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Het helpt om het verschil te maken in de 

laatste levensfase'  

Hospice Kajan aan de Borneolaan viert derde lustrum 

 
Anneke, Meike, Felice en Christien overleggen in de gezellige keuken. Foto: Karin van Leeuwen  

door Karin van Leeuwen  



HILVERSUM - Hij schuifelt voorzichtig de woonkamer in, legt de krant en zijn 

medicijnen op tafel. Met zijn handen op zijn rug kijkt hij de tuin in. Vrijwilligster 

Mirjam begroet hem vriendelijk en vraagt of hij zin heeft in kopje thee en of hij weer 

een lekker aardbeienjam op zijn brood wil. Meneer Groen knikt en gaat tevreden aan 

tafel zitten. Het is acht uur 's ochtends. De dag in hospice Kajan is begonnen.  

Rouw verzachten 

Vier keer per jaar houdt Hospice Kajan een herinneringsbijeenkomst. Familie van mensen die 

een half jaar daarvoor zijn overleden, worden uitgenodigd. Doel ervan is de rouw te 

verzachten door te praten over de overledene. Er worden tijdens de bijeenkomst kaarsen 

gebrand, muziek gespeeld en sommige nabestaanden vinden het fijn om na de hectiek van het 

overlijden, in alle rust herinneringen op te halen. 

Dit jaar is hospice Kajan 15 jaar gevestigd in de villa op de Borneolaan 18. Gewoon in een 

woonwijk, midden in het leven. Want hoewel de meeste bewoners er de laatste weken van 

hun leven doorbrengen, is het zeker geen naargeestige omgeving. Integendeel. "Het hospice is 

bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet naar huis kunnen, maar hun laatste 

dagen niet in het ziekenhuis willen doorbrengen", legt Meike van der Burgh-Smit, directeur 

van Kajan, uit. Bewoners worden ze genoemd, geen gasten. Thuis wordt nagebootst en in je 

huis ben je geen gast, zo redeneert de directeur. Meneer Groen hoort het aan en knikt. Hij 

vertelt dat hij binnenkort weggaat. "Jammer, want er wordt goed voor mij gezorgd. Maar ja, 

het gaat weer beter met me", lacht de oude baas. Van der Burgh-Smit vertelt dat het niet vaak 

voorkomt, maar dat er soms bewoners zijn die opknappen en toch weer naar huis kunnen. 

Meneer Groen, die zich al had voorbereid op het hiernamaals, gaat niet naar huis. Voor hem 

wordt een zorgcentrum in Hilversum gezocht. "Omdat ik dacht dat ik zou sterven, heb ik mijn 

inboedel al weggegeven. Ik heb niets meer", legt hij uit. Zijn voorkeur gaat uit naar een 

zorgcentrum in het centrum van Hilversum. Zodat hij zo nu en dan even lekker naar de 

winkels kan gaan. "Dat u niet denkt dat ik bang ben voor de dood hoor", heft hij zijn vinger 

op, "echt niet. Ik ben negentig jaar dus niet in de wieg gesmoord." 

Werken in een omgeving waarin mensen zonder twijfel binnen korte tijd overlijden, moet wel 

heel zwaar zijn. Verpleegkundige Arlette Bakker schudt haar hoofd. Integendeel, vindt zij.  

 



De tuin van hospice Kajan biedt rust en troost. Foto: eigen foto  

'Dat u niet denkt dat ik bang ben voor de dood hoor, dat is niet zo' 

"Het helpt juist heel erg om het verschil te maken in de laatste levensfase. Het is voor mij als 

verpleegkundige een cadeautje dat ik deel uitmaak van die intieme, laatste fase. Mensen zijn 

dankbaar. Daar laad ik mijn batterij van op." Bakker vindt het fijn dat ze veel tijd en zorg aan 

bewoners kan besteden. De hoge werkdruk die in ziekenhuizen vaak voelbaar is, kent zij niet. 

Als een bewoner opknapt van een buikwrijving, dan kan Bakker die in alle rust geven. Wil 

een bewoner even zijn verhaal kwijt, dan is daar ruimte voor. De wensen van de bewoners 

staan voorop.  

Naast 20 professionele krachten, zijn er ruim 100 vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles reilt 

en zeilt in het hospice. Christien de Groot is coördinator van deze grote groep, toegewijde 

mensen. "Ik werk bij Kajan sinds de oprichting ervan." Om als vrijwilliger aan de slag te 

gaan, is affiniteit met zorg nodig evenals goed kunnen samenwerken met anderen. "Maar 

bescheidenheid is een van de belangrijkste eigenschappen die een vrijwilliger moet hebben. 

Het gaat immers om de bewoner", vindt De Groot. Nieuwe vrijwilligers krijgen een training 

waarin ze leren omgaan met mensen die in de laatste levensfase verkeren. Bovendien is er 

elke zes weken een gespreksgroep voor vrijwilligers. "Er wordt trouwens nog gezocht naar 

zorgvrijwilligers en een huisbaas met technisch talent", meldt De Groot.  

De blik is gericht op de toekomst waarin kennis nog meer wordt gedeeld 

Twee jaar is Van der Burg-Smit nu directeur van Kajan en als het aan haar ligt is ze dat nog 

heel lang. "Het is zo fijn om als directeur leiding te geven aan zo'n geweldig team. De lijntjes 

zijn kort, we kunnen snel schakelen." De blik is op de toekomst gericht, waarin ze vooral 

kennis wil delen. Er wordt nauw samengewerkt met het ziekenhuis, met Vivium en met de 

huisartsen en met alle betrokkenen is regelmatig overleg. Seminars worden gehouden, 

bijscholingscursussen gegeven. "We doen onderzoek naar het verlichten van lijden en geven 

de kennis daarvan door. Bewoners moeten zelf aangeven waar ze het meest last van hebben. 

Wij kunnen wel vinden dat die doorligwond moet worden verzorgd, maar misschien heeft de 

bewoner daar helemaal geen last van en heeft hij liever een voetmassage. Wie zijn wij om dat 

te bepalen?"  

 


