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Met een brede glimlach, en een
beetje pijn in het hart, trekt ze de
deur van Hospice Huizen achter
zich dicht. Ze is een van de oprich-
ters van dit huis dat in januari 2018
de deuren opende. „Ja, dit doet wel
wat met me. Dit is zo’n geweldige
plek geworden, ik ben dankbaar
dat ik het heb mogen helpen ont-
wikkelen”, zegt ze in de comforta-
bele loungeset, buiten in royale,
mooi aangelegde de tuin van het
hospice aan het Gooierserf in Hui-
zen. Donderdag zou ze worden
getrakteerd op een afscheidsfeest.
Maar corona gooide roet in het
eten. „Deze week hebben we beslo-
ten dat het niet doorgaat. Het is te
risicovol. We hebben alle ruimte,
maar je moet er niet aan denken
dat er toch iets mis gaat. Of dat je
zo’n situatie krijgt als op de brui-
loft van minister Grapperhaus.
Nee, jammer, maar het is niet an-
ders.”

Terminale zorg
Heutink is 67 jaar en gaat dus met
pensioen. „Maar ik blijf betrokken
bij het hospice, ik blijf actief in het
bestuur. Dat wil ik graag. Ik zal
hier niet zo vaak meer komen. Dat
is niet goed. Ik wil de mensen hier
niet voor de voeten lopen. Ik heb
een heel goede opvolger: Liesbeth
Boor. Zij zal samen met de andere
coördinator Anja Voerman en alle
betrokken vrijwilligers en ver-
pleegkundigen dit project dooront-
wikkelen. Dat moet ook. Er is nog
zoveel te leren over terminale zorg.
Het is een vakgebied dat volop in
de belangstelling staat.”

Niet dat er nu iets mis is met
’haar’ hospice. „Het loopt boven

verwachting. Och joh. Wie had dit
kunnen denken, een jaar of acht
geleden, toen we van de kerken in
Huizen de opdracht kregen om een
hospice te realiseren in Huizen.” 

Ze vertelt over het zevenkoppige
team waarmee ze al die jaren zo
hard werkte om het voor elkaar te
krijgen. „Er waren zeker momen-
ten dat we het niet meer zagen
zitten. Maar dat hadden we nooit
met z’n allen tegelijk. Er was altijd
wel iemand die de ander kon op-
beuren. Daardoor hebben we het
gered. Want dit is echt een project
geweest van de lange adem. Vooral
het zoeken naar een geschikte
locatie heeft ontzettend veel tijd
gekost. Ik denk dat we wel 25 plek-
ken hebben bezocht.”

In 2016 is het eindelijk raak. Niet
langer zullen baby’s en peuters van
Stichting Kinderopvang Huizen
het pand aan het Gooierserf bevol-
ken, maar mensen voor wie de
laatste dagen, weken of maanden
van hun leven zijn ingegaan. Het
zal dan nog twee jaar duren voor-

dat de deuren open kunnen. Heu-
tink kijkt nog eens om zich heen.
„We hebben alles zelf gedaan, zelf
bedacht, zelf vormgegeven. Zo
bijzonder dat alle ideeën en plan-
nen ook werkelijkheid zijn gewor-
den.” 

Ze herinnert zich de opening op
15 januari 2018 als de dag van giste-
ren. „Letterlijk op die dag kregen
we een verzoek tot opname van een
eerste gast. Dat was ontzettend
spannend. ’Nu gaat het echt gebeu-
ren! Nu moeten we laten zien wat
we kunnen”’, vertelt ze. 

Ook de eerste keer dat een gast
overleed, staat haar helder voor de
geest. „We hadden vooraf een af-
scheidsritueel bedacht. Voordat de
overledene het hospice zou verla-
ten, zouden we even in de hal met
elkaar stil staan bij de kist, een
kort eerbetoon. We hadden een
mooi kleed laten maken dat we
over de baar legden. En er brandde
een kaars. Dit ritueel, dat getuigt
van aandacht en respect, hanteren
we nog steeds. Het is en blijft een
mooi, bijzonder moment, hoe
verdrietig ook.”

De kracht van het Huizer bijna-
thuis-huis zit ’m in tijd, gaat Heu-

tink verder. „Tijd. Dat is zo belang-
rijk. Daarin onderscheidt de termi-
nale zorg zich ook echt van andere
soorten zorg. De tijd nemen voor
een gesprek. De tijd nemen om
goed te luisteren. Niet dat onze
medewerkers het hier altijd rustig
aan kunnen doen. Maar je hebt

gewoon met een andere dynamiek
te maken. Dat maakt dit werk ook
zo mooi. Je voelt hoe belangrijk je
kunt zijn voor de gasten, hoe je het
verschil kunt maken. Ook voor de
naasten trouwens. Zij kunnen met
een gerust hart de zorg hier uit
handen geven.”

Afscheid van bijna-thuis-huis
Deliana Heutink zwaait af ■ ’De laatste levensfase aangenaam maken’ ■ De kracht zit ’m in tijd
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Huizen ■ Overbelaste mantel-
zorgers die zich nét te laat met
hun dierbare melden bij het
Hospice Huizen. Deliana Heu-
tink-van Ghesel Grothe heeft
het de afgelopen jaren veel mee-
gemaakt, vertelt ze bij haar af-
scheid als coördinator van het
Huizer bijna-thuis-huis. „Ik
begrijp het heel goed, hoor. Je
wilt die zorg graag zelf blijven
doen, zelf volhouden. Je wil het
niet opgeven. Maar het is jam-
mer, want wij hebben hier alles
in huis om ervoor te zorgen dat
die laatste levensfase zo aange-
naam mogelijk verloopt. Zowel
voor de gast als de mantelzor-
ger.”

Deliana Heutink neemt afscheid van ’haar’ Hospice Huizen. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN
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In het Hospice Huizen kunnen maximaal vier gasten tegelijk worden opgevangen. Zij verblijven de laatste fase
van hun leven ieder in een eigen woon-zitkamer, met eigen badkamer en een eigen terras, grenzend aan de
gemeenschappelijke tuin. 
De gasten worden verzorgd door geschoolde zorgvrijwilligers, professionele verpleegkundigen van Zorggroep
Amaris en eventueel eigen mantelzorgers. Naasten van de gasten kunnen gebruik maken van de gezamenlijke
woonkamer, keuken en tuin. Er is ook een logeerkamer. Iedereen -ongeacht levensbeschouwing, overtuiging,
inkomen, geaardheid of leeftijd - is welkom in dit bijna-thuis-huis. Vrijwilligers (waar het hospice altijd naar
op zoek is) worden geacht de christelijke signatuur te onderschrijven. Meer info: www.hospicehuizen.nl
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