
Het levenseinde: het is een thema waar we liever niet te 
veel bij stilstaan. De meesten van ons zullen de laatste 
fase van het leven thuis willen doorbrengen, op de plek 
die vertrouwd voelt. Veel mensen met dementie krijgen 
rond het levenseinde echter complexe klachten, waar-
door thuis sterven niet altijd (meer) mogelijk of wense-
lijk is. Eind vorig jaar opende zorgorganisatie Archipel in 
Eindhoven de deuren van een palliatieve afdeling, Kamil-
lehof, speciaal voor mensen met dementie die in de laat-
ste maanden niet meer in de eigen omgeving kunnen 
verblijven. In Kamillehof vinden zij gespecialiseerde zorg 
en faciliteiten, waardoor zij op een waardige manier en 
in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven. 

Kamillehof is gevestigd in woonzorgcentrum Passaat, een 
locatie in de Eindhovense wijk Strijp waar al jaren een com
binatie van zorg, wonen en welzijn geboden wordt. Hier 
wonen bewoners met verschillende zorgvragen in vrolijke 
‘hofjes’ die een huiselijk, vertrouwd gevoel geven. Dezelfde 
aangename sfeer is voelbaar in het net geopende Kamille
hof. Hoewel de eindigheid van het leven hier centraal staat, 
bruist het op de afdeling: de ruimtes zijn sfeervol aange
kleed, er is een gezellige huiskamer en in de brede gangen 
hangen kleurrijke afbeeldingen, waaronder één van een 
kamillebloem. “We hebben voor de naam ‘kamille’ geko
zen omdat het kruid een verzachtende, kalmerende werking 
heeft,” vertelt Betty Morel, geestelijk verzorger, wanneer we 
haar samen met enkele collega’s ontmoeten. “Denk maar 
eens aan kamillethee of kamillezalf. Het is daardoor een 
mooie verwijzing naar ons streven om de laatste levensfase 
zo waardevol mogelijk te maken.” 

Bundeling van kennis en ervaring
“Zo’n acht jaar geleden zijn we bij Archipel gestart met het 
bieden van gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde,” 
vervolgt Betty, die een belangrijke rol speelde in de ontwik

keling van de palliatieve zorg binnen de zorgorganisatie. 
“Voorheen deden we dat op de locatie Ekelhof waar we ook 
palliatieve bedden hadden voor mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn. Ruim een jaar geleden is de fysieke locatie Ekel
hof opgeheven, maar de wens voor een palliatieve afdeling 
bleef bestaan. Vooral omdat we alle kwaliteiten hiervoor in 
huis hebben: de kennis van de zorg rondom het levenseinde 
en de expertise in de begeleiding van mensen met een ver
wardheid. Die verwardheid kan ontstaan vanwege demen
tie, maar ook door een andere hersenziekte. Een reguliere 
hospice is hier vaak niet op ingericht. Terwijl wij ons door de 
jaren juist gespecialiseerd hebben in deze vormen van zorg. 
In Kamillehof brengen we die kennis en ervaring samen.” 

“Wat deze afdeling daarnaast bijzonder maakt, is de com
binatie van palliatieve en ‘reguliere’ zorg,” vult contactver
pleegkundige Dianne Vullings aan. “Mensen met dementie 
in de laatste levensfase (tot drie maanden) en mensen met 
dezelfde aandoening die een langere levensverwachting 
hebben, wonen in Kamillehof samen. Soms komt het voor 
dat iemand met een levensverwachting van enkele maanden 
weer opbloeit. De bewoner kan dan in dezelfde vertrouwde 
omgeving blijven of naar een andere locatie binnen of buiten 
Archipel verhuizen.”

Aansluiten bij het levensverhaal
Terwijl we worden rondgeleid zien we bewoners in de sfeer
volle huiskamer, een stukje lopen door de brede gangen en 
genieten van contact met een familielid. Betty: “We vinden 
het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn. Daarom sluiten 
we zo veel mogelijk aan bij het eigen levensverhaal. Wat 
heeft iemand nodig, wat vindt hij of zij fijn? En ook: wat kan 
iemand zelf nog? Bewoners worden waar mogelijk mee
genomen in het leven van alledag: boodschappen doen, 
groenten schoonmaken, vers koken. Net als thuis dus.” 
“Vaak hebben bewoners maar één of twee uur per dag zorg 

nodig, de rest draait om welzijn,” vult Henk Olijve, woon
(zorg)begeleider aan. “Momenten als samen eten en koken 
zijn heel waardevol: de geur, de smaak; het zijn herkenbare 
dingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Daarnaast 
organiseren we allerlei dagbestedingsactiviteiten binnen en 
buiten Passaat. We proberen zo veel mogelijk mee te bewe
gen met de (wisselende) behoeften en wensen. Als iemand 
niet meer naar de huiskamer kan komen, kijken we bij
voorbeeld hoe we het gezellig kunnen maken op de eigen 
kamer.” 

Dianne: “Door het kleinschalige, geborgen karakter van 
Kamillehof staan we heel dicht bij bewoners en familie. 
Hierdoor bouw je echt een band op. Bewoners zien zo 
veel mogelijk dezelfde gezichten. Die herkenbaarheid is 

heel fijn.” 

Niet loslaten, maar anders vasthouden
Op dit moment wonen er in Kamillehof vier mensen met 
dementie met een indicatie voor palliatieve zorg en vier men
sen die ‘reguliere’ zorg krijgen. De moeder van Patricia Les
terhuis – van der Sommen is een van de bewoners. “Eind 
april 2019 kreeg mijn moeder de diagnose Alzheimer, een 
vorm van dementie,’ vertelt zij. “Lange tijd ontfermden wij, 
haar familie, ons over de zorg en ondersteuning in de thuissi
tuatie. Helaas werd de zorg in een sneltreinvaart complexer. 
Tijdens een ziekenhuisopname van negen weken bleek dat 
mijn moeder niet meer naar huis kon. Vanwege haar verge
vorderde dementie had ze behoefte aan specifieke bege
leiding en zorg. Vanuit het ziekenhuis werd zij eerst op een 
reguliere plek binnen Passaat geplaatst. Toen Kamillehof 
werd opgericht, is mijn moeder hier bewoner geworden. Ze 
heeft een ‘regulier’ bed, maar omdat haar aandoening snel 
verergert, bevindt ze zich wel al in haar laatste levensfase. 
Op Kamillehof zit ze helemaal op haar plek. De gespeciali
seerde zorg en vele vaste gezichten doen haar heel goed. 
Ze kan hier zijn wie ze is. In het begin was het moeilijk om 
de zorg uit handen te geven; je hebt het immers zo lang zelf 
gedaan. Nu kan ik weer écht dochter zijn, dat is heel waar
devol.” Betty: “We zeggen ook wel: ‘je laat niet los, je houdt 
anders vast’. Daar willen we bewoners en naasten zo goed 
mogelijk bij ondersteunen. Heb je iets nodig? Zijn er speciale 
wensen rondom het afscheid? Ook na het overlijden kijken 
we hoe we met nazorg iets kunnen betekenen op het gebied 
van bijvoorbeeld verwerking.” 

Vooruitstrevend en liefdevol
De komende jaren hoopt Kamillehof het aantal bedden uit 
te kunnen breiden. Betty: “We zien een toenemende vraag 
naar gespecialiseerde palliatieve zorg voor mensen met 
dementie, zeker nu we in Nederland steeds langer thuis blij
ven wonen. Op dit moment zijn we de enige aanbieder van 
deze zorg in de regio en worden wij al goed gevonden door 
verwijzers. Mooi om daar zo vooruitstrevend in te zijn.” Patri
cia: “Wat hier wordt neergezet is zo bijzonder; niet alleen 
voor mijn moeder, maar ook voor ons als familie. Ik voel me 
enorm gesteund door de liefdevolle aandacht van medewer
kers richting mijn moeder en mij als naaste. Om die reden 
heb ik nu al een bedankkaartje gestuurd: ik wil niet alleen 
straks mijn waardering uiten, na het afscheid van mijn moe
der, maar ook nu, op het moment van haar leven. Gewoon 
omdat de medewerkers dit verdienen.”

Gespecialiseerde zorg rondom het levenseinde 
voor mensen met dementie
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