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‘Zo dicht bij de
dood is bijzonder’
“Zo dicht bij de dood zijn, is
heel intens en heel erg bijzonder”, zegt de Rotterdamse
schrijfster Katja Meertens.
Een jaar lang volgde zij
verschillende bewoners in het
Laurens hospice Cadenza.
Meertens schreef er een boek
over: De meeste mensen
gaan hier dood. Afgelopen
donderdag presenteerde
ze het aan het publiek.

u Door Matthijs Timmers
U IJsselmonde
“Met mijn boek wil ik vertellen
hoe het wél gaat”, vertelt Katja
Meertens. “Er is namelijk veel
onwetendheid over palliatieve
zorg in Nederland. En wat er
gebeurt in een hospice.” Palliatieve zorg is de zorg voor
ongeneeslijke zieke mensen gericht op het zo draaglijk mogelijk maken van het laatste stukje
van hun bestaan. Als journalist
maakte ze er kennis mee toen

ze voor tijdschrift Margriet een
serie reportages over deze vorm
van zorg schreef. Ze kwam in
verschillende hospices in Nederland. “Van lezers kreeg ik
veel reacties op mijn artikelen:
Goh, dat wist ik helemaal niet.
Of: wat indrukwekkend en mooi
ook. Ook zelf leerde ik veel.”
Katja Meertens merkte dat ze
veel meer wilde vertellen dan
dat ze in die artikelen kwijt kon.
Het was voor haar reden voor

Katja Meertens
schrijft een boek
over leven in
een hospice
het schrijven van een boek.
In ‘De meeste mensen gaan
hier dood’ beschrijft Meertens
de persoonlijke verhalen van
verschillende ongeneeslijk zieke
bewoners van het grootste hospice van ons land. Bijvoorbeeld
het verhaal van mevrouw Cou-

wenberg van 42 die zichzelf nog
verplichtte een hele waslijst aan
dingen af te ronden voor haar
dood. Een van die dingen: het
herstellen van het contact met
haar broer. Of het verhaal van
meneer Kooijman die zijn verblijf in Cadenza als een tijdelijk
bezoek bestempelt. Of mevrouw
Mouthaan, die dat niet doet,
maar genezen wordt verklaard
en met rechte rug Cadenza verlaat. “Heel bijzonder om al deze
verhalen van zo dichtbij mee te
maken”, blikt Meertens terug
op deze vele ontmoetingen met
de patiënten, maar ook met
medewerkers en vrijwilligers
van het hospice. “Als ik er aan
terugdenk, krijg ik er weer kippenvel van. Cadenza heeft me
geraakt.”
Naast die persoonlijke verhalen
wil de schrijfster lezer informeren. Tevens wil ze een discussie aanzwengelen, getuige haar
scherpe uiteenzetting over euthanasie en palliatieve sedatie.
“Begrijp me goed: ik ben niet

Rotterdam - Kralingen
Robert Baeldestraat 109
Vraagprijs: € 169.500 k.k.

Rotterdam - Hillegersberg
Adriaen van der Doeslaan 291
Vraagprijs € 89.000 k.k.

Rotterdam - Hillegersberg
Ismenestraat 40
Vraagprijs: € 325.000 k.k.

Keurig 3 kamerappartement
op de 2e verdieping, zonnig
balkon (W), berging, woonopp.
80 m², bouwjr. 1957.

(SERVICEFLAT) 2 kamerappartement op de
11e verdieping, 2 balkons,
woonopp. 70 m², bouwjr. 1987

Uitgebouwde 5 kamer
gezinswoning, zonnige tuin,
dakterras, berging,
woonopp. 135 m², perceel
131 m². bouwjr 1998

Rotterdam - Overschie / 16Hoven
Overschiese Kleiweg 727
Vraagprijs: € 474.500 k.k.

Capelle aan den IJssel
Kerklaan 9
Vraagprijs: € 785.000 k.k.

Rotterdam - Hillegersberg
Borchsatelaan 17
Vraagprijs: € 384.500 k.k.

Sfeervolle 4 kamer 2/1-kap
woning, woonopp. 150 m²,
royaal perceel 472 m², tuin
op het zuiden, carport, vrijstaande schuur, bouwjr. 1933

Zeer karakteristiek
monumentaal herenhuis,
6 kamers, smaakvol gemoderniseerd, woonopp. 215 m²,
perceel 241 m², bouwjr. 1890

Sfeervolle en moderne
5 kamer gezinswoning mét
garage, woonopp. 115 m²,
perceel 163 m², voor- en
achtertuin, bouwjr. 1922

Bergschehoek-OosteindscheAcker

Vierlinghweg 2
Vraagprijs: € 324.500 k.k.

Berkel en Rodenrijs - Dorpskern
Willem-Alexanderlaan 20
Vraagprijs: € 225.000 k.k.

Rotterdam - Hillegersberg
Bergse Dorpsstraat 83 B
Vraagprijs: € 249.000 k.k.

Moderne 6 kamer hoekwoning ,
achtertuin op zuidwesten,
woonopp. 160 m², perceel 103 m²,
bouwjr 2001

Keurige 5 kamer gezinswoning
met voor- en achtertuin, balkon,
garage (apart), woonopp. 115 m²,
perceel 152 m², Bouwjr 1968

Leuke en gemoderniseerde
5 kamer dubbele bovenwoning met balkon, berging,
woonopp. 110 m², bouwjr 1939

Donderdag signeerde Katja Meertens haar boek over leven in een hospice.
tegen euthanasie”, stelt ze.
“Maar hoe er in het algemeen
over euthanasie wordt gedacht,
vind ik soms wat gemakkelijk.”
Gelukkig, stelt de schrijfster
vast, wordt in de praktijk maar
in 2 procent van de sterfgevallen tot euthanasie overgegaan.
En die echte praktijk, die kan
iedereen nu lezen in ‘De meeste
mensen gaan hier dood’.

Hospice Cadenza
Een hospice is een zorginstelling waar mensen met
een ongeneeslijke ziekte tot
aan hun dood worden verzorgd. Hospice Cadenza van
Laurens in IJsselmonde is

het grootste hospice van Nederland. Jaarlijks overlijden
er zo’n 200 mensen. Meer
informatie over ‘De meeste
mensen gaan hier dood’:
www.uitgeverijbalans.nl.
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