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Eén van de leuke dingen aan mijn vrijwilligerswerk in het hospice vind ik dat ik zo ontzettend veel 
mooie, lieve, bijzondere mensen ontmoet.  
In de eerste plaats natuurlijk de gasten die – kort of langer – in het hospice verblijven. En ook hun 
naasten die op bezoek komen. Daarnaast leer ik gaandeweg de verpleegkundigen en mede-
vrijwilligers kennen. Vooral de groep vrijwilligers is enorm groot, in mijn eerste halfjaar werkte ik 
bijna elke dienst samen met een andere vrijwilliger. Meestal is er wel tijd voor koffie en 
kennismaking. En dat leidt vaak tot inspirerende, openhartige gesprekken.   
 
Maar naast al deze mooie ontmoetingen met gasten en collega’s kom ik ook mezelf af en toe tegen in 
het hospice. Ik heb de neiging om dingen graag in mijn eentje te fiksen, hulp vragen vind ik niet zo 
makkelijk. In het hospice werkt dat simpelweg niet. Je doet het samen met elkaar! Voor allerlei 
dingen – vooral aan en rondom het bed – heb je gewoon vier handen nodig. En daarnaast zijn er 
natuurlijk ook taken die een verpleegkundige of ervaren vrijwilliger wél alleen zou kunnen, maar ik 
als beginneling (zonder opleiding of ervaring in de zorg!) niet. Laat ik duidelijk zijn: de enige die dit 
lastig vindt, ben ikzelf! Alle mensen om mij heen vinden het niet meer dan normaal dat ik hun hulp 
inroep of dat ik hen soms vraag hoe iets moet. Het hoort bij dit werk, bij deze plek. We hebben 
elkaar nodig, we vullen elkaar aan.  
De net overleden Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu heeft daarover ooit iets moois 
gezegd:  
 

“Differences are not intended to separate, to alienate. We are different precisely in order to realize 
our need of one another.” 

 
Kortom: juist omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig. En dus kunnen verschillen 
verbinden. Want jij kunt wat ik niet kan en ik kan wat jij niet kunt. 
 
Laatst verzorgde ik samen met een verpleegkundige één van de gasten voor de nacht. Hem 
verschonen en omdraaien gaf hem veel pijn. Terwijl de verpleegkundige druk bezig was met van alles 
en nog wat, kon ik even weinig doen. Ik praatte wat met hem; omdat ik een paar dingen over hem 
wist, had ik genoeg aanknopingspunten. Na enige tijd verontschuldigde ik me een beetje bij de 
verpleegkundige: als ik wat kan doen, moet je het zeggen hoor, ik heb nu het gevoel dat ik weinig 
doe. Waarop zij zei: Je doet hartstikke veel! Wat je doet is zo belangrijk! 
Als het om medische of verzorgende handelingen gaat, kan ik heel weinig. Maar aandacht geven, 
iemands hand vasthouden of strelen, een gesprek voeren en luisteren kan ik wel. Ik hielp deze gast 
om even op iets anders te focussen dan op de pijn. En dat had waarde! 
 
Misschien zit dáár de uitdaging voor mijzelf: kan ik mijn eigen bijdrage op waarde schatten? En kan ik 
zonder schroom om hulp vragen als ik iets niet (alleen) kan? Dat ik deze dingen moeilijk vind, is 
natuurlijk niet sinds vandaag of gisteren. En ook niet alleen in het hospice. Ik denk dat we allemaal – 
als vrijwilligers en als verpleegkundigen – onze valkuilen en uitdagingen meenemen naar het hospice. 
En dus onszelf af en toe tegenkomen. Laten we dan Loesjes woorden ter harte nemen:  
“Als je jezelf tegenkomt wel vriendelijk groeten!”.  
 
Een glimlach om mezelf, een compliment voor mijn collega’s en ongelimiteerd en onbeschroomd 
hulp vragen… dat wordt mijn aanpak in 2022! 
 


