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Wie denkt aan een hospice, denkt vrijwel direct aan de dood.  
Deze twee woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dat 
hospice er speciaal een voor jongeren blijkt te zijn, zorgt dat helemaal 
voor kippenvel. Want jongeren die komen te overlijden, dat is natuur-

lijk niet zoals het ‘hoort’ te gaan. Hoe is het om in zo’n bijzondere 
omgeving te mogen werken? Emotioneel loodzwaar of is er ook 

genoeg ruimte voor luchtigheid? In jongerenhospice Xenia staat een 
ding in ieder geval voorop: het leven. Nadenken over het naderende 

eind komt later wel. Ook als blijkt dat er geen later meer is.  

  tekst Femke van der Palen | foto's Ton de Bruin 
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Op een bijzondere plek, middenin het centrum 

van Leiden, is Xenia gevestigd. Omringd door 

prachtige, statige gebouwen staat een wit ge-

bouw. Een grote boom vormt een centraal punt. 

Als je vanuit de binnenplaats door een poortje 

wandelt, kom je uit bij een doorgaande winkel-

straat. Een kroeg en studentenhuis zijn aan de 

binnenplaats gevestigd. Waar een gemiddeld 

hospice vaak is gevestigd in een afgelegen en 

rustige omgeving, is deze centrale ligging juist 

een bewuste keuze van directeur en oprichter 

Jacqueline Bouts. 

“In Oxford is het allereerste hospice voor 

jongeren in de wereld opgezet. Toen ik daar op 

bezoek was, zeiden ze: ‘Zorg dat je een locatie 

hebt ín de stad.’ Zij zaten zelf naast een pub 

die rolstoeltoegankelijk was gemaakt. Leiden is 

natuurlijk een studentenstad met veel jongeren. 

Door een locatie in de stad maken deze jonge-

ren nog deel uit van de samenleving. Bovendien 

komt er heel veel bezoek voor ze. Een partner, de 

kinderen of ouders. Zij maken ook gebruik van 

de stad. Als ze even weg willen, een boodschap 

moeten halen of ergens een hapje gaan eten. 

Dat is hier allemaal gewoon om de hoek.” 

Jacqueline werkte zelf jaren als verpleegkundige 

met ernstig zieke jongeren. In dat werk onder-

vond zij dat er voor jongeren in de leeftijdscate-

gorie van 16 tot 35 jaar geen hospice of logeer-

opvang in Nederland bestond. Daarnaast is er 

nog een persoonlijke reden die meespeelde. Op 

jonge leeftijd overleed haar eigen zus. “Daar heb 

ik geen fijne herinneringen aan. Pas later merkte 

ik dat zij eigenlijk de inspiratie is geweest om dit 

huis op te richten. Mijn zus lag in het ziekenhuis 

in Rotterdam. Zelf studeerde ik in Amsterdam. 

Op die afdeling was geen aandacht voor de 

familie. De palliatieve zorg stond destijds nog 

in de kinderschoenen. Als ik dan ‘s avonds laat 

bij haar op bezoek was geweest en weer alleen 

terug moest in de trein, dan voelde ik me heel 

eenzaam in het verdriet dat ik had. Daar was 

toen gewoon geen aandacht voor.” Vastberaden 

om goede opvang voor deze groep jongeren 

én hun naasten te regelen, richtte zij begin 

2009 Xenia op. Het eerste en enige hospice in 

Nederland voor jongeren.  
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THUISGEVOEL
Dat haar missie: een warme opvang bieden voor 

zowel de jongeren als hun naasten is geslaagd, 

voel je direct bij binnenkomst. Het is nog vroeg 

als de deuren van Xenia opengaan en in het 

huis heerst nog een serene rust. De huiskamer 

geeft meteen een welkom gevoel. Dankzij een 

kleurrijke wand, een open leefkeuken en de 

mooie schilderijen aan de muur ervaar je direct 

het knusse gevoel. Een gevoel van thuis. Heel 

even vergeet je wat Xenia eigenlijk is. Er is 

ruimte voor zes gasten – zoals de jongeren die 

hier verblijven worden genoemd – en vandaag 

zijn vier kamers bezet. In twee daarvan verblij-

ven Martijn (30) en Frank (36). Zij lijden aan een 

progressieve spierziekte. Naast terminale zorg, 

biedt Xenia namelijk ook overbruggings- en 

respijtzorg. Bovendien zijn er plannen voor 

uitbreiding van de stichting. In de toekomst wil 

Jacqueline aan de binnenplaats ook een huis 

bouwen voor jongeren zoals Frank en Martijn 

die lijden aan progressieve spierziektes. De 

ontwikkelingen hiervan zijn in volle gang en 

dat betekent dat zij mogelijk op den duur nog 

daarheen gaan verhuizen. 

Waar het in reguliere hospices gebruikelijk is dat 

iemand daar maximaal drie maanden verblijft, 

is dat bij Xenia ruimer geregeld. Soms verblijven 

jongeren er een half jaar, soms maar heel kort. 

“Zeker onder de jongeren met spierziektes zijn 

er de afgelopen jaren een paar logeergasten 

geweest die ons toch wel hebben verrast met 

hun overlijden. Het kan ineens heel snel gaan. 

Dan zie je iemand zitten en denk je: het valt wel 

mee. En dan ineens is het gedaan. Dan word je 

als verpleegkundige ook verrast. Met spierziek-

tes zijn vaak het hart of de longen aangetast. Zo 

lijkt er niets aan de hand en zo kan bijvoorbeeld 

een longontsteking dus al fataal zijn. Soms 

wordt een terminale verklaring afgegeven die 

dan later wordt ingetrokken omdat die persoon 

weer opkrabbelt. Dat maakt het af en toe lastig 

in te schatten.”  !
Het hospice bevindt zich in het centrum van Leiden  

waardoor de jongeren die in het hospice verblijven nog  

deel uit maken van de samenleving.
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HET LEVEN VIEREN
Hoewel de dood hier dus eigenlijk altijd op 

de loer lijkt te liggen, is dat gedurende de dag 

helemaal niet zo goed merkbaar. Sterker nog: er 

wordt gepraat over dingen waar iedere jongere 

zich mee bezighoudt zoals WhatsApp, social 

media, voetbal of een evenement in de stad. Het 

lijkt wel of het leven hier extra wordt geleefd. 

Iets wat verpleegkundige Marianne kan beves-

tigen. Sinds mei is zij werkzaam binnen Xenia. 

“Natuurlijk, zodra je het woord hospice hoort 

denk je meteen aan de dood. Voor heel veel 

mensen is de dood zwart, maar hier is dat niet 

zo. De dood is er wel, maar het leven leeft hier 

eigenlijk veel meer. Dat vind ik mooi. Er is ruimte 

voor mensen die er over willen praten, maar 

daarnaast is er ook ruimte om te leven. Want zo 

is het: de dood hoort bij het leven en het leven 

hoort bij de dood. Voor mensen die daar niets 

mee te maken hebben, is dat heel raar. Maar 

door mijn werk realiseer ik me steeds beter dat 

de dood en het leven onafscheidelijk van elkaar 

zijn en dat wordt hier ook zo neergezet.” 

Voordat Marianne hier kwam werken, was ze 

werkzaam in de thuiszorg. Daar zorgde ze veelal 

voor ouderen. Binnen de ouderenzorg lijkt 

iemands overlijden toch wat vanzelfsprekender 

te zijn. “Sinds ik hier werk, ben ik daar toch 

wel anders over gaan denken. Kijk, oudere 

mensen gaan dood. Dat wordt vaak gezien als 

onderdeel van het leven. Maar jongere mensen 

gaan ook dood en ook dat hoort bij het leven. 

Het is voor mij niet vanzelfsprekend meer dat 

alleen ouderen doodgaan. Het hoort natuurlijk 

niet zo te zijn, maar sommige jongeren hebben 

niet lang te leven. Daar kun je heel somber en 

ernstig over doen, maar je kunt het maar beter 

gewoon omdraaien. En het leven vieren ook al is 

het kort. Haal er dan nog uit wat er in zit, ook al 

is het heel klein en ook al is dat in een hospice.” 
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KLEIN GELUKSMOMENTJE
Dat er veel aandacht wordt besteed aan die 

kleine geluksmomentjes, blijkt wel als Cindy (21) 

zin heeft om een sigaret te roken. Zij is vanoch-

tend teruggekomen vanuit het ziekenhuis na een 

chemokuur. Haar moeder is bij haar. Na even 

gerust te hebben op haar kamer, heeft ze dus nu 

behoefte aan wat nicotine. Met bed en al wordt 

zij door de schuifdeur naar buiten gereden om 

een sigaretje te roken onder de boom. Marianne 

komt bij haar zitten en samen hebben ze een 

onderonsje waar ze om moeten lachen. 

Hoewel er wordt gelachen, is het toch een 

indrukwekkend gezicht. Een bleek meisje met 

een vrijwel kaal hoofd, liggend in een groot bed. 

Je kunt haast niet om haar ziekte heen. Toch is 

ze zelf erg nuchter: “In mijn nek zit een tumor zo 

groot als een honkbal. Ik heb mijn vierde chemo 

achter de rug en heb er nog tien te gaan. Ik weet 

alleen totaal niet of het effect heeft. Volgende 

week krijg ik dat te horen in het ziekenhuis. Maar 

nu vecht ik waarvoor ik kan. Als ik hier ben, lukt 

het om de ziekte even te vergeten. Ik kom tot 

rust. Hier hoeft niet constant van alles. Helaas 

ben ik niet de eerste in ons gezin met de ziekte: 

mijn opa, tante en vader zijn er allemaal aan 

overleden. Bij mijn vriend zit het in zijn hersenen. 

We hebben veel steun aan elkaar. Als ik me 

te slecht voel, kan mijn moeder bij me blijven 

slapen. Fijn dat dit zo kan.” Na nog geen tien 

minuten is Cindy zo vermoeid dat ze graag weer 

terug wil naar haar kamer.  !

‘Deze jongeren  
willen niet zielig  
gevonden worden’
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Twee deuren verderop is Clim (29) samen met 

zijn moeder zijn bed aan het opmaken. Hij heeft 

een hersentumor. Zijn vader zal zo zijn moeder 

afwisselen, omdat zij moet gaan werken. Zo is er 

altijd iemand bij hem. Dat familie dag en nacht 

welkom is in Xenia, is voor Jacqueline een zeer 

belangrijk aspect. “We zorgen niet alleen voor 

de gasten maar ook voor de naasten. Het is zo 

belangrijk om daar aandacht aan te besteden. 

Je bent vaak net zoveel tijd kwijt met de gast als 

met de familie. Dat hoort erbij. We nemen niet 

alleen de gast op, maar in feite ook de naasten. 

Soms zien we ook een jonge partner of de kin-

deren. We willen dat zij zich ook welkom voelen 

en zorgen voor begeleiding in de vorm van 

psychologen of geestelijk verzorgers. Je houdt in 

de gaten of zij ook de goede zorg krijgen. Je kind 

overleven is een ontroostbaar groot verdriet, dat 

kun je niet wegpoetsen. Daar moet je heel veel 

aandacht voor hebben.”  

‘Je kind overleven zorgt  
voor ontroostbaar groot verdriet’
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GEZELLIGHEID
In de huiskamer is een zorgvrijwilliger bezig met 

te bedenken wat er die avond wordt gegeten. 

Naast de vaste verzorgenden en verpleegkun-

digen, zijn er dagelijks veel zorgvrijwilligers die 

komen helpen. Bijvoorbeeld met het koken. Er 

wordt onderling gelachen en eigenlijk hangt 

er ondanks de heftigheid van het onderwerp 

gedurende de dag steeds een goede sfeer. 

Marianne: “Het is heel vaak gewoon gezellig hier. 

In de zomer rijden we bijvoorbeeld alle bedden 

naar buiten om met zijn allen te barbecueën. 

Het is niet alleen maar ziekte en de dood. 

Bovendien leer ik er als mens heel veel van. 

Dat het leven soms heel hard is, maar deze 

jongeren willen juist niet zielig gevonden worden. 

Ze staan eigenlijk nog volop in het leven. Ik 

word hier elke keer met mijn neus op de feiten 

gedrukt want het kan zomaar ineens anders zijn. 

Natuurlijk raakt het me af en toe wel, ik ben niet 

van steen. Maar ik ben er voor hen dus ik moet 

de laatste tijd dat zij hier zijn zo comfortabel, 

aangenaam en plezierig mogelijk maken. Dat ik 

er voor hen ben, zodat het laatste stukje goed 

geregeld is en iemand waardig kan sterven. Dat 

houd ik voor ogen en dat maakt het voor mij 

heel waardevol.” 

Kort na het maken van deze reportage is  

Clim in het bijzijn van zijn familie overleden.
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