van rust. De zon 

schijnt lekker, even op de patio genieten van het zonnetje.  

 

Om 14.45 uur komt er weer een nieuwe groep van 3 

vrijwilligers. Ook zij laten zich informeren door hun voorgangers.  

Meneer op kamer blauw gaat heel langzaam achteruit. Omdat hij zelf niets meer kan doen valt het 

wachten hem zwaar. Hij was altijd zo’n actieve man. Iemand stelt voor om Stichting Vaarwens in te 

schakelen. Een gouden greep. Meneer begint te glunderen als we dit aan hem voorstellen. Hij heeft 

vroeger vaak gezeild. Als de Stichting gebeld wordt blijkt dat er over een paar dagen een 

mogelijkheid is. De wensambulance zal meneer  en zijn echtgenote ophalen en naar de boot 

brengen. De vrijwilligers van Vaarwens zullen meneer en zijn vrouw een onvergetelijke dag bezorgen 

op het IJsselmeer. Mooi dat we dit mensen nog aan kunnen bieden in de laatste fase van hun leven. 

Verschillende gasten krijgen ondertussen nog bezoek van familie en vrienden. Mevrouw van kamer 

groen is nu toch wel moe van het bezoek van haar kleindochter, maar wil graag nog even naar 

buiten. Door de openslaande deuren van haar kamer rijden we haar met bed en al de patio op. Hier 

ligt ze heerlijk te genieten van het zonnetje en het uitzicht op de nestelende meerkoetjes. 



 

 
 

Om 16.30 uur komt de huisarts van mevrouw op kamer rood. Zij wil graag een gesprek met hem 

over euthanasie. Hij neemt uitgebreid tijd om al haar vragen te beantwoorden. Besloten wordt dat ze 

hier nog een aantal keren over door zullen praten.  

Een vrijwilliger gaat de gasten langs om te vragen wat ze ’s avonds willen eten. Deze avond kan, voor 

iedereen die nog een beetje eetlust heeft, een lekkere pan macaroni gekookt worden.  

 

18.45 uur opnieuw tijd voor de overdracht naar nieuwe vrijwilligers. Nu komen er nog twee, dit is 

voldoende voor de avond. Ook komt er een nieuwe verpleegkundige. Zij zal de hele nacht opblijven 

en daar waar dat nodig is de gasten helpen. Twee van de kinderen van mevrouw van kamer geel 

zullen blijven slapen. Eén blijft bij moeder op de kamer, de ander slaapt boven in de logeerkamer. 

De vrijwilligers helpen de gasten om zich klaar te maken voor de nacht. De nieuwe gast op kamer 

paars wil nog graag een voetbalwedstrijd kijken. Zijn zoon blijft bij hem tot de wedstrijd is afgelopen. 

Dan daalt langzaam de rust in huis neer.  

 

Om 22.30 uur gaan ook de laatste twee vrijwilligers naar huis en komt de vrijwilliger die deze nacht 

in het huis zal blijven slapen.  


