
 
 

Column: Een hechte band verbroken 

Deze column is in mei 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 hechte band verbroken 

 

Verdrietig zitten twee zussen bij het sterfbed van hun oude tante. Veel is er gebeurd de afgelopen 

jaren. Toen tante zich niet meer alleen kon redden zijn ze er vaak geweest. In het begin voor een 

boodschap doen, een bakje koffie drinken, eten brengen of de was ophangen. Ook ging één van hen 

haar huis schoonmaken. Toen ze slechter begon te lopen kwam de thuiszorg. Samen met hen, zussen 

schoonzussen en buren kon ze in haar eigen huis blijven wonen, wat ze zo graag wilde. Eén van de 

zussen woonde vlakbij dus die ging vaak even kijken. Ze warmde het eten op, hielp soms als ze naar 

de toilet moest, deed de gordijnen voor haar dicht, kwam aan het einde van de avond kijken of ze 

lekker sliep of kwam gewoon even voor de gezelligheid. Ja gezelligheid, daar hield ze van. Vaak zat 

tante in haar bijbel te lezen als ze kwam, een grote zware Bijbel die nog van haar moeder geweest 

was.  

 

Ze wilde zo graag thuis blijven wonen maar toen ze daar ook niet meer gelukkig was en toen ze bang 

werd omdat ze van alles zag wat er niet was en ze op een morgen midden in de kamer lag , wie weet 

hoe lang, is ze na een tussenstop in het ziekenhuis opgenomen in een verpleeghuis. Ze was er heel 

verdrietig van. Na enkele weken ging het toch echt wel beter. Haar gedachten gingen erg achteruit 

maar het leek er op dat ze begon te wennen. Het was wel een eindje uit de buurt  maar als er 

dichterbij een plekje zou komen mocht ze daarheen. En ja hoor, na vier maanden werd er gebeld dat 

ze kon komen. Maar nu had ze net de griep en nog dezelfde avond, na een telefoontje van het 

verpleeghuis belandt ze op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. 

 

Daar zitten de zussen dan. In het ziekenhuis kunnen ze niks meer voor hun tante doen. Alleen noch 

iets verlichting geven. Een verpleegster komt af en toe een praatje maken met de zussen. Ze krijgen 

zelfs nog een schaaltje vla en kunnen ook nog gaan slapen als ze dat willen op een bed wat de 

verpleegster naast het bed van hun tante gezet heeft. De dominee komt ook nog, al is het midden in 

de nacht. 

 

Na een nacht naast het bed gezeten te hebben overlijdt hun tante in de vroege morgen. Wat zijn de 

zussen verdrietig. Ze waren zo nauw bij hun tante betrokken en nu is het vrij plotseling afgelopen. 

Eén van de zussen belt bij thuiskomst de begrafenisondernemer om alles te regelen. Na een paar 

hectische dagen komt er een einde aan een drukke maar bijzondere en mooie periode. 

 

Eén van de zussen ben ik. Al is onze tante niet op een hospice overleden, het is op dezelfde manier 

gegaan. Nu zat ik zelf bij het bed. Wat heb ik er een gemak van gehad wat ik op de hospice geleerd 

heb. Als ze gevallen was, als ze naar de toilet moest of als het haar ineens niet meer lukte om te 

lopen. Maar in het bijzonder met het aankleden na het sterven. Hoe had ik dit allemaal kunnen doen 



 
als ik dit niet op de hospice geleerd had. Wat kan ik me ook weer indenken hoe verdrietig het is als 

we iemand moeten missen waar we zo aan gehecht zijn. 


