
 
 

Column: Een bekende naam 

Deze column is in februari 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

Een bekende naam 

 

Het is maandagmorgen acht uur als ik de hospice binnenkom. Op het naambordje van één van de 

kamers zie ik de naam van een “nieuwe” gast, een man. In onze overdrachtsmap lees ik dat het gaat 

om een man met een hersentumor. Niet iedereen  heeft dezelfde klachten maar deze man kan 

hierdoor niet meer praten. Zelf vind ik dit het moeilijkst van dit werk. Je bent gauw uitgepraat en het 

is moeilijk om iemand te begrijpen. Als ik bij hem op de kamer kom geef ik hem eerst een hand en 

zeg mijn naam. Omdat hij niet kan zeggen wat hij er van vind steekt hij zijn duim omhoog. Bekende 

naam voor u? vraag ik. Hij knikt en daar blijft het bij. 

 

Als we gaan koffie drinken brengen we de man in de rolstoel naar de huiskamer. Wel lastig dat hij 

niet mee kan praten maar voor hem toch gezelliger dan alleen op z’n kamer. De verpleegkundige en 

ik praten wat samen en  vragen hem af en toe wat  hij kan beantwoorden met ja  knikken of nee 

schudden. 

 

Na de koffie ben ik nog een poosje bezig met de afwasmachine. De man krijgt bezoek en ik zorg voor 

koffie. Wat blijkt het moeilijk voor bezoek om hier mee om te gaan. Ze vraagt of hij lekker geslapen 

heeft, of hij lekker eten krijgt, of hij vaak bezoek krijgt en of we hier goed voor hem zijn en dan…is 

het stil. Ik ga er even bij zitten om de spanning er iets af te halen. Ik maak een praatje met het bezoek  

en probeer hem er af en toe bij te betrekken maar het blijft o zo moeilijk, ook voor ons. Als het 

bezoek weg is breng ik hem naar zijn kamer om een poosje te rusten.  Wat zal het vermoeiend voor 

hem zijn bedenk ik als een ander je niet begrijpt en je misschien zo graag iets wilt vertellen maar het 

niet kunt. 

 

De volgende keer maak ik kennis met zijn vrouw. Ze wil dapper zijn maar ik zie dat ze het zwaar vindt. 

Haar man is inmiddels zo ver achteruit gegaan dat hij helemaal op bed ligt. Als ze naar huis gaat 

vraagt ze of er iemand bij haar man wil gaan zitten. Ik heb wel tijd dus ik blijf bij hem. Ik wil zijn hand 

vasthouden maar dat wil hij blijkbaar niet want hij duwt hem steeds weg dus ik laat het maar zo. Als 

zijn vrouw even later terugkomt omdat ze iets vergeten is bedankt ze me omdat ik bij haar man zit. 

Voor haar een geruststellend idee dat haar man niet alleen is.  

 

Kort daarna is de man overleden. Wat voelde ik een intens verdriet toen ik hoorde dat een overleden 

dochter van de man dezelfde naam had dan ik. Toen had ik ook niets meer te zeggen. 


