
Het was de wens van Betsie Holterman om thuis te sterven. Zij stierf uiteindelijk heel 

tevreden in het hospice in Raalte. Deze week een bijzonder gesprek met een oud- buur-

vrouw van Betsie, Annie Jansen en nicht Willy Verduin.  Beiden tot het laatst toe direct 

betrokken bij de zorg rond Betsie.

Herman en Betsie Holterman hadden geen 

kinderen, maar wel een hele actieve en 

zorgzame buurt. Annie: “Betsie en Herman 

stonden zelf ook altijd klaar voor anderen, 

dus toen het  met Herman wat minder ging, 

was het vanzelfsprekend dat we ook voor 

hen klaarstonden. Zo reden we naar het zie-

kenhuis of hielpen Betsie bij de zorg om Her-

man.” Herman is in 2006 overleden. Vanaf 

de zomer 2014 ging het slechter met Betsie. 

Annie: “Betsie was altijd vrolijk. Dat maakte 

dat er heel veel mensen waren die graag iets 

voor haar wilden doen.” Willy: “Een bezoekje 

bij mijn tante was nooit een opgave, maar 

gewoon gezellig.” Op een gegeven moment 

vond Annie Betsie in de keuken op de grond 

en was het niet meer verantwoord dat Betsie 

alleen thuis was. Daarom maakte Annie een 

rooster. Er was een grote groep trouwe 

bezoekers die met plezier intekenden om 

een ‘zorgblok’ op zich te nemen. Daarmee 

waren de dagen gevuld.

Carinova tipte Annie en Willy dat De Cirkel ’s 

nachts hulp kon geven. En zo kwamen de 

vrijwilligers van De Cirkel ’s nachts en de 

buurt, vrienden en familie overdag. Daar-

door konden we samen 6 weken thuis voor 

Betsie zorgen. Annie was er iedere dag als 

de vrijwilligers naar huis gingen. Zo was de 

overdracht goed geregeld. 

Willy: “Betsie had aangegeven niet naar het 

hospice te willen. Maar toen er een artikel in 

de krant stond over het nieuwe hospice en 

de vrijwilligers van De Cirkel daar enthousi-

ast over vertelden besloot Betsie toch dat 

het goed was om er twee weken naar toe te 

gaan. Ter ontlasting van alle mensen die 

haar dagelijks bezochten.”

Betsie is niet meer thuis gekomen en 

gestorven in het hospice. “Het was goed 

zo,” zegt Annie: “De vrijwilligers in het hos-

pice waren zo zorgzaam. Alles was opge-

ruimd, kaarten werden opgehangen, 

bezoek kreeg ko�  e, het bed van Betsie 

werd naar buiten gereden toen zij dat wilde 

en er werd een vogelhuisje neergezet voor 

haar raam. Voor ons als familie en vrienden 

was het heerlijk dat we ontlast werden van 

de verantwoordelijkheid en erop konden 

vertrouwen dat de vrijwilligers van De Cirkel 

aan de bel zouden trekken als er iets zou 

gebeuren. En dat gebeurde dan ook. Na 

een kleine 6 weken zorg van De Cirkel thuis 

en 3 weken zorg van De Cirkel in het hos-

pice overleed Betsie. “Er was een prachtige 

overgang  tussen zorg thuis en het hospice. 

De zorg die geboden werd was uitmuntend 

en de communicatie verliep prima,” aldus 

Willy en Annie, die beiden met goede 

gevoelens terug kijken op deze periode.

Ook weten wat De Cirkel thuis of in het hos-

pice in Raalte kan bieden. Zie: 

www.decirkelraalte.nl
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