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‘Vanbuiten grijs, vanbinnen niet’

T
HEERLEN
DOOR MEREL VISSCHER

Het verpleeghuis 
is het einde!  
Lauke Bisschops 
portretteerde voor 
dit boek tientallen 
bewoners in 
verpleeghuizen. 
Onder wie haar 
eigen Heerlense 
oma van 95 jaar.

T
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T ot haar negentigste
ging Annie Bis-
schops nog elke dag
de stad in om een
kopje koffie te gaan

drinken in een lunchroom. Nu, 
vijf jaar later, is haar wereld door
ouderdomsgebreken en demen-
tie een stuk kleiner geworden. Ze
woont sinds vijf jaar in een ver-
pleeghuis, St. Anna van zorgkoe-
pel Sevagram in Welten. Dat ze 
in de laatste fase van haar leven is
beland, is droevig, maar dat bete-
kent niet dat er in het verpleeg-
huis helemaal niet meer wordt 
geleefd.
Haar kleindochter Lauke Bis-
schops (35) uit Grave vindt het
jammer dat mensen vaak alleen
maar de nare verhalen over ver-
pleeghuizen kennen. Als arts en 
specialist ouderenzorg in oplei-

ding ziet ze dat er achter de muren
ook zo veel moois gebeurt. „Ik moet
dat soms zelf uitleggen aan collega-
artsen die bijvoorbeeld in zieken-
huizen werken.” 

‘Mooie verhalen’
Met dat idee begon ze samen metMet dat idee begon ze samen met
collega Freya Angenent de „mooie,
kleine” verhalen van verpleeghuis-
bewoners op te tekenen. Zoals het 
verhaal van de negentigjarige ban-
ketbakker die in het verpleeghuis 
Japans aan het leren is, de moeder 

van 45 die door de ziekte van Hun-
tington in het verpleeghuis beland-
de, de oud-docent aardrijkskunde 
van ver in de tachtig die zo blij is dat
er elke dag toetjes zijn, én Bis-
schops’ eigen oma die altijd zo dol 
was op tuinieren .
Alle 47 verhalen in het boek Het ver-
pleeghuis is het einde! zijn bijzonder.
„Als je nooit in een verpleeghuis
komt, is het een grijze massa. Maar
alle mensen komen hier met een
hun eigen levensverhaal. Dus van-
buiten lijken ze misschien grijs, 

maar vanbinnen zijn zij dat zeker 
niet.”

Criticasters
Opvallend is dat Hugo Borst en Ca-Opvallend is dat Hugo Borst en Ca-
rin Gaemers, belangrijke criticas-
ters van het verpleeghuiszorgbe-
leid, het boek in een voorwoord van
harte aanraden. „In het nieuws ko-
men de excessen, waar het misgaat
in de verpleeghuiszorg. Het is niet 
verkeerd dat dit wordt belicht, want
we willen hetzelfde: betere oude-
renzorg. Dan kun je dingen te benoe-

men die niet goed gaan, maar re-
aliseer je dat je dan organisaties 
waar het wel goed gaat tekort-
doet. We vergeten dat Neder-
land wat betreft ouderenzorg bij
de top van de wereld hoort.” 
Daarbij is het verpleeghuis voor
mensen die echt niet meer thuis 
kunnen wonen, vaak een grote 
verbetering. „Mijn oma viel thuis
steeds vaker en lag dan soms een
tijdje op de grond. Hier is  iemand
er snel bij. Thuis is niet altijd be-
ter. Ik heb iemand geïnterviewd
die vertelde dat ze in het ver-
pleeghuis de hele dag door la-
chen.” Het boek, dat al een twee-
de druk krijgt, wordt met een rei-
zende fototentoonstelling door 
het land gepresenteerd. Tot eind
november is deze te zien in St.
Anna. Het leuke is dat er al wat 
belangstelling uit de buurt is, van
mensen die niet zomaar binnen-
komen. Daar waren ook twee
vrouwen bij die meteen mee-
deden met de kienmiddag. 
Bisschops: „Het is ook ontroe-
rend hoe de mensen uit het boek
reageren op de belangstelling: 
Nederland wil zomaar míjn ver-
haal horen.”
www.hetverpleeghuisisheteinde.nl

Iemand vertelde dat 
ze in het verpleeghuis 
de hele dag  lachen. 

Lauke Bisschops
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