
Mooie lezing over  

het Careyn Hospice  

Breda. 

 

Met 29 dames van Vrouwen v. Nu 

Ulvenhout waren wij op 24 mei 

aanwezig bij een lezing over het 

Hospice van Breda, een zeer 

interessante lezing waardoor wij een stuk wijzer zijn geworden. Spreekster was 

Marijke v. Best, Regionale aandacht functionaris palliatieve zorg. (verpleegkundige) 

en Trees was als vrijwilligster 

meegekomen en vertelde over haar 

functie.                                                           

Er werken 8 verpleegkundigen die in 

vaste dienst zijn en 25 vrijwilligers 

die wèl vrijwillig zijn maar niet 

vrijblijvend! Je werkt er het liefst 3 

dagdelen per 14 dagen en je wordt 

dus ingeroosterd. Het Careyn 

Hospice ligt op één van de mooiste 

plekjes van Breda, een villa nabij het 

Mastbos dat zes kamers bevat voor 

gasten. Wat eerst een privéwoning was is dus omgetoverd tot deze prachtige opvang 

voor mensen die maximaal nog drie maanden te leven hebben (evt. langer), 

vastgesteld door een arts op papier. Iedereen is welkom, wat voor nationaliteit, 

kleur, of geloof je ook hebt!  Men streeft ernaar om de thuissituatie te evenaren, jij, 

als stervende, hebt de regie! Het is “tijdelijk” jouw huis en WIJ, de verzorgenden 

komen dus eigenlijk op bezoek zoals 

Marijke dat zo mooi vertelde.  Iedere 

ochtend wordt er eerst gevraagd hoe 

jij  denkt je dag in te vullen, hoe voel 

jij je die ochtend? Heb je  wel of geen 

zin in eten, ook dàt hoeft niet als je 

geen trek hebt. Wil je niet gewassen 

worden omdat je te moe bent, word 

je niet gewassen. Er was eens een 

vrouw die wilde niet dat zij s ’nachts 

kwamen controleren want ze werd 

iedere keer wakker van de deur en 

sliep dan niet meer, hier had de 



verpleegkundige veel moeite mee als 

eindverantwoordelijke, die vrouw zou die 

nacht kunnen overlijden en dan zou zij 

het niet weten. Zij heeft overleg gepleegd 

met haar zoon en die zei meteen: zo is 

moeder, laat haar maar! De volgende 

ochtend overleed zij.                                                                                                                                                   

Wil iemand dolgraag nog een frietje, 

bitterbal of wat dan ook eten al is het 

maar één hapje wordt ervoor gezorgd 

Trees vertelde dat zijzelf intens gelukkig 

wordt als zij iemand nog zo ziet genieten! 

De bedden worden naar 

buiten gereden bij mooi 

weer. Er was een man die 

altijd onder de grote boom 

wilde staan in de tuin, dus 

stond hij daar ook genietend 

van de vogels en 

eekhoorntjes die daar veel 

zijn!                                                                                                                                                                           

Ook dieren zijn er welkom 

zolang zij geen overlast 

bezorgen. Zo stierf een man 

terwijl zijn hond bovenop 

hem lag! Bijna niets is onmogelijk.                                                                                                                

De zorgverzekering vergoedt alleen de zorg en daarom vraagt het Hospice zelf een 

bijdragen van € 18 per persoon per dag. Zij krijgen n.l. géén subsidie en zijn 

afhankelijk van donaties. Die bijdrage is 

voor het eten, drinken, gas, water en licht 

en het ijsje tussendoor!! Gemiddeld liggen 

de mensen er 17 dagen, een wachtlijst is er 

nauwelijks.  De mensen die er werken zijn 

GOUD waard, de vrijwilligers zijn de 

“aanvulling” voor de verpleegkundigen en 

zonder elkaar bestaat er géén Hospice!!      

Marijke. 

 

 


