‘Niemand hoeft alleen te sterven’
Vijfentwintig jaar Terminale Thuishulp en vijftien jaar Bijna Thuishuis
Misschien is het een vreemde
combinatie: ‘waken bij een stervende’ en ‘vieren’. Toch heeft de
Terminale Thuishulp (TTH) wel
degelijk iets te vieren, en wel:
haar zilveren jubileum. Sinds
vijfentwintig jaar waken vrijwilligers bij stervenden.
Niet iedereen praat makkelijk over
sterven, merken de vrijwilligers van
Terminale Thuishulp regelmatig.
,,Hoeft ook niet’’, vinden de Maarten
Meun, tweede voorzitter van TTH,
en Joost Eijkelenboom, pr-man en
bestuurslid. ,,Maar het moment van
sterven komt voor iedereen en wanneer het zover is, is het goed om van
het bestaan van TTH af te weten.’’

Niet meer vanzelfsprekend
,,Soms zeggen mensen: ‘Ik wil zelf
mijn vader en moeder an d’rluis indjen bringen‘. Logisch, dat wil vrijwel iedereen. Punt is dat de realiteit
nogal eens anders is. Sterven kan
lang duren - een intensieve periode
voor de naasten. Ook op Urk worden gezinnen kleiner en wonen kinderen niet meer vanzelfsprekend
vlakbij. Het waken bij een stervende kan door allerlei omstandigheden te zwaar worden en juist in die
intensieve dagen of weken, is het
belangrijk om een goede nachtrust
te hebben - het eigen leven draait
namelijk ook gewoon door. Wij willen op die momenten hulp bieden.’’
Wat Terminale Thuishulp doet is
kort gezegd: er zijn. De vrijwilligers
bieden daarnaast praktische hulp.
Koffie, thee, wat water geven, helpen met in en uit het bed tillen, of
naar de wc gaan. ,,De familie geeft
zelf aan wanneer hulp gewenst is,
overdag, ‘s nachts, alles is mogelijk.’’
Goed opgeleid
Om als vrijwilliger goed te kunnen
functioneren, worden zij degelijk
opgeleid. Aansluitend nemen ze
deel aan de maandelijkse themabijeenkomst, waar ze tips en informatie krijgen. Alles in samenwerking
met de landelijke vereniging Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

n Maarten Meun (rechts) en Joost Eijkelenboom, bestuursleden van Terminale Thuiszorg.

(VPTZ), een overkoepelende organisatie, waarmee de lijntjes met Urk
kort zijn.

Waken kan overal
Ooit richtte Pastoor Ketelaar de Terminale Thuishulp op. ,,Vanaf het begin zijn hier Urkers bij betrokken.’’
Tot op heden, want vijfentwintig
plaatsgenoten, begeleid door zes coördinatoren, zorgen er voor dat 24
uur per dag hulp geboden kan worden, wanneer voor iemand het moment van sterven nabij is gekomen.
,,Waken kan overal. Thuis, en sinds
vorig jaar mag in het ziekenhuis gewaakt worden. Uiteraard waken we
ook in het Bijna Thuishuis in Emmeloord, dat vijftien jaar geleden
vooreerst in gebruik genomen is.
Een verrijking. Het is nog pril, maar
we onderzoeken momenteel of een
tweede Bijna Thuishuis mogelijk is.
Op Urk. Hoe mooi zou dat zijn.’’
Nazorg
Sommige vrijwilligers zitten al jaren
‘in het vak’. ,,Neem Lena Hoekman,

75 jaar en nog altijd een toegewijd
waker. In onze kring zitten ook jongere mensen, en ja, nieuwe vrijwilligers zijn altijd uitgenodigd om zich
aan te melden. Denk niet dat je er
alleen voor staat, we bieden altijd
nazorg. Stel, je was bij het moment
van sterven, of er gebeurden onverwachte dingen tijdens je wake, dan
kan je je verhaal kwijt bij nazorg.
Hetzelfde geldt voor de familie. Na
afloop evalueren we altijd: wat kan
beter, wat is goed?’’

‘Voor iedereen,
ongeacht wie’
Aanstaande vrijdagmiddag viert
Terminale Thuishulp haar zilveren
jubileum met een symposium in
Theater ‘t Voorhuys. Op het programma, dat ‘s middags om twee
uur begint, staan twee lezingen, een
muzikaal intermezzo, een discussie, en wethouder Freek Brouwer

spreekt als afgevaardigde van de
gemeenten NOP en Urk. De bijeenkomst is gericht op professionals in
de Zorg en betrokken organisaties.
Na afloop kan nagepraat worden
tijdens een receptie. Op donderdagavond 17 mei om half acht is er een
theatervoorstelling in Theater ‘t
Voorhuys over terminale zorg, waar
iedereen hartelijk welkom is.

Verdrietig
,,Het is goed om te merken dat mensen steeds vaker een beroep op ons
doen. Nee, ‘sterven’ is geen toegankelijk onderwerp, desondanks brengen we graag iedereen op de hoogte
van de mogelijkheden die Terminale Thuishulp biedt. Wij vinden
het namelijk ontzettend verdrietig
als we horen dat iemand alleen is
gestorven. Niemand hoeft alleen
te sterven. Wij willen er zijn voor
iedereen, ongeacht wie. Schroom
niet om contact op te nemen als het
moment daar is...’’
Meer weten? Kijk op tthnop-urk.nl.

