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Over deze 
serie

A/RC doet deze 
winter verslag van 
het leven in lock- 
down. Wat gaat 
door en hoe?

In deze afleve
ring; Hoe gaat het 
hospiceom met 
depandemieen 
de lockdown?

HOSPICE

Een plek voor 
jelaatste 
verjaarda
Hospice Bardo probeert in de pandemie de 
humane stervensbegeleiding in stand te houden. 
„Als iemand zijn hondje nog wü zien, dan kan dat."
Door onze redacteur Jos Verlaan Foto’s Olivier Middendorp

orrie mocht het nog 
meemaken, in hospice 
Bardo in het Noord- 
HoUandse Hoofddorp. 
Haar verjaardag, Kerst 
en ook nog de jaarwis

seling. 89 jaar werd ze vorige maand, 
vlak na de invoering van de laatste 
lockdown. En ze waren er allemaal: 
haar kinderen, de kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen. Niet alle
maal tegeUjk, maar twee aan twee 
aan haar bed, vanwege de corona- 
maatregelen. Van haar laatste ver
jaardag had ze extra genoten, ze 
kreeg haar hevelingseten. Maar ver
moeiend waren die dagen ook. „Mid
dernacht en de jaarwisseling zelf heb 
ik niet meer gehaald.”

Dat buiten het hospice de corona- 
pandemie voortwoedt, was aan haar 
niet voorbij gegaan. Drie keer moest 
ze getest worden, omdat personeel 
besmet bleek. „Een prik in de neus”, 
verder niet”. En ja, dat dokters en ver
pleegkundigen mondkapjes dragen, 
was haar wel opgevallen: „Maar dat is 
voor de veiligheid van ons allemaal.”

Corona legt een enorme druk op de 
ziekenhuizen, de verpleeghuizen en 
de thuiszorg. En op de 280 hospices 
waar patiënten hun laatste levensfase 
én hun dood beleven. Iedereen is er 
alert op uitbraken, onder bewoners of 
personeel. Maar er is ook onwennig
heid over die andere omgang met el-

i kaar. „Contact en communiceren zijn 
i basisvoorwaarden in de paUiatieve 
I zorg”, zegt ChristiacmRhodius, arts 
I in Bardo. „En dat schuurt nu. Wantik 
I zie bij bewoners wel de tranen, maar 

niet het bijbehorende gezicht.”
Vorig jaar overleden in Nederland 

zo’n 157.000 mensen, van wie zo’n 
10.000 tot 12.000 in hospices zoals 

I Bardo. Op een plek waar veiligheid 
en geborgenheid centraal staan bij de 
laatste levensfase en het sterven. 
Voor de patiënt, en voor de naasten: 

i partner, famUie, goede vrienden. Dat 
I was vóór corona het uitgangspunt.

„Dat is nog steeds zo, alleen an- 
j ders, complexer”, zegt Rhodius. ,,We 
j hebben nog steeds regelmatig coro- 
i naoverleg. Over hoe om te gam met 
! isolatie van bewoners. Hoe er ge- 
i waakt kan worden in de laatste uren. 
i Of en hoe bezoek geregeld moet wor- 
I den van familieleden die net terug- 
I komen uit een oranje gebied”

I De pianist komt niet meer
j En dus is het is stU in de vleugel waar 
j Corrie verblijft. De huiskamer is na- 
i genoeg verlaten, want bezoekers mo- 
i gen er niet komen. De piano staat er 

nog, maar de pianist is sinds de lock
down niet meer geweest. In de cen
trale keuken, waar normaal gespro- 

I ken vrijwilUgers koken, is het rustig, 
j Maaltijden worden door een cateraar 
i aangeleverd.
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Hospice Bardo in Hoofddorp, dicht bij Schiphol. Tijdens de coronapandemie moet de humane stervensbegeleiding in stand worden gehouden.

In ’t Trefpunt, de ontmoetings
ruimte voor bewoners en hun naas
ten, is het ook stil. Want bezoekers 
mogen daar tijdens de lockdowns 
niet komen. „We willen zoveel moge- 
Hjk onnodige bewegingen in de gan
gen en de entree voorkomen”, zegt 
directeur Simone Koops, directeur- 
bestuurder van Bardo. „Om besmet
ting van bewoners én zorgpersoneel 
tegen te gaan. Want die zorg mag hier 
niet stilvallen.”

Daarom is zelfs het ritueel van uit
geleide doen naar de hoofdingang als 
een overleden bewoner wordt opge

haald, aangepast. Dat gaat nu vaak 
‘achterom’, via de tuindeur van de 
benedenwoningen. Terwijl de mees
te bewoners niet eens besmet bin
nenkomen. Voor besmette personen 
bestaan speciale corona-afdeUngen. 
Wie naar een hospice als Bardo wü, 
wordt vooraf getest, om uitbraken te 
voorkomen.

Maar daarmee bhjft corona niet 
buiten de deur. Om de hoek in de 
gang van Corries kamer Ugt Marian- 
ne. Zij kwam coronavrij binnen, maar 
raakte besmet door haar man. Mari- 
anne en haar famiUe blijven welkom.

Ze komen binnen via een terrasdeur 
aan de achterkant. Personeel kleedt 
zich om in een sluis bij haar kamer.

Werkdruk
De werkdruk in Bardo hgt hoger, al 
was het maar omdat het aantal vrij- 
wUhgers in de hospices het afgelo
pen jaar met 16 procent is afgeno
men, zo bhjkt uit enquêtes van de 
Associatie Hospicezorg Nederland 
(AHzN). Het aantal betaalde zorgme- 
dewerkers bleef gelukkig op peü. 
Want palliatief zorgpersoneel is heel 
specifiek opgeleid en werkt in kleine.

gemotiveerde teamverbanden, zegt 
Koops. „Dus van uitstroom, zoals in 
ziekenhuizen of de thuiszorg, mer
ken we hier nauweüjks iets.”

Maar het personeelsbestand is be
perkt en roosters bUjven dus kwets
baar, zodra medewerkers in quaran- 
tine moeten. Tel daar de coronamaat- 
regelen bij op en dan wordt het beeld 
dat er sinds de corona-uitbraak min
der hospicecapaciteit beschikbaar is. 
Een vijfde van de bij de assocatie 
aangesloten hospices moest zelfs een 
tijdeüjke opnamestop invoeren. En 
dan nog is er de permanente waak

zaamheid voor een corona-uitbraak 
onder het personeel. Dat zou de zorg 
voor de terminale bewoners in ge
vaar brengen. Daarom heeft Bardo 
een eigen teststraat en er zijn er nau
we contacten met zorginsteUingen in 
de regio om de zorg te waarborgen.

de thuiszorg
Bardo krijgt steeds vaker nieuwe pa
tiënten via de thuiszorg, die door 
personeelsgebrek de vereiste zorg 
niet meer kan leveren. Maar de over- 
sterfte als gevolg van corona (in 2020 
15.135 meer sterfgevallen dan ver
wacht) heeft niet tot significant meer 
aanmeldingen in de hospices geleid. 
Onbekendheid met de gang van za
ken in een hospice is een oorzaak, 
aldus Koops. „Mensen denken, ten 
oruechte, dat ze hier als gevolg van 
het coronabeleid geen bezoek mogen 
ontvangen, hun familie niet meer 
mogen zien.”

Bardo loljgt steeds valeer 
nieuwe patiënten via de 
thuiszorg, die te weinig 
personeel heeft

Of, vult arts Rhodius aan, „er is toch 
nog het oude vertrouwen in verder 
behandelen. Dat artsen in een zieken
huis toch nog wel een oplossing vin
den.” 30 tot 40 procent van de men
sen met corona op een intensive care 
overUjdt daar ook. Dan is de vraag aan 
de orde hoe je vorm moet geven aan 
zorg in de laatste levensfase. Als dan 
het zien van je lievelingshond belang- 
rijkis, kun jebeter buiten de IC am 
corona overUjden. Anders, humaner.”

Het hospice als alternatief voor 
sterven in een ziekenhuis wordt ge
noemd in het regeerakkoord van het 
nieuwe kabinet-Rutte IV, dat maan
dag op het bordes stond. Maar de 
praktijk is vaak weerbarstiger. „Vori
ge week namen we nog een patiënt 
op uit een ziekenhuis. Maar voor 
hem was het te laat”, aldus Rhodius. 
„Artsen hebben soms te laat door dat 
de situatie om een andere behande
ling vraagt. Ook als de patiënt dat 
zelf al lang door heeft. Het besef dat 
doodgaan niet bij ziekte, maar juist 
bij het leven hoort, is er nog niet bij 
iedereen.”

SUBSIDIE WONINGEN BEVINGSGEBIED

Niet genoeg geld voor iedereen, loketten stromen over
Bij de loketten waar 
Groningers subsidie kunnen 
aanvragen voor achterstallig 
onderhoud aan hun huis 
ontstond chaos.

Door onze correspondent
Mark Middel

GRONINGEN. Maandagochtend om 
twintig voor negen was de rij voor 
haar al honderd mensen lang. Even 
later stonden er achter haar nog eens 
honderd mensen. Mayke Zandstra 
wüde die ochtend net als tienduizen
den andere Groningers een subsidie
aanvraag doen voor de verbouw van 
haar woning. „De eerste mensen

stonden al om half zeven voor het ge
meentehuis in Winsum”, vertelt ze. 
„Ik was na 2,5 uur aan de beurt. En to
taal verkleumd.”

Zelf vond ze het wachten niet erg, 
wel dat er vooral ouderen in de kou 
buiten stonden. Met roUators, klap
stoeltjes en op krukjes. Zandstra: 
„Een oudere man in de rij is zelfs twee 
keer omgevtJlen.”

Wat iedereen zag aankomen, ge
beurde maandagochtend: enorme 
rijen voor de aanvraag van subsidies 
in het Groningse bevingsgebied. On
der het motto wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt ging om 9.00 uur het 
subsidieloket voor de verduurzaming 
en verbetering van huizen open. Ruim 
50.000huishoudens komen ervoor in 
aanmerking, maar er is maar budget

voor zo’n 30.000 huishoudens. In de 
Tweede Kamer werd al gevraagd om 
meer geld, maar dat kwam er niet.

Bij verschillende gemeentehuizen 
stonden lange rijen. Ook onüne 
konden mensen een aanvraag doen. 
Op het topprmt waren er 50.000 
wachtenden voor het onhne loket 
volgens het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland dat de aanvragen 
afhandelt.

Bewoners van het aardbevingsge- 
bied wiens huis niet versterkt hoeft te 
worden vanwege de aardbevingen 
kuimen aanspraak maken op 10.000 
euro subsidie voor achterstaUig on
derhoud. Omdat tienduizenden be
woners in Groningen jarerdang in het 
ongewisse bleven over wat er met 
hun huis zou gaan gebeuren, hebben

velen in die tijd geen onderhoud ge
pleegd aan him huis. In november 
2020 besloten de regio en het Rijk 
deze mensen tegemoet te komen.

Staatsloterij
„Het is beschamend”, zegt burge
meester AdriaanHoogendoom (Chris
tenunie) van de gemeente Midden- 
Groningen. „Als je zegt wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt dan krijg je 
dit soort taferelen. Dat is niet oké.”

„Er is altijd van uitgegaan dat 70 
procent van de mensen een aanvraag 
zou indienen”, zegt Hoogendoom. 
„Maar die aanname klopt niet en de 
afgelopen maanden hebben we van
uit de regio vaak aangegeven dat er 
niet genoeg geld is.”

Nadat mensen urenlang buiten in

de rij of achter hun computerscherm 
hebben gewacht, is nog lang niet ze
ker of ze bij de eerste aanvragers zit
ten. „Er is nu een Staatsloterij geor
ganiseerd”, zegt Hogendoom. „Dit 
heeft niks te maken met de rechtsge- 
üjkheid die bij de overheid hoort.”

Bovendien is de frustratie in Gro
ningen weer opgelopen met de aan
kondiging vrijdag dat de gaswirming 
wordt verdubbeld, zegt Hoogen
doom. „Ik kan me niet voorstellen dat 
het nieuwe kabinet hier Oost-Indisch 
doof voor zal zijn. Als de nieuwe 
staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijn
bouw, D66) een goede start wü ma
ken, dan verhoogt het kabinet het 
subsidieplafond zodat aUe aanvragen 
die aan de criteria voldoen worden 
gehonoreerd.”
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