
Door gespecialiseerde hospicezorg aan 
mensen in hun laatste levensfase te 

bieden, ontstaat er vaak rust en ruimte en 
wordt duidelijk wat nodig is om het leven 
waardig af te ronden. Margreet Ubels, 
verpleegkundige in Hospice Kajan, vertelt. 

Wat is het belang van hoogwaardige 
palliatieve zorg? 
“Nieuwe behandelmogelijkheden maken 
dat we langer leven en leiden ertoe 
dat ongeneeslijke aandoeningen een 

chronisch karakter krijgen. De palliatieve 
fase strekt zich nu dus vaker uit over 
een langere periode. Tijdens een lang 
behandeltraject komt de kwaliteit van 
leven niet zelden in het gedrang. Juist 
daarom is het belangrijk dat de behoeften 
van mensen in de allerlaatste levensfase 
centraal staan.”

Hoe kunnen die behoeften bespreekbaar 
worden gemaakt?
“Wanneer de focus op genezing wegvalt 
en mensen die niet thuis kunnen of willen 
sterven in een hospice gaan wonen, wordt 
er geleefd met sterven. Dan is het zaak om 
klachten zoveel mogelijk te verzachten en 
om het gesprek aan te gaan: ‘wat betekent 
kwaliteit van leven in deze laatste fase 
voor u?’” 

Hoe ziet dit eruit in de praktijk?
“Dat kan al door de kleinste dingen: 

een rustgevende voetmassage voor de 
nacht, ondersteuning in gesprekken over 
zingevingsvragen of nog een boottochtje 
met iemand die zo van de natuur houdt. 
Ook naasten spelen een belangrijke rol. 
Sommigen willen dezelfde zorg blijven 
verlenen als ze thuis al deden, anderen 
zijn juist opgelucht dat de zorg wordt 
overgenomen en dat zij er weer ‘gewoon’ 
als familielid voor de ander kunnen zijn.” 

Hoe vullen jullie dit in?
“Dit doen we binnen een kleinschalige 
villa in Hilversum, via een bijzondere 
samenwerking tussen vrijwilligers en 
gespecialiseerde zorgverleners. Onze 
vrijwilligers zijn ons goud. Door de mix van 
warmte, huiselijkheid, compassie en onze 
jarenlange ervaring en deskundigheid 
ervaren bewoners en naasten het hospice 
als een prettige en veilige omgeving. 
De focus ligt op kwaliteit van leven en 
optimaal comfort. Wat dit precies inhoudt, 
is voor iedereen verschillend. Onze zorg is 
daarom altijd gebaseerd op de wensen van 
de bewoner zélf.”
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