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Dôme: een koepel van zorg met uitzicht naar omhoog… 
 
Martine Kwey-Haasdijk 
 
“Wilt u speculaas kopen voor Dôme?” De achtjarige jongen heeft zijn gevulde rugzak 
afgedaan, en duwt de bewoner van het huis een folder in de hand. “Als ze niet weten wat 
Dôme is, zeg ik gewoon dat het een sterfhuis is…”, heeft hij thuis gezegd. Maar zijn 
moeder vond die folder een beter idee. Meteen meer kans op donateurs…. En blijmoedig 
eet de hele buurt weer speculaas, tot ver na de feestdagen, voor het goede doel. Net zoals 
het jaar ervoor, en het jaar daarvoor…. 
 
Particulier initiatief 
Er zijn mensen die al veel langer met Dôme bezig zijn. Margriet Euwema, verpleegkundig 
manager, is samen met Carolien van Dam al bijna zes jaar bezig, een hospice in Amersfoort 
van de grond te krijgen. Carolien is maatschappelijk werkster en coördinator 
vrijwilligerswerk. Beide dames zagen het voorbeeld van Engeland, waar de eerste hospices 
werden opgericht. Margriet en Carolien vroegen zich af of het niet wenselijk zou zijn, in 
Amersfoort een hospice te starten. Ze dachten daarbij aan al die mensen met een progressieve 
spierziekte, allerlei vormen van kanker en andere ziektes die mensen in de bloei van hun 
leven kunnen krijgen. Zes jaar geleden zijn ze gestart: Is er hier wel behoefte aan een 
christelijk hospice, een plaats waar mensen van alle leeftijden met een terminale ziekte 
onderdak en professionele zorg krijgen, in een omgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk 
benadert? Die vraag werd door allerlei instanties met een volmondig ‘ja’ beantwoord. Want 
ook de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en de Thuiszorg liepen aan tegen de vraag 
waar de patiënten, die geen kans op genezing meer hadden, deze specifieke zorg konden 
krijgen in de eigen regio. Margriet en Carolien gingen informeren bij andere hospices: ‘Hoe 
start je een hospice, wat komt erbij kijken?’ Kuria in Amsterdam draaide toen al enige jaren. 
Maar ook dichter bij huis kon er wel zorg geboden worden: verzorgingshuis Arkenheem in 
Nijkerk was inmiddels met een hospice palliatieve unit gestart van drie bedden. 
Inmiddels zijn er over het hele land zo’n twaalf zelfstandige hospices, tot stand gekomen door 
particuliere initiatieven. 
Na het oprichten van een stichting, het formeren van een bestuur en een comité van 
aanbeveling, en het opstellen van statuten moest er nog een geschikt pand komen. Uiteindelijk 
kan dit gebouwd worden doordat men in contact kwam met stichting ‘De Open Ankh’, een 
stichting die onroerend goed in de gezondheidssector beheert, en kleine initiatieven 
ondersteunt. Dôme gaat het gebouw van deze stichting huren. 
 
Vertraging 
Zodra er een bouwvergunning werd aangevraagd, kwamen ook de bezwaren. Niet iedereen in 
de buurt was blij met bouwplannen op die plek, ook al hadden Margriet en Carolien inmiddels 
een voorlichtingsavond voor de buurt gegeven. De rechter moest zich uiteindelijk over de 
bezwaren uitspreken, en verklaarde ze ongegrond. De bouw had inmiddels wel anderhalf jaar 
vertraging opgelopen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal Dôme begin 2004 kunnen openen. 
En met de buurt hoopt men als goede buren te kunnen omgaan. Een tweede informatieavond 
zal gehouden worden rond de oplevering van het pand, met daaraan gekoppeld het houden 
van open huis. 
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Christelijk 
Dôme zal openstaan voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond. Van de 
werkers zal gevraagd worden, een binding te hebben met het christelijk geloof, en hun 
inspiratie voor het werk daaruit te putten. De houding van de werkers is heel belangrijk: men 
moet respectvol kunnen omgaan met ieders achtergrond. Personeel zal voortdurend voor ogen 
moeten hebben dat ieder mens uniek is, een schepsel van God. Een zekere antenne hebben 
voor vragen die er onder de bewoners leven, is ook nodig. Degenen die de laatste periode van 
hun leven in Dôme doorbrengen, maken een heftige periode mee. Mensen kijken terug op hun 
leven en ze kijken vooruit. Dit kan angst en twijfel geven. Dat moet opgevangen worden, 
zonder het geloof te willen opdringen. Als mensen geen eigen predikant hebben, zullen een 
rooms-katholieke pastor en een protestantse dominee op afroep beschikbaar zijn. Het mooiste 
is, als de pastorale zorg gewoon door de eigen predikant of pastor gegeven wordt. 
Ook aan de christelijke feestdagen wil men vorm gaan geven. En net als in veel andere 
hospices zal er eens per kwartaal een herdenkingsdienst gehouden worden, waarbij bewoners 
die de voorafgaande periode overleden zijn, herdacht worden. 
Kerkdiensten op zondag organiseren zit er niet in. Wel denken Margriet en Carolien na over 
een zanguurtje, koor, overdenking of iets dergelijks. Erg blij zijn ze dat er in het gebouw ook 
een stiltecentrum komt: een ruimte om je even terug te trekken, te mediteren, te bidden, te 
lezen, rustig te zitten. Een extra mogelijkheid om je tot God te richten met je vragen en 
gevoelens. 
Overigens heeft juist het geloof in de trouw van God de initiatiefneemsters door de jaren heen 
op de been gehouden en moed gegeven om door te gaan, ook op momenten dat het tegen zat 
en de bouw maar niet van start kon gaan…. 
 
Naam 
Het woord dôme betekent ‘koepel’. Die koepel komt heel duidelijk uit in het logo. Het geeft 
geborgenheid en veiligheid weer. Wie goed kijkt, ziet twee mensfiguren. De één houdt de arm 
om de schouder van de ander geslagen. Dit symboliseert de zorg voor elkaar. De koepel 
nodigt ook uit om omhoog te kijken: het transparante geeft aan dat er een hiernamaals is - een 
leven na de dood. Het logo begint donker en wordt dan steeds lichter. Dit symboliseert het 
licht van het hiernamaals. Het ‘dakje’ op de o geeft iets huiselijks. Zo wil men ook graag de 
huiselijke sfeer zoveel mogelijk waar maken. Overigens is het de bedoeling dat werkers en 
bewoners in een sfeer van wederkerigheid met elkaar omgaan. Als tegen de zomer de 
inmiddels aangemelde vrijwilligers (zo’n 80!) en de vaste krachten aangeschreven worden, 
wordt met elk van hen een sollicitatieprocedure doorlopen. Centraal staat daarbij: ‘Heb je een 
houding om te willen leren?’ De patiënt is je leermeester, wat wil deze zieke? De vraag die 
centraal staat, is niet: wat heb ik de ander te bieden?, maar de bereidwilligheid om iets voor 
elkaar te betekenen. Dit betekent ook dat bedilzucht: ‘Ik kom u nu wassen hoor!’ uit den boze 
is. Bij ont-moeting valt het moeten weg…. Een respectvolle leerhouding: wat kan ik voor u 
doen? 
Margriet vertelt van een kleuterleidster, die zo moe was van al het bezoek dat ze sinds haar 
ziekbed had ontvangen. Ze wilde de laatste periode op aarde gebruiken om zelf afscheid te 
nemen van het leven. Het personeel van de instelling kreeg een lijstje met namen van mensen 
met wie ze een band had. Slechts deze mensen werden toegelaten tot haar kamer. 
Carolien vult dit verhaal aan: “En dan die Italiaan….” Zij had het meegemaakt, als 
vrijwilligster in een hospice. Een man werd opgenomen met ernstige darmklachten. Zijn 
favoriete eten: pasta met salade, bezorgde hem en het verzorgend personeel veel overlast. 
“Eigenlijk moet hij dat niet meer eten,” werd er opgemerkt. Men besloot, aan hem te vragen 
hoe hij dat zelf zag. “Ik heb het ervoor over”, was het antwoord. Zijn laatste levensfase wilde 
deze man nog graag eten wat hij lekker vond. Wie zou dat niet respecteren? 
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Overigens zal Dôme ook verder kwalitatief goede zorg moeten leveren. Het zal een zgn. 
‘High care’ hospice worden, waar 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig is. Er hoeven 
geen mensen geweigerd te worden omdat de zorg te ingewikkeld zou zijn. En dat de zeven 
bedden bezet zullen raken, daar is geen twijfel aan. Veel mensen die graag in Dôme hun 
laatste thuis wilden hebben, zijn inmiddels elders overleden…. 
 
Acties 
Ook al zijn de zorgen om het grootste deel van de bouwkosten van de baan, er blijft nog 
genoeg over dat betaald moet worden. De opnamekosten worden slechts voor een deel 
vergoed door de verzekering en het huis moet ingericht worden, om maar iets te noemen. 
Nou, het servies is er, compleet bij elkaar gespaard van Douwe-Egbertspunten. Ongelooflijk, 
wat er uit laden en kasten tevoorschijn kwam. Zelfs zegeltjes uit de jaren vijftig werden nu 
eindelijk ingewisseld. Het totaal kwam op 800.000 punten, goed voor € 4000,-. Margriet laat 
de vrolijk gekleurde gele kopjes zien. “Heel wat huiselijker dan goedkope, witte 
ziekenhuiskopjes, die we anders noodgedwongen hadden aangeschaft….” 
 
De al eerder genoemde speculaasactie bracht vorig najaar een winst op van € 2800,-. De 
opbrengst van een kledingbeurs ging tot twee keer toe naar Dôme. De directeur van 
Nettenbouw ging met pensioen, en het bedrag dat hij op zijn afscheidsfeest voor Dôme 
bestemde, werd verdubbeld door het bedrijf. Een anonieme organisatie schonk € 10.000,-. 
Een golftoernooi, speciaal georganiseerd voor Dôme, bracht ook heel wat geld in het laatje. 
Sommige kerken bestemden de dankdagcollecte voor het te starten hospice. Andere beloofden 
t.z.t. de eigen bijdrage te betalen van mensen die dat zelf niet kunnen. Als bijdrage aan het 
exploitatietekort werd door een kerk een garantie voor vijf jaar beloofd. 
Ontroerend is het verhaal van een mevrouw die in een hospice in Apeldoorn stierf. Ze had 
graag de laatste periode van haar leven dichter bij huis doorgebracht, maar helaas was Dôme 
nog niet gestart. Voor haar overlijden had ze geregeld, dat bij haar rouwkaart een briefje 
gedaan werd met het verzoek om geld voor Dôme in plaats van bloemen. 
 
Om al die mensen warm te krijgen, zijn er heel wat presentaties gegeven. Artikelen in 
kerkbladen, folders in de kerk - alle kerken in Amersfoort en omgeving zijn aangeschreven. 
Zonder de stichting ‘Vrienden van Dôme’ zouden al deze acties niet gehouden zijn. Dôme telt 
inmiddels zo’n 600 donateurs. Voor € 11,50 per jaar ontvangen ze twee keer per jaar een 
nieuwsbrief. Inkomsten zijn natuurlijk van levensbelang om het hospice van de grond te 
krijgen en in de toekomst draaiende te houden, zeggen Margriet en Carolien. Maar het feit dat 
er zoveel betrokkenheid getoond wordt, is in de eerste plaats bijzonder hartverwarmend en 
inspirerend. Het maakt dat de beide dames en het hele bestuur zich gesteund voelen, en 
gestimuleerd om door te gaan. Christelijke zorg is er voor elkaar! 
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