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Mevrouw W, ver in de 90,
is opgenomen met darm-
kanker. Ze vindt dat ze een
goed leven heeft gehad en
is nu klaar. Ongewenst
kinderloos heeft zij al haar
naasten overleefd. 
De eerste weken in het
hospice geniet ze van alle
aandacht en hulp die ze
krijgt. Thuis at ze amper
meer, maar de maaltijden
en hapjes hier vindt ze
heerlijk. Gaandeweg gaat
ze minder eten en komt ze
minder uit bed. Zitten in
een stoel doet haar teveel
pijn. „Maar wij hebben wel
pijnmedicatie voor u hoor”,
zegt Gerda de betrokken
verpleegkundige, „dan kunt
u bij het raam zitten en naar
buiten kijken.” „Nee”, zegt
mevrouw W. resoluut, „ik
heb mijn hele leven geen
medicijnen gebruikt dus
ook nu niet. Als ik pijn heb,
dan blijf ik wel in bed.”
Ook eet ze steeds minder.
„Smaakt het niet meer?”
vraagt Gerda. „Ja hoor, het
smaakt wel, maar waar heb
ik dat eten voor nodig als ik
dood ga?” Langzaam gaat
ze verder achteruit, waarbij
ze de regie volledig in
eigen hand houdt, waardig,
trots, vriendelijk en vastbe-
raden.
Die donderdag weet me-
vrouw W. dat haar einde
nabij is. Er wordt gebeld
met haar contactpersoon,
die zich korte tijd later
meldt op haar kamer. „Van-
nacht gaat het gebeuren”,
zegt mevrouw W, inmid-
dels geheel bedlegerig, hem
met diezelfde combinatie
van trots en vriendelijkheid.
Gerda heeft nachtdienst.
Als zij tijdens de over-
dracht met haar collega van

de avonddienst de status
van de bewoners bespreekt,
zegt Mieke – haar voor-
gangster - niet de indruk te
hebben dat mevrouw al
stervende is. Als Gerda na
de overdracht samen met de
slaapwacht aan haar eerste
ronde langs de bewoners
begint treft ze mevrouw W.
aan in haar eigen ontlas-
ting. Voorzichtig halen ze
het dekbed weg om haar te
verschonen. Ze wordt wak-
ker en vraagt: „Ben ik in de
hemel, zijn jullie enge-
len?.” Gerda zegt haar
rustig dat ze nog op aarde
is, maar op weg om te gaan.
Ze laat de verzorging toe en
valt in een diepe slaap.
Meerdere keren checkt
Gerda die nacht haar situ-
atie. Steeds ziet ze een
stervende die een diepe
vredige rust uitstraalt. Rond
4 uur blijkt dat mevrouw
W. zichzelf weer heeft
bevuild, iets wat ervaren
verpleegkundigen in de
palliatieve zorg vaak zien
bij mensen in de laatste
fase: letterlijk en figuurlijk
loslaten. De slaapwacht
wordt gewekt om te helpen
met de zorg. Eenmaal bezig
met de zorg verandert de
ademhaling. Een dilemma
voor de zorgers. Wat is
wijsheid: laat je iemand
rustig sterven in eigen vuil
of ga je door met de zorg
met de kans dat de mens al
draaiende tijdens de zorg
sterft? Gerda gaat naast
haar zitten. Ze reikt haar
hand uit, legt haar hoofd op
Gerda’s arm en valt in
slaap. Na een half uur
draait zij haar hoofd, kijkt
Gerda aan en blaast haar
laatste adem uit. Mevrouw
W. had het goed voorvoeld.
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Vannacht gaat
het gebeuren

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

sussen die je volgt.”
Ook Van der Vreeken begon
als kleuterjuf binnen de
school, maar heeft inmiddels
voor alle klassen gestaan. ,,Al
van tien ik klein was, wilde ik
zelf kleuterjuf worden. Dat is
nooit veranderd”, zegt ze. ,,En
ook nu moet ik er niet denken
om te stoppen. Kinderen
houden je ook jong. En die
blik en die gezelligheid. Echt
elke dag is anders.”
Dat laatste zegt ook Resing.
,,Met kinderen weken wisselt
steeds”, geeft de leesspecialist
binnen de ruim honderd jaar
oude school aan. De Hilver-
sumse begon weliswaar als
leerkracht, maar begeleidt nu
vooral de kinderen die wat

meer moeite hebben met
lezen. In haar eigen ’gezelli-
ge’ hokje geeft ze hen vaak
één-op-één aandacht. ’Heel
dankbaar werk’, zegt ze daar-
over. ,,Ik voelde me altijd al
aangetrokken tot kinderen die
extra aandacht nodig hadden.
En door deze lessen krijgen de
kinderen vaak weer plezier in
school.”
,,Het wordt dan wel een beetje
een grijze zooi”, grapt Resing
op de vraag of ze lang wil
doen wat ze nu doet. ,,Er moet
ook wel weer wat verjonging
komen. Misschien stop ik
over een paar jaar, misschien
ook niet. Maar ik vind het
werk echt superleuk, zou het
ook heel erg missen.”

Met een oude gele schoolbus
kwamen Annie Groenen, Els
van der Vreeken en Heleen
Resing aan op het schoolplein
aan de Zuidsingel waar de 267
leerlingen hen luid toezingend
opwachtten. Ook oud-direc-
teur Douwe Heinz - ’deze
juffen zijn vergeten om weg te
gaan, maar ik ben blij dat ze

er nog zijn’ - was van de
partij. Na een heuse circusact
in de ochtend, gaven de leer-
lingen in de middag zelf ook
nog een voorstelling in Sport-
hal De Fuik. 
Het drietal werd in 1976 door
Heinz binnengehaald, omdat
er drie andere juffen zwanger
waren geraakt. Nu, veertig
jaar later, kijken zij met ple-
zier terug op die vier decennia
en is stoppen voorlopig geen
optie. ,,Ik moet nog zes jaar,
maar misschien ga ik daarna
ook nog wel door”, aldus
Groenen. ,,Het is superleuk
om met kinderen - vooral
kleuters - om te gaan. En je
leert er zelf ook van, zowel
van de leerlingen als de cur-

Annie Groenen, Els van der Vreeken en Heleen Resing veertig jaar in dienst bij St. Antoniusschool

KORTENHOEFhHet circus
kwam dinsdag naar Korten-
hoef. Om precies te zijn
naar de St. Antoniusschool.
Reden van het feestje was
dat er maar liefst drie juffen
veertig jaar in dienst waren.
,,Waar maak je dit mee?”,
sprak directeur Frans Wik-
kerman. 

Drie juffen kwamen in 1976 en
gingen daarna nooit meer weg 

De drie juffen kregen dinsdag een circusvoorstelling voorgeschoteld. Foto: Studio Kastermans

len kunnen nog beter, maar
daarvoor is het een vereiste
dat het gehele centrum deel-
neemt. Dit is dan ook ons
streven voor komend jaar.”

Nadat een eerdere poging om
gezamenlijk vanuit city mar-
keting in heel Hilversum een
Shopping Night te organiseren
strandde, namen de winkeliers
van de Gooische Brink dit
initiatief om consumenten
onder meer nieuws en voor-
deel te bieden. 
Terugkijkend spreekt voorzit-
ter Etienne Ros van de winke-
liersvereniging van een top-
avond. ,,De bezoekersaantal-

Eerste Shopping Night
Hilversum ’topavond’
HILVERSUMhMuziek, eten
en natuurlijk diverse pop-
up modeshows. Dat waren
de ingrediënten van de
eerste Shopping Night van
Hilversum in de Gooische
Brink. 

Foto: Goosiche Brink

Met een slag op de gong
verrichtte wethouder Eric van
der Want dinsdag de officiële
opening. De tentoonstelling,
georganiseerd door apothe-
kersorganisatie KNMP in
samenwerking met Tergooi, is
tot 1 november gratis te be-
zoeken in Hilversum. Patiën-
ten, zorgprofessionals en
andere geïnteresseerden vin-
den hier allerhande informatie
over medicijngebruik bij
mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven. 

Ook zijn er interactieve tools
voor zorgverleners om laagge-
letterde patiënten te herken-
nen en te begeleiden. Zo is er
onder meer een experience
(mensen kunnen in de huid
kruipen van moeilijk lezende
medicijngebruikers), een
documentaire te zien en zijn
er iconen met filmpjes die
begrippen over medicijnge-
bruik uitleggen. 
Eerder al meldde deze krant
dat in Gooi en Vechtstreek
17.000 volwassenen wonen
die moeite hebben met lezen,
schrijven en rekenen. Het
hoogste percentage woont in
Hilversum, 13 tot 16 procent
van de inwoners is laaggelet-
terd. Dat percentage is te
hoog. Laaggeletterden vinden
het namelijk vaak moeilijker
hun weg in de gezondheids-
zorg, bijvoorbeeld omdat ze

problemen hebben met het
invullen van formulieren en
het lezen en begrijpen van
patiëntbrieven, patiëntfolders,
recepten en bijsluiters van
medicijnen. 
Verder openden zowel Tergooi
Hilversum als Blaricum dins-

dag een Taalpunten voor
laaggeletterden. Vrijwilligers,
die hiervoor speciaal zijn
opgeleid, bieden hier hulp en
helpen mensen op weg naar
een passende taalcursus of
workshop via het DigiTaalhuis
van ’t Gooi.

Kruip in de huid van moeilijk lezende medicijngebruikers en ervaar hun problemen

Tentoonstelling Tergooi
HILVERSUMhWelke proble-
men ervaren laaggeletter-
den bij hun medicijnge-
bruik en wat is de oplossing
voor deze problemen? Dat
is in beeld en geluid te zien
bij de interactieve tentoon-
stelling ’Kunt u dat even
uitleggen?’ in Tergooi.

Wethouder Van der Want bij de opening. Foto: Studio Kastermans


