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Lies Bohnenn, de moeder van Femmy Rouw, had een ernstige vorm 

van hersenkanker en werd goed verzorgd in een hospice. Maar toen ze niet 

binnen drie maanden stierf, moest ze het hospice verlaten. Een lijdensweg 

volgde. Klopt het dat je na drie maanden weggestuurd mag worden? 

KBO-PCOB zocht het uit en vond vooral veel onduidelijkheid over 

de drie-maandenregel. 

RECHT OF ONRECHT?

‘Ik had een hele goede band met mijn moeder’, vertelt 
Femmy Rouw. ‘Ze was fit en stond midden in het leven. 
Hoewel ik in Australië woon, was zij echt deel van ons ge-
zin. Ze kwam met Kerst en bleef dan drie maanden. Haar 
kleinkinderen waren haar alles. In augustus 2020 vertelde 
ze dat het niet goed met haar ging. Ze kreeg het overtrek 
niet over haar dekbed en kon niet goed meer rekenen. Ik 
zei: “Mam, je moet naar de dokter!” Lang verhaal kort: het 
bleek dat zij een agressieve vorm van hersenkanker had 
met een gemiddelde levensverwachting van negen tot 
twaalf maanden. Ik ging met mijn twee jongens naar Ne-
derland om voor mijn moeder te zorgen; mijn man volgde 
later. De zorg voor mijn moeder was intensief, want zij 
ging enorm snel achteruit. Toen zij op een gegeven mo-
ment overdag, ’s avonds en ’s nachts zorg moest hebben 
we gezegd: het gaat niet meer. 

Eind januari vonden we een plek in 
hospice De Populier in Bakel. Mama 
arriveerde daar als een zombie. Ze 
had anti-epilepsiemedicatie, waar-
door ze niet meer kon lopen en 
depressief werd. Door verandering 
van de medicijnen ging dat beter: 
haar persoonlijkheid kwam terug, 
ze genoot weer van de natuur, het 
eten. De zorg in het hospice was optimaal. Mama had 
veel afscheid te nemen: van haar huis, naasten, het leven. 
In het hospice kreeg ze daar hulp bij. Ze voelde zich er 
veilig. Wij moesten weer naar Australië, maar ik beloofde 
mama dat ik aan het eind van de zomer zou terugkomen. 
Half maart hadden we een eindgesprek met het hospice. 
Toen werd gezegd: “Als uw moeder langer leeft dan drie 
maanden, moet ze hier eind april weg.” Ze vertelden er 
niet bij dat je tegen zo’n besluit bezwaar kan maken. Dus 
wij dachten: zo gaat dat in Nederland. 

Mama wilde niet weg. Maar als het moest, dan graag naar 
een verpleeg- en verzorgingshuis ergens in de buurt van 
vriendinnen en mantelzorgers. Helaas was er nergens 
plek. Daarom werd ze overgeplaatst naar een woonzorg-
complex elders. Mama vond het verschrikkelijk. Ik vroeg 
het hospice om haar te laten blijven. Dat kon niet; men 
vond dat wij beren op de weg zagen. Maar die waren er 
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WEGGESTUURD UIT 

HET HOSPICE

ook! In het woonzorgcomplex kreeg mama een kamer 
naast de lift en de medicijnverdeelkast. Er was voort-
durend lawaai: slaande deuren, gepraat, pianomuziek. 
Terwijl ze vanwege haar hersentumor in een prikkelarme 
omgeving moest verblijven… Drie weken na het ontslag 
uit het hospice verslechterde haar situatie zo, dat ze 
compleet aan bed gebonden was en alleen maar achter-
uitging. Ze had ontzettend veel  pijn en schreeuwde om 
hulp. Maar ze kreeg alleen paracetamol. Elk dag dat ik 
haar op camera had op mijn telefoon, zag ik haar lijden.

Het personeel had te weinig expertise voor patiënten met 
hersenkanker. We wilden daarom dat mama weer naar 
hospice De Populier ging. Maar ondanks ons herhaal-
delijke verzoek namen ze haar niet terug. We weten niet 
waarom niet. En het lukte ons niet de regelgeving met 
betrekking tot palliatieve zorg te doorgronden.
Nadat we een klachtenprocedure waren gestart, is mama 
eind juni overgeplaatst naar een  verpleeghuis, dichter bij 
wat mensen uit haar netwerk. Omdat ze niet meer kon 

zitten, regelde ik liggend vervoer. 
Toch is ze door medewerkers van 
het woonzorgcomplex in een rol-
stoeltaxi gezet. Tijdens die rit heeft 
ze ongelooflijk veel pijn gehad!

De gezondheid van mama verslech-
terde; op 8 juli kreeg ze de morfine-
pomp aangeboden. Ik had inmiddels 
toestemming om weer naar Neder-
land te mogen – het was immers 

coronatijd – en was onderweg. Op 9 juli installeerde ik 
mij naast haar bed. De morfine moest steeds opgehoogd 
worden. Dit mocht alleen iemand van een regionaal 
verpleegkundig team doen. Dat betekende dus: wachten. 
Ondertussen lag mama maar te kreunen en hield ik haar 
hand vast… 
Op 10 juli overleed mijn moeder. Naast de normale rouw 
is er diep verdriet van het onnodige lijden. Ze had een 
terminale ziekte; ze had moeten sterven op de plek waar 
haar zorgbehoeften het beste konden worden vervuld 
– het hospice. Daar zou het einde zoveel comfortabeler 
geweest zijn. Waarom moest ze dan weg? Waarom waren 
bureaucratische regels belangrijker dan de behoeften van 
een doodziek persoon? Het was hartverscheurend, har-
teloos, traumatisch. Mijn moeder dacht altijd in de eerste 
plaats aan anderen. Daarom brengen we dit verhaal naar 
buiten. We willen voorkomen dat anderen in dezelfde 
situatie terechtkomen.’

‘Elke dag 
zag ik 
haar 
lijden’Dochter Femmy Rouw 

zag haar moeder lijden en 

doet haar verhaal

Moeder Lies Bohnenn 

had hersenkanker en 

werd tegen haar zin weg-

gestuurd uit het hospice



V
5958 Magazine van KBO-PCOB  december/januari 2021/2022

RECHT OF ONRECHT?

Veldhuizen vertelt dat het ‘uitplaatsen’ van bewoners 
een hospice altijd voor dilemma’s stelt, maar dat ze wel 
achter deze beslissing staat. ‘We hebben immers ook een 
maatschappelijke verplichting naar degenen op onze 
wachtlijst. Anders zijn we aardig voor onze bewoners, 
terwijl er buiten mensen wachten die het hospice harder 
nodig hebben.’

Grens is niet keihard
Om opgenomen te worden in een hospice, moet de 
verwachte levensduur (die wordt ingeschat door bijvoor-
beeld een arts of wijkverpleegkundige) drie maanden zijn 
of korter. Maar het is niet zo dat je dan ook na drie maan-
den automatisch weg moet. ‘Die grens is niet keihard’, 
stelt Veldhuizen. ‘Wij geven soms extra tijd als we een 
dalende lijn zien, als er nog een hospicebehoefte is. Maar 
dat was hier niet het geval.’ 

Ook Axel Dees van het ministerie van VWS stelt dat men-
sen langer in een hospice mogen blijven, ‘zolang er sprake 
is van een beperkte levensverwachting en de zorgvraag 
nog steeds hetzelfde is als daarvoor’.  Als iemand opknapt, 
zal een dokter doorgaans onderzoek doen om opnieuw 
de levensverwachting in te schatten, vertelt Baukje Lyck-
lama à Nijeholt, bestuurder van de Associatie Hospicezorg 
Nederland. ‘De arts kijkt: zie ik achteruitgang? Verwacht ik 
nog steeds dat iemand op korte termijn komt te over-
lijden? Als dat niet zo is, zal de arts met de bewoner in 
gesprek gaan over de vervolgmogelijkheden.’

‘Kortere ligduur’ levert meer geld op 
Niet alle hospices kiezen ervoor om bewoners die 
lichamelijk opknappen na drie maanden uit te plaatsen, 
weet Saskia Teunissen, hoogleraar hospicezorg bij UMC 
Utrecht en bestuurder van de coöperatie Palliatieve Zorg 

De standaard is: 
als je eenmaal 

binnen bent in een 
hospice mág de 

zorg doorgaan tot 
aan het overlijden. 
Al duurt dat wel 

999 dagen. 
Nederland. ‘Voorheen hadden verzekeraars de afspraak 
dat hospicezorg maximaal drie maanden vergoed werd. 
Dat is vanaf ongeveer 2015 losgelaten, omdat de ver-
wachte levensduur onmogelijk exact voorspeld kan 
worden. Nu is de standaard: als je eenmaal binnen bent in 
een hospice mág de zorg doorgaan tot aan het overlijden. 
Ook als dat langer op zich laat wachten. Al duurt dat wel 
999 dagen. Hospices kunnen hierin eigen keuzes maken.’ 

Waarom houden ze soms toch vast aan die drie maan-
den? Teunissen stelt dat de afwegingen die een hospice 
maakt afhangen van afspraken met de zorgverzekeraar,
regionale samenwerkingspartners, de beschikbare capa-
citeit. ‘In sommige regio’s is er een tekort aan hospice-
bedden, waardoor hospices de morele verantwoordelijk-
heid voelen om de ziekste mensen op te nemen’, vertelt 
ze. ‘Maar een ‘kortere ligduur is ook economisch aantrek-
kelijk. Hospices kunnen aanspraak maken op subsidie. De 
hoogte wordt bepaald door het aantal bewoners op jaar-
basis. Dus stimuleren ze soms de ‘doorstroom’ om zo hun 
eigen voortbestaan te garanderen.’ (De Populier ontvangt 
deze subsidie overigens niet, laten zij weten.)

Tegen zin overgeplaatst 
‘Het kan voor bewoners zélf ook prettiger zijn een hospi-
ce te verlaten’, zegt Veldhuizen van het hospice. ‘Als je zelf 
niet overlijdt en je wordt er continu mee geconfronteerd 
dat anderen wegvallen, is dat heel zwaar.’ 
Volgens hoogleraar Teunissen blijkt uit recent onderzoek 
dat ongeveer 2 tot 3 procent van de hospice-bewoners 
uiteindelijk wordt overgeplaatst – niet altijd tot hun 

vreugde. ‘We hebben signalen dat sommigen hierdoor zo 
van slag raken dat ze hun levenslust verliezen.’ 
Waar kun je als naaste bezwaar maken tegen zo’n (voor-
genomen) uitplaatsing? Je kunt een second opinion 
vragen bij een andere arts. Biedt dat geen soelaas, dan 
kun je aankloppen bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg. 
Hierin zitten vertegenwoordigers van VWS, verzekeraars 
en mensen uit de praktijk. Zij kunnen actie ondernemen.

Informatiechaos
Het lijkt erop dat het voor families echter knap lastig is 
om te achterhalen bij wie ze waarvoor terecht kunnen en 
welke regels en mogelijkheden er gelden in en rondom 
de hospicezorg. ‘Het is inderdaad ongelooflijk moeilijk om 
je weg te vinden in het woud aan informatie’, bevestigt 
Teunissen. ‘De pas gelanceerde site www.overpalliatieve-
zorg.nl van het ministerie en Palliatieve Zorg Nederland 
moet hierin verandering gaan brengen.’

Goede nieuwe plek?
Wat nu als bewoner en familie zelf ook vinden dat uit-
plaatsing de beste optie is? Wat is dan een goede nieuwe 
plek? ‘Doorgaans niet een regulier verpleeghuis’, stelt 
Michael Echteld, lector Zorg rond het levenseinde bij 
Avans Hogeschool. ‘Daar is de zorg te weinig toegespitst 
op mensen met een complexe zorgvraag en beperkte 
levensverwachting. Eigenlijk zouden er voor hen voor-
zieningen moeten komen tussen verpleeghuis en een 
hospice in. Die zijn er nu niet of nauwelijks.’

KBO-PCOB is geschrokken  
van het verhaal van Femmy. 

‘We vinden dat hospices nooit star moeten uitgaan van 
de driemaandengrens; het moment van sterven 

laat zich immers niet precies voorspellen’, zegt Mariëlle 
van Oort, hoofd belangenbehartiging. ‘Knapt iemand 

op, dan is het essentieel dat hospice, patiënt en naasten 
het gesprek met elkaar aangaan: wat is nu voor deze 
patiënt de juiste zorg op de juiste plek? In dit gesprek 

moet de stem van de patiënt en zijn familie even zwaar 
wegen als die van de arts. Het draait om écht samen 

beslissen, zonder tijdsdruk. En er moet heldere informatie 
zijn. Nu is er veel onduidelijkheid. Het is hoog tijd 
dat de informatie over de regelgeving en zorg van 

hospices eenduidiger en toegankelijker wordt.’

HEBT U VERGELIJKBARE ERVARINGEN? Uw verhalen helpen ons in de gesprekken met het ministerie, hospices 

en andere betrokken partijen. Stuur uw verhaal naar magazine@kbo-pcob.nl of schrijf naar 

Magazine van KBO-PCOB, Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.  

HOE HARD IS DE 

DRIEMAANDENGRENS?

‘Medisch gezien had ik geen twijfels. Ik dacht: mevrouw Bohnenn leeft zeker 

nog drie tot zes maanden.’ Aan het woord is Maaike Veldhuizen, specialist palliatieve 

geneeskunde bij hospice De Populier in Bakel. ‘Ze knapte zo goed op, het was een 

metamorfose. Met mevrouw en haar dochter voerden we daarom meerdere 

gesprekken over de toekomst. Uiteindelijk hebben we, vanuit ons multidisciplinaire 

team, aangegeven dat we gingen uitkijken naar een andere woonplek.’


