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Naam: Mascha
van Dun
Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats:
Hilvarenbeek
Opleiding:
verzorgende ig
Werkervaring:
21 jaar
Werkgever:
hospice de
Duinsche Hoeve
Privé: getrouwd,
dochter (13) en
zoon (11)
Vrije tijd:
wandelen,
shoppen, samen
zijn met familie
en vrienden
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ascha van Dun,

Longbloeding

verzorgende ig,

‘Ik vergeet nooit meer die jongeman

werkt al tien jaar

van 43 jaar die in het bijzijn van zijn

bij het hospice de

moeder een longbloeding kreeg. Zij

Duinsche Hoeve in Rosmalen.

was radeloos en schreeuwde: “Doe

‘Dertien jaar geleden werd mijn

iets!” Maar aan een longbloeding

vader ziek. Ik verzorgde hem tot zijn

kunnen we niets doen. Ik voelde me zo

overlijden. Dat was goed en fijn,

machteloos. Het beeld van die moeder

maar achteraf besefte ik dat ik minder

bij haar stervende zoon is mij altijd

een dochter kon zijn. Ik was altijd

bijgebleven. Gelukkig kan ik in ons

maar aan het zorgen, ook voor het

team mijn gevoelens kwijt.’

bezoek dat langskwam. In het

8

hospice zie ik dat het anders kan.

Volwaardig

Wij nemen de zorg uit handen van

‘Op mijn werk word ik als verzorgende

familieleden, zodat zij echt bij hun

niet meer of minder gewaardeerd dan

dierbare kunnen zijn en samen mooie

de verpleegkundige. Ook de arts is

momenten beleven. Er was een

geïnteresseerd in mijn visie. Dat ik als

vrouw die graag nog wilde trouwen

volwaardig word gezien is heel prettig.

met haar geliefde. Dat lukte: we

Op kantoor zit ik naast de directeur van

versierden de ruimte en hielpen haar

het hospice. Als ik aan het rapporteren

in de trouwjurk. Het was een

ben, luistert zij mee. De lijntjes zijn kort

onvergetelijk moment. Een paar

en daardoor kunnen ideeën snel

dagen later overleed ze.’

uitgevoerd worden.’
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‘We hielpen haar
in de trouwjurk’
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