
 
 

Column: Wat een uitdaging 

Deze column is begin 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. 

 

Wat een uitdaging 

 

We krijgen een vraag of de vrijwilligers een paar nachten op de hospice willen slapen omdat het 

dreigt te escaleren. Er ligt een mevrouw die nogal veel aandacht vraagt. Ik bel dat ik het de eerste 

nacht wel wil doen. Ik heb gewoon iets met deze mevrouw ook al is ze nog zo moeilijk. Het is ook een 

beetje een uitdaging om haar rustig te krijgen. Voor de verpleegkundigen is het soms lastig omdat die 

niet zoveel tijd voor haar hebben en ook vaker op de hospice zijn dan wij als vrijwilligers. Wij zijn er 

soms maar één keer in de week al verschilt dat wel per vrijwilligster. Als je er vaker bent ga je je 

sneller aan haar irriteren. Het is al vanaf het begin dat ze bij ons is heel moeilijk. 

Om tien uur ben ik er en mevrouw ligt rustig te slapen. Dat gebeurt wel vaker. De vorige keer was ze 

heel rustig toen ik naast haar zat te breien maar zo gauw ik opstond om bij haar weg te gaan deed ze 

haar ogen open. Echt verdrietig, zo veel onrust. Als de verpleegkundige van de nacht om kwart voor 

elf binnenstapt kijkt ze me verbaasd aan. Ik leg haar uit dat ik er deze nacht ben als extra voor 

mevrouw. Ze bedankt me wel drie keer omdat ze zo tegen deze nacht opzag. De verpleegkundige van 

de avond maakt het bed voor me klaar voordat ze naar huis gaat, in de huiskamer naast de kamer 

van mevrouw. 

Natuurlijk kan ik niet slapen want ik ben veel te bang dat ik haar niet hoor. Om kwart voor twaalf 

roept ze keihard en steeds weer. Zo vlug ik kan ga ik er heen. Ze wil uit bed en naar de huiskamer. Ik 

probeer haar uit te leggen dat het echt niet mag maar ze laat zich zo uit bed glijden. Ze loopt heel 

slecht dus het lukt haar niet om weg te komen. Samen met de verpleegkundige help ik haar weer in 

bed maar ze blijft roepen en kermen dat ze naar de huiskamer wil. Wat ik ook probeer met liefde en 

zacht praten, boos doen helpt al helemaal niet, ze blijft het volhouden. Ze wil in de relaxstoel naar de 

huiskamer. Ik vraag zacht aan de verpleegkundige die inmiddels op het lawaai afgekomen is , zodat 

mevrouw het niet hoort, of ze in haar relaxstoel op haar eigen kamer mag slapen. Misschien is dat 

een oplossing. We vragen het haar en ja hoor dat vind ze goed. Opgelucht halen we adem. Het is 

inmiddels één uur. Hoe lang zal het goedgaan? 

 Ik stap weer in bed, met kleren aan, en geniet van de geluiden van de verpleegkundigen die af en toe 

door de gang lopen. Veel geslapen heb ik niet maar als ik haar om kwart voor zeven hoor roepen 

schrik ik, heb ik haar dan toch niet gehoord vannacht? Wat ben ik blij als ik hoor dat ze de hele  nacht 

geslapen heeft. Zou ze toch een zekere rust ervaren hebben omdat er iemand bij haar in de buurt 

was? Wat een schitterende nacht!  

De verpleging heeft het probleem gedeeltelijk opgelost met andere medicijnen. Al zijn de nachten 

nog niet probleemloos, wij hoeven er s’nachts niet meer heen. Omdat mevrouw stabiel blijft wordt 

ze overgeplaatst naar een verzorgingstehuis. Vijf dagen na de overplaatsing is mevrouw overleden, 

echt heel verdrietig. 


