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Op een dag is het zo ver. Je hebt een ziekte 
onder de leden en je weet dat je gaat sterven. 
Misschien nog niet meteen, maar toch binnen 
afzienbare tijd. Of je krijgt te horen dat ie-
mand uit je nabije omgeving ongeneeslijk ziek is.  
Er volgt een heel ingrijpende periode. 

Je ervaart dingen die je nooit eerder mee- 
maakte: hartverscheurend pijnlijke momen-
ten worden afgewisseld met intens gelukkige.  
Je voelt je vaak onzeker of verdrietig. Palliatieve 
zorg kan je ondersteunen in deze periode,  
op alle vlakken van je leven. Om de pijn draaglijk 
te houden, om je zorgen en vragen te bespreken, 
om je omgeving mee op te vangen. 

Dit boek biedt een overzicht van de zorg aan het 
einde van het leven en helpt je om de beste weg 
te vinden om ermee om te gaan. Getuigenissen 
bieden herkenning en steun. Verwijzingen naar 
palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen,  
informatiebronnen en nuttige adressen maken 
van dit boek een volledig naslagwerk, dat dient 
als houvast voor de palliatieve zorg.

Aan dit boek werkten tal van deskundigen mee. 
Het kwam tot stand onder redactie van Gert 
Huysmans, Paul Vanden Berghe (Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen), Ria Vandermaesen 
(Panal) en Guy Hannes (PNAT) . 
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Een boek

De laatste fase van het leven is vaak onbekend terrein. Als je ziek 
wordt en het duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is, 
dan sta je aan het begin van een onbetreden pad. Als je met veel 
toewijding en overgave de zorg opneemt voor een partner, een 
kind, een familielid, een vriend, dan voelt de weg die je samen met 
de zieke zult afl eggen, niet altijd vertrouwd en komen er vele vra-
gen en uitdagingen op je af. Als je als vrijwilliger met een groot 
hart aan de slag gaat in palliatieve zorg, dan ben je wellicht op zoek 
naar achtergrondinformatie en kennis op maat. Voor jullie allen is 
er dit boek.

Naar aanleiding van het vijfentwintigjarige bestaan van de 
 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de vele initiatieven palli-
atieve zorg in Vlaanderen zag dit boek het levenslicht. Niet zomaar 
vrijblijvend. Mantelzorgers en vrijwilligers vormen een onmisbare 
schakel in de zorgketen aan het levenseinde. Ze zijn de stille kracht 
van een zorgzame samenleving en hun inzet voegt een dimensie 
toe die niet door professionelen kan worden ingevuld. Voor hen is 
er dit boek.

Dit boek

Zorg aan het levenseinde gaat over concrete mensen van vlees en 
bloed. Het gaat over gezinnen en families met een eigen geschiede-
nis. Het gaat over het leven van alledag dat soms abrupt door el-
kaar wordt geschud door een ziekte en een diagnose. Daarom start 
dit boek met het verhaal van Albert en Annette. Het is het verhaal 
van twee mensen, een verhaal met een lach en een traan, zoals het 
leven zelf. En tegelijk is hun verhaal universeel en vertelt het over 
de zoektocht van zovelen in dezelfde omstandigheden.
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Palliatieve zorg is de zorg voor zieken die niet meer kunnen gene-
zen en van wie het leven op korte of wat langere termijn zal ein-
digen. Natuurlijk is het belangrijk om hinderlijke klachten, zoals 
pijn of kortademigheid, onder controle te houden. Maar goede 
palliatieve zorg heeft  niet alleen aandacht voor het fysieke, maar 
in dezelfde mate ook voor het psychische welbevinden, voor de 
sociale dimensie en voor de diepe levensvragen die vaak in deze 
fase opduiken. Over het hele en brede palet van palliatieve zorg 
geeft  dit boek bevattelijke informatie, niet als een opsomming van 
al wat er kan mislopen. De kennis en kunde van vandaag, ook in 
deze laatste levensfase, betekenen net een hoopgevende steun in de 
rug. Dit boek gaat de moeilijke vragen niet uit de weg, want ook 
die zijn er. Open en onbevangen wordt hoofdstuk na hoofdstuk de 
puzzel gelegd van de moderne levenseindezorg. Daarnaast passe-
ren de vele voorzieningen die er bestaan de revue. Welke steun kan 
de georganiseerde palliatieve zorg bieden? Welke premies en tege-
moetkomingen bestaan er? Welke organisaties zijn nuttig? En waar 
is er meer informatie te vinden? Er wordt verwezen naar websites. 
Maar in de eerste plaats staan in elke regio van Vlaanderen de net-
werken en equipes palliatieve zorg klaar om met raad en daad in-
formatie te verstrekken, steun en concrete zorg te bieden. Soms al 
langer dan vijfentwintig jaar.

Een woord van dank

Dit boek is samengesteld dankzij de bijdragen en inzet van een rist 
bevlogen auteurs uit de palliatieve wereld in Vlaanderen. Vaak was 
pallialine.nl of pallialine.be de bron en dat betekent dat iedereen 
die aan de richtlijnen ervan meewerkte, zonder het te beseff en ook 
aan dit boek heeft  bijgedragen. Het kwam tot stand met de gedre-
ven steun van de netwerken palliatieve zorg. Martine combineerde 
haar warmhartige verpleegkundige talent met een wervelende pen, 
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die mild en zachtmoedig observeert, om het aangrijpende verhaal 
op te schrijven van Albert en Annette. Paul voerde de redactie, 
 Kolet herschreef de bijdragen waar nodig tot één geheel en Ria en 
Guy maakten dit boek sterker, helderder, duidelijker met hun vele 
kritisch opbouwende aanvullingen en bemerkingen. Dank aan elk 
van hen. Zij maakten dit boek mogelijk.

Dr. Gert Huysmans
Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw



Het verhaal van Albert 
en Annette

Een slag van de molen
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‘Ik heb slecht nieuws voor jullie’, zei de specialist van ‘t gasthuis.
Het was of ik een slag van de molen kreeg. Het begon subiet te 

suizen in mijn oren en heel de kamer golfde op en neer, precies een 
gestoord tv-beeld. ‘Operatie, gemo’, zei de dokter ver weg. Ik ben 
niet paranide maar als die woorden vallen, is er iets serieus niet in 
de haak.

Toen de dokter eindelijk uitgepraat was, keek hij naar ons met 
triestige ogen, alsof hij zelf ook geopereerd moest worden. Hij 
hoestte eens en wreef over zijn prachtige snor, een zilverwitte bor-
stel waar dagelijks snoeiwerk aan is.

Albert reageerde niet, hij had natuurlijk niks gehoord, ge had 
hem moeten zien zitten, starend naar de grond alsof daar ineens 
een tegel aan het loskomen was. Hij is een stielman, Albert, een 
mecanicien met twee rechterhanden, altijd aan ‘t werk. Ik had he-
mel en aarde moeten bewegen om hem tot in ‘t gasthuis te krijgen. 
‘Ik heb geen tijd voor die fl auwekul’, had hij gezegd.

‘Had u het verwacht, mevrouw?’, vroeg de dokter toen aan mij. 
Ik twijfelde welk oog ik moest aankijken: het linker loenste naar 
mij, het rechter staarde naar de deur.

‘Een beetje’, zei ik tegen het linkeroog.
Meer wist ik niet te verzinnen: alles zwom nog altijd voor mijn 

gezicht.
Ik had het kunnen weten, ja, natuurlijk, ik voelde allang nattig-

heid, zo onnozel ben ik niet. Bloed in uw afgang, dat is nooit een 
goed teken.

De dokter zei nog van alles en toen schoof hij zijn stoel naar 
achteren.

‘Maar we gaan er alles voor doen om u te helpen’, zei hij luid, 
met een kop alsof hij het groot lot gewonnen had. Albert trapte er 
natuurlijk met zijn twee voeten in, hij keek omhoog en lachte on-
nozel, hij was blij dat hij er vanaf was, dat hij naar huis kon om te 
gaan werken. Hij had er weer eens niks van verstaan, hij hoorde 
het woord helpen en hij dacht al dat hij genezen was.
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En nu zijn we hier, bij de radiografi e, de wachtzaal zit propvol, er is 
geen stoel meer leeg. Het is hier een komen en gaan van mensen, 
kamertje in en kamertje uit, iedereen moet op de foto vandaag.

Wij staan in de gang. Met onze rug tegen de muur.
‘Wat nu?’, vraagt Albert aan mij.
‘Hoezo, wat nu? Platen pakken, Albert, wat anders!’
Naast mij hangt er een rek met tijdschrift en en aan de andere 

kant staat een meisje met van die oortjes rond haar nek. Ze neuriet 
wat en wipt met haar voet op en neer. Ik pak een tijdschrift  met ko-
ningin Fabiola op de kaft  en ik doe alsof ik lees. Zo moet ik tenmin-
ste niet naar de kop van Albert zien, want die doet me nu te zeer.

‘Operatie, gemo.’ De woorden liggen als een natte dweil op mijn 
maag.

Het meisje met de oortjes buldert opeens van het lachen. Wat 
valt er hier te lachen, wil ik tegen haar roepen. En dan opeens ben 
ik pompaf, ge hebt er geen gedacht van, alsof ik elk moment in 
zwijm kan vallen. Ik hang koningin Fabiola terug in haar rek en 
laat me neerzakken op de grond, hier in de gang.

En terwijl ik hier zit, als een leeggelopen ballon, zie ik wielen 
van rolstoelen, krukken en allerlei schoenen passeren: fl ipfl oppers, 
overzetbomen en hoge hakken. Ik voel de scheve blikken van de 
mensen, zo van wat zit die hier nu te doen? Het kan me niks sche-
len, wat weten zij ervan? Ze beseff en het niet: dat wij voorgoed in 
de soep gedraaid zijn, dat de hele wereld om zeep is, dat Albert 
geopereerd moet worden.

Zie hem daar nu staan, een tam lam dat naar de slachtbank 
gebracht wordt zonder het zelf te beseff en. Ik ken hem al zolang, 
ik lees zijn gedachten zoals de gazet: hij denkt dat het allemaal 
meevalt, hij is nooit zo rap geweest van snap en zeker als het over 
gasthuizen en dokters gaat, weet hij van toeten noch blazen. Een 
operatietje van niks, ik zie het hem denken.

Al maar goed ook, hij is zo’n broekschijter. Maar ik zal hem 
toch voorzichtig de waarheid aan zijn koker moeten brengen, 
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‘t is beter dat hij ‘t snapt, de schellen zullen toch ooit van zijn ogen 
moeten vallen.

En dan gaat hij opeens naast mij op de grond zitten.
‘Annette,’ vraagt hij, ‘hebt gij gehoord wat die dokter allemaal 

heeft  gezegd?’
‘Natuurlijk, Albert, natuurlijk heb ik het gehoord, ‘t was niks 

speciaals, hij wil nog een fotootje en daarna gaan we naar huis.’
‘Hoe is dat nu mogelijk’, fl uistert Albert. Zijn adem kietelt in 

mijn oor. ‘Dat gij dat weer niet hebt verstaan, dat gij weer van toe-
ten noch blazen weet. Maar ‘t is beter dat ge ‘t snapt, Annette. ‘t Is 
kanker, kind, ‘t is kanker.’

Een echte dikbil

En nu lig ik hier te draaien en te keren in mijn bed. De afgelopen 
dag maalt door mijn hoofd als een dolgedraaide tol. Als ik mijn 
ogen dicht doe, staat die met zijn snor weer aan mijn bed. ‘Opera-
tie, chemo’, hoor ik zijn stem. En Albert maar snurken als een os, 
alsof hij er niks mee te maken heeft . Ik ga naar beneden, ik houd 
het niet langer uit in bed. Ik pak een praline, zo’n witte van Leoni-
das, en kijk wat naar VTM. Ze hebben het over Syrië, het is al Syrië 
wat de klok slaat tegenwoordig. En op Vitaya laten ze alleen maar 
fotomodellen zien, wat weten die jonge gasten van het leven af, wat 
hebben die al meegemaakt? Op Holland gaan ze bloot en op den 
Duits gaat het over het milieu. Ik dacht vroeger altijd dat ze het 
milieu uitvonden om de tv-programma’s en de gazet vol te krijgen, 
maar tegenwoordig word ik toch ook ongerust over wat er alle-
maal in de lucht hangt. Vroeger aten we steak, nu eten we hormo-
nen. Albert heeft  altijd in de fabriek gewerkt, nog zonder masker 
in de tijd, wie weet hoeveel asbest hij binnenkreeg. Hij heeft  altijd 
gesmoord als een Turk en van een pintje of een borrel is hij ook 
nooit vies geweest. Heeft  hij daarvan kanker gekregen? Hadden we 
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vroeger naar de dokter moeten gaan? Hij had al langer last van 
krampen, hij stelt zich aan, dacht ik, hij is altijd kleinzerig geweest.

Als het maar goed komt met Albert. Wat als ik hier straks moe-
derziel alleen naar die zever op tv moet kijken? Ach, een mens 
steekt zich van alles in zijn kop.

Ik kruip terug in mijn nest en lig nog te woelen tot vier uur. Ik 
zal er schoon uitzien straks.

‘s Morgens staat de living al blauw van de sigarettenrook. Albert 
zit met een volle asbak en een tas koude koffi  e in de zetel. ‘Ge zou 
beter wat minder smoren, jongen, en zoveel koffi  e is niet goed voor 
uw maag’, zeg ik. Hij schiet me bijna dood met zijn ogen en hij 
verroert geen vin. ‘Kom,’ zeg ik, ‘laat ons een spelletje Zwarte Piet 
gaan spelen in ‘t Sluiske, het zal uw gedachten verzetten.’ Nu schiet 
hij me echt dood. Dat van die zwarte Piet was misschien niet zo’n 
slimme zet van mij. Hij is bang, ik lees het in zijn ogen. Hij heeft  
van die blauwe kijkers, levend porselein. Dertig jaar geleden zag ik 
ze voor het eerst: de zon kwam op en scheen er vol in.

Hij ziet me kijken en draait zich om, ik mag natuurlijk niet we-
ten wat hij denkt, hij laat zich niet kennen, nog in geen honderd 
jaar. Ik vraag maar niks. Want het is een goeie gast, Albert, maar 
als ge hem kwaad maakt, vliegt hij als een hooiberg in brand en 
daarvoor heeft  hij niet veel lucifers nodig.

Ik bak een pan spek voor hem en in geen tijd heeft  hij alles in 
zijn graat geslagen. Nog een geluk dat hij zo goed in ‘t vlees zit, een 
echte dikbil zeg maar.

Och, ‘t komt allemaal goed, waar breek ik me eigenlijk de kop 
over? Albert is onverwoestbaar, een blok graniet. Maar wat gaan ze 
straks allemaal met hem aanvangen, och, ik heb er zo’n compassie 
mee.

Ik word zot, de muren komen op me af. Komaan, Annette, zeg 
ik tegen mezelf, plamuur uw gezicht en ga naar ‘t Sluiske, het zal 
uw gedachten wat verzetten.
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Buiten miezert het, ik loop onder mijn paraplu, ik kijk naar al 
die mensen achter de vensters van de cafés en ik denk, waarom 
hebben die alle geluk van de wereld en zijn wij weer de pineut?

‘Ge zijt er precies niet bij, Annette?’ Betty, de bazin van ‘t diensten-
centrum, brengt me mijn koffi  e, ze heeft  direct in ‘t snuitje dat er 
iets mis is. Ik begin te vertellen en iedereen aan tafel valt in.

‘Den Harry van manke Jeanne had ook darmkanker’, zegt slim-
me Jos. ‘Of iets aan de nieren, hij ligt er in ieder geval al onder.’ 
Slimme Jos weet het altijd beter. Het botert niet tussen mij en hem: 
hij deugt niet. Vrouwelijke intuïtie, ik zit er heel dikwijls bovenop. 
Dat mijn eerste man mij al een jaar bedroog, dat was een van mijn 
minder heldere momenten, maar voor de rest voel ik die dingen 
goed aan.

‘En Lisette van den Toon’, kwebbelt fi ere Gusta in de verte. ‘Die 
kent ge toch zeker wel? Borstkanker, terwijl ze eigenlijk geen bor-
sten heeft .’

‘Ik heb ook een knobbeltje,’ zegt triestige Bet, ‘onder mijn arm. De 
dokter zegt dat het een vetbolletje is, maar ik heb er geen goed oog 
in.’ Ze kijkt iedereen een voor een aan met haar grote bambi-ogen.

‘Een vetbol? Dat heb ik ook.’ Slimme Jos wijst naar zijn broek. 
‘Hier, voel maar, in mijn lies.’

‘Juul van frituur ‘t Pleintje heeft  ook darmkanker’, zegt propere 
Jeanne terwijl ze haar neus optrekt. ‘Hij loopt al jaren met een zak-
je rond, ik moet er niet aan denken.’

Het is of ze een emmer koud water over mijn kop uitgieten: 
zou Albert ook zo’n zakje krijgen? Daar heeft  de dokter niks over 
gezegd. Ocharme, dat overleeft  hij niet. Want hij geeft  het niet toe, 
maar hij is eigenlijk een fi ere vent. Hij heeft  al tien jaar een gebit 
maar ik heb hem nog nooit zonder tanden gezien, hij doet die pas 
uit als het donker is.

‘Tja,’ – Betty neemt nog een rondje op – ‘ge hebt maar één leven 
en voor ge ‘t weet, is het voorbij.’
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‘Ik hoop voor u dat het goed afl oopt, Annette,’ zegt slimme Jos. 
En tegen Betty: ‘Maar als het tijd is om te gaan, dan moet ge gaan. 
Mijn tandarts had de beste dokter van uren in de omtrek, maar hij 
is ook allang de pijp uit.’

‘t Is van uw vrienden dat ge ‘t moet hebben. Ik trek mijn jas aan.
Buiten is het België op zijn best: het regent niet meer, het giet.
In de metro zit een bedelaar met een gitaar en een grote labra-

dor. De man zit op de grond, de hond op een wollen matje. Ik gooi 
twee euro in hun schoteltje. Hopelijk hebben ze dat hierboven ge-
zien en schrijven ze het op in mijn register. En dat ze er dan maar 
ineens bij noteren dat Albert er vlug bovenop moet komen.

Die bang zijn, krijgen ook klappen

De zon schijnt schandalig hard als we naar het gasthuis rijden voor 
de operatie. Albert wil per se zelf rijden. Hij moest nuchter zijn 
maar hij heeft  vanmorgen nog gauw twee eieren en een halve zure 
haring soldaat gemaakt. Spierwit ziet hij nu.

‘Zijt ge bang?’, vraag ik.
‘Waarom? Die bang zijn, krijgen ook klappen.’
Hij geeft  het niet toe maar ik zeg het nog, hij is een platbroek, 

een schrikschijter van de bovenste plank.
In ‘t gasthuis willen ze Albert allemaal nog eens zien. Een dok-

ter om te slapen, een dokter om te opereren. De operateur is bijna 
vierkant, met brede schouders en dunne benen: een kleerkast op 
wiebelige poten. Zijn blote, harige armen steken uit zijn groene 
jasje, de spieren liggen er als koorden bovenop. Hij heeft  vuisten 
waarmee hij een bowlingbal bewusteloos kan slaan, moet hij daar-
mee een fi jn pincetje vasthouden? Albert heeft  het ook in ‘t snuitje: 
‘Ge laat toch nog wat van me heel, hé, dokter?’ De Kleerkast ziet er 
de humor niet van in, zijn mond is dunner dan een operatiemes.

‘U bent nuchter?’
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‘Ja, ik drink nooit zo vroeg’, antwoordt Albert, met een blik naar 
mij dat ik het niet in mijn hersens moet krijgen hem te verraden.

De chirurg legt uit hoe hij gaat snijden, hij heeft  er al goesting 
in, een doortastende meneer zo te horen. Albert wordt hoe langer 
hoe witter. ‘Enfi n, we gaan ons best doen’, zegt de operateur en hij 
klemt onze handen als een bankschroef.

Dan gaat alles ineens heel rap. Albert krijgt een witte schort 
aan, zo hard als karton en vanachter open, ‘t is geen gezicht zoals 
hij daar staat in al zijn glorie. Hij moet gaan liggen en ze rijden 
hem met bed en al naar buiten.

Ik geef hem nog een kus, maar die komt niet aan want hij kijkt 
stoer naar de andere kant: hij is een – hoe zegt ge dat – ruwe bol-
ster, kleine pit.

Ze zijn eraan bezig nu. ‘Ga maar naar huis, ge moet hier niet wach-
ten,’ heeft  de verpleegster tegen mij gezegd, ‘zo’n operatie duurt 
minstens zes uren.’

In de metro staar ik voor me uit als een zombie. En thuis is 
alles stil en leeg, ik voel me een vreemde, niet op mijn gemak. 
De keuken is precies niet die van mij, ik doe de ijskast open 
en pak een praline of drie. Er liggen nog wat pruimen, die zal 
ik binnenkort eens klaarmaken voor Albert, met konijn. Want 
eten dat hij kan: eieren, vette kaas, boter. En volle room om al-
les door te spoelen. En toch nooit last van cholesterol. Maar hij 
is vermagerd de laatste tijd, zijn broeken vallen naar beneden. 
Vanonder in de ijskast ligt nog een halve zure haring, de andere 
helft  van vanmorgen. Ik ruik er eens aan, en de tranen die ik al 
die uren binnengehouden heb, vallen ineens zonder stoppen uit 
mijn ogen.

Ik loop nog wat rond maar het is hier veel te stil. De trap kraakt 
niet onder Alberts gewicht. De radio zwijgt: niemand luistert naar 
de voetbal.

En de bril van de wc staat niet omhoog.
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Ik hou het niet uit, ik loop even langs ‘t Sluiske, voor een kop troost 
en een stuk appelcake.

‘Zo’n operatie valt wel mee tegenwoordig’, zegt fi ere Gusta. Haar 
lippen zijn vuurrood geverfd en ze heeft  alweer een verse perma-
nent. ‘Ik ben al zo dikwijls geopereerd.’

Geopereerd? Volgespoten met botox, ja.
‘Die dokters snijden maar al te graag’, zegt propere Jeanne. ‘Ze 

vinden een speldenknop en ze snijden een pannenkoek weg.’
Ik vraag het me ook af, of dat allemaal wel goed is, dat opereren. 

Ik heb het al meer gehoord: door de operatie krijgen de kankercel-
len lucht en vrij spel: ‘Gaat en vermenigvuldigt u!’

‘O ja?’ Slimme Jos trekt zijn wenkbrauwen op tot over zijn bril. 
‘Als gij wilt weten hoeveel er in uwe portemonnee zit, doet ge hem 
toch ook open, zeker?’

‘Bij mij hebben ze alles weggenomen’, zucht triestige Bet. ‘Ik 
voel het nog altijd aan mijn snee als het gaat regenen.’

‘Als ze alles maar goed natellen’, zegt propere Jeanne. ‘Bij mijn 
moeder hadden ze een schaar laten zitten. Die ligt nu op de schoor-
steen naast het zwarte potje met haar as.’

Ik hoor ze in de verte verder babbelen over zatte Willy: hij 
moest onder ‘t mes en loopt nu rond met een lege mouw die met 
een speld omhoog gevouwen is.

Ik trek mijn jas aan en heilige Clara klopt me op mijn schouder. 
‘Ik bid voor u, Annette.’ Ze kijkt naar mij alsof mijn laatste uur 
geslagen is.

Ik ga terug naar ‘t gasthuis want ik kan mijn draai hier niet vin-
den nu.

Nog vier uren.
Als hij maar wakker wordt. De angst trekt mijn maag samen in 

een dubbele knoop.
Hij heeft  voor de veiligheid samen met de huisdokter zijn pa-

pieren in orde gebracht, een wilsbeschikking heet dat. Ge kunt al-
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les opschrijven tegenwoordig: wat ge wel wilt (antibiotica bijvoor-
beeld) of wat ge niet wilt (een plant zijn bijvoorbeeld).

Nog drie uren.
Och, wat maak ik me zorgen, Albert is beresterk. Gelijk hij de 

trap oploopt! ‘Onze pa trekt de leuning nog eens uit de muur’, zegt 
ons Wendy altijd. Hij heeft  het hart van een topsporter, net als zijn 
moeder. Die is 98 en ze kon tot voor kort nog altijd de trap op. Als 
ze goesting had.

Nog twee uren.
Maar met een sporthart kunt ge evengoed nog jaren in coma 

liggen.
‘We gaan ons best doen’, zei de Kleerkast met zijn bulderstem. Ja 

ja, het zal wel. Las ik geen twijfel in zijn ogen? Hij keek zo serieus 
naar mij? Ach nee, ze kijken altijd zo, die gasten, ik moet daar niks 
achter zoeken.

Och, stop Annette, denk ik in mijn binnenste, gij zijt triestige 
Bet toch niet?

Ik ga eens met de lift  naar beneden, een koffi  e drinken in het 
gasthuiswinkeltje. Maar bij de tijdschrift en staat slimme Jos – wat 
doet die hier? – en ik maak dat ik terug boven ben.

In de gang van Alberts kamer schuifelt een oude vrouw in een 
versleten kamerjas rond, krulspelden in de zes haren die ze nog 
over heeft . Af en toe staat ze stil en staart verwilderd voor zich 
uit. ‘Ik moet naar huis’, zegt ze tegen mij. ‘Anders wordt onze pa 
kwaad.’

‘Ik ga mee met u, kom’, zeg ik. Ik pak haar hand en voel alleen 
maar botjes. Samen wandelen we wat op en neer totdat er een jon-
geman komt aangesneld. ‘Dag oma,’ kust hij haar, ‘zijt ge weer op 
de loop?’ En na een beleefd dank u wel verdwijnt hij met haar in 
een kamer.

Nog één uur.
Ik dwaal weer door de gang, het is bezoekuur, er zijn hier veel 

mensen, heel België is zeker ziek.
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De zes uur zijn voorbij. Hij had allang terug op zijn kamer moe-
ten zijn. Ik begin te zweten, de lucht voelt aan als warme pap, ze 
hebben hier geen goede airconditie.

‘Wanneer komt mijn man terug?’, vraag ik aan de verpleegkun-
digen op hun bureau.

‘En u bent?’, vraagt de oudste van de hoop. Hij zegt het met een 
dedain alsof hij de uitvinder van het wiel en het warm water is en 
ik een achterlijk onnozel kind.

‘Hij ligt nog op de ontwaakkamer, dat is normaal, madammeke.’
‘Mercie, meneerke’, zeg ik.
En hij zegt nog eens dat ik moet gaan wandelen of naar huis 

gaan want dat mijn man toch zal slapen. Hij begrijpt natuurlijk niet 
dat ik het eerste wil zijn wat Albert ziet als hij wakker wordt. Niet 
dat het zoveel soeps is, maar hij is dat nu al dertig jaar zo gewoon.

En dan, eindelijk, rijden ze Albert de kamer binnen. Een wit ge-
zicht onder een nog witter laken en drie baxters boven zijn kop. Hij 
snurkt, wat had ge gedacht. Ik schuif voorzichtig mijn stoel naast 
zijn bed maar ik durf hem niet aan te raken, ik zit maar wat naar 
hem te gapen, met mijn mond vol tanden en mijn schoenen vol 
moed. Af en toe mompelt hij iets in zijn slaap, iets over een zakje 
of zo, ik versta hem niet. Na een uur doet hij opeens één bang oog 
open.

‘Annette?’
‘Ja, jongen?’
‘Is er een zakje?’
‘Ik zal eens zien’, zeg ik, en ik sla het laken opzij. ‘Pas op!’, gilt hij, 

nog voordat ik iets doe. Ik gluur naar zijn buik.
‘Geen zakje, Albert.’
‘Wat is ‘t nu, Annette, huilt gij?’
‘Nee, natuurlijk niet’, snik ik.
Geen zakje, wat een geluk. Maar ik heb iets anders gezien: een 

buisje in zijn mannelijk. Als dat maar goed afl oopt.
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met een 
verhaal van 
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Op een dag is het zo ver. Je hebt een ziekte 
onder de leden en je weet dat je gaat sterven. 
Misschien nog niet meteen, maar toch binnen 
afzienbare tijd. Of je krijgt te horen dat ie-
mand uit je nabije omgeving ongeneeslijk ziek is.  
Er volgt een heel ingrijpende periode. 

Je ervaart dingen die je nooit eerder mee- 
maakte: hartverscheurend pijnlijke momen-
ten worden afgewisseld met intens gelukkige.  
Je voelt je vaak onzeker of verdrietig. Palliatieve 
zorg kan je ondersteunen in deze periode,  
op alle vlakken van je leven. Om de pijn draaglijk 
te houden, om je zorgen en vragen te bespreken, 
om je omgeving mee op te vangen. 

Dit boek biedt een overzicht van de zorg aan het 
einde van het leven en helpt je om de beste weg 
te vinden om ermee om te gaan. Getuigenissen 
bieden herkenning en steun. Verwijzingen naar 
palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen,  
informatiebronnen en nuttige adressen maken 
van dit boek een volledig naslagwerk, dat dient 
als houvast voor de palliatieve zorg.

Aan dit boek werkten tal van deskundigen mee. 
Het kwam tot stand onder redactie van Gert 
Huysmans, Paul Vanden Berghe (Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen), Ria Vandermaesen 
(Panal) en Guy Hannes (PNAT) . 
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