V4

D E VOU<S KRA T
MAAN DAG 6 MAART 20

~

Leven

Xenla-dlrecteur
Jacqu llne Bouts

XENIA, HOSPI CE VOOR JONGEREN

Het Leidse Xenia is het eerste hospice in Neder a11d voor
jongvolwassenen. Burçin Parlak, inmiddels overleden, was
dankbaar. 'Eindelijk iets positiefs na al dat nega ieve. '
Door Bart Jung mann Foto's Stefanie Grätz

Eigen ---inde
e woonkeuken
van hetLeidse
ho pice Xenia is
ingericht als een
mimthealer.Jn de
hoofdzetel, een
bureaustoel op
wieltjes, Zil urçin Parlak. Sloffen aan
haar oeIen, zwarte pruik op hdaf
hoof ,26 jaar oud en hetrnjddelpuDl
v n bezorgde aandacht.
Dewoo keuk niszwangervan een
grootse gebeurtenis. Dat voel je aan
alles en anders ku n je het el zien of
horen aan Mildred Rienhar De ij
wi ll igervan h pice Xerua heeft zich
opg teldbJj deglazeo pui vooreen
rech~ l reeks verslag.
Als e gebeurtenis buitenzicht
baar wordt, schiet haar stem een paar
octaven de hoogte in Voord deur
vorm[ zich een groep meruen in ja 5
. met hel logo van TIlt' Lion [<Ing. Hun
aantal groeit snel.
Burçin Parlakverteh dal z ergraag
no~naartoewasgegaan, naar71le Uon
Kil/g. Maar da lukt nietmeeren
daarom komt Th/! Llon Kingnaa r haar
toe Twaalfleden van casl vullen de
wQonkeuken, of eigenlijk doen hun
temme dal.
Ze zingen van 'Ingonyama n~'gwe
namabla' en dat Je de krachl in jezelf

Hospica

wotenln
eerst.e
InstontIe
lJedoeltl om
doodzieke
oudere.. met
Ueftle en mig
te omringen

moet zoeken. Handen houden elkaar
vast, mouwen vegen tranen w gen
mobiele eleroons proberen d ge
beurtenis in al haaromvangtevatten.
Wanneer hetvoorbij s,zegt Bur in
Parlak at het ance In a liletime was.

Nederland telt 146 bospiCes.
Slee hts één biedt plek aan jongeren
en jongv I 'laS enen. Eenmonumen
[ale beu k [u ngecn als landmarkvoor
deze stilreplek i d Leime bin nen
stad.
Kloosterpoon heet het hier. Een
doo rgangelje naast en grand café,
meeris hemiet, uitmonden In een
binnenplaats.Ad1t jaargeled n
fi etste archftectPietvan Veen er door
he n en belde zijn vrlendi Jacque
line Bours met de boodschap: ik heb
onze plek gev de rn blijde v r
wacht ing gznghij opeen muurtje Zlt
ten om haar komst af te wat:hten.
Wat toen een bouwval was, is uu
ee pgewel·:tgebou vdathet
. Griel<! e woord Xenia (gaslvrijheid )
verbeeld t. rig jaa r won her de (;OU
den Pira mid ,een bela ngrij ln' over·
h ids rijs waarmee aan prekende
stadsvernieuwing wordt geëerd.
UI( het luryrapport: 'De wrgvoor
jonge mensen met en beperkte le
vensverwachting is een enorm zwaar

Vanaf links:
Burçin Parlak
met haar zus
Aylln.
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Xeni a d ra ait g rotendeels op vrijwilli 
gers (onder wie veel stud enten). De
verpleg ing wordt geleverd door
thuis zorgorganisatie All erzorg. De
exploitatie van het hosp ice vergt op
jaarbasis 300 duizend euro. Aan
gasten wordt een vrijwillige bijdrage

Voor die
diagnose
voldeed haar

directeurlacqueline Bouts de onvol

Centrum worden blootgelegd. Even
leek chemotherapie de weg vrij te ma
ken vooreen ingreep. Maar Uit711aiin
gen naar haar lies gooiden voorgoed
roet in het eten. De behandeling is

kDmen heden van de gezond heids

gestaak t.

eisen die een

zorg, Het overlijden van haar eIgen
lUS, 30 jaar oud,ln het ziekenhuis
maak re deze specifi eke onvolkomen

Aanvankelijk voelde de terugkeer
naar hetollderlifkhuis'logisch'. Maar
twee maanden geleden begon het re
knellen. Burçin Parlak was dt! regIe
over haar eigen leven kwijt_
Een tante hoorde van Xenia enuat
klonkalsde perfecte oplossing. De
volgende dag za t Jiicqueline Bouts al
aan haarziekenhuisbed en daarmee
was de zaak meteen geregeld. 'Einde
liJk iets po Iriefs na al dat negatieve.'
Voor haar moeder was het even
slikken, m.;lar Xen!a's de ur laalOok
voorfamilieleden wijd open. Moeder
en zussen wi j ken deler dagen zelden
van ha r zijde. Elke kamer be chikt
over een logeerbed.
Ook aUe medlsdJe hulp kan ter
plekke worden geboden. Vooreen
bloedtransfusie hoeit urçin Parlak
niet langeïnaar het ziekenhuis. 'Hier
gebeurt hetinalle rust, alsof een
vriendin je helpt.'
HerbnIis ncl stadsleven is in mId
dels onbt!feikbaar Vl' I weg. Maar hel
idee dat hetzich naast de dem af
speelt, is al spanneml genoeg. 'En als
ik zin heb in ush i, haalt mijn zus het
hier om de hoek.'

Jonge,

onderwe rp, maar Xenia bTengt deze
op een bijna vanzelfsprekende
manierond er in de stad.'
Ab verpleegkuncUge kende Xen ia

heid persoon lijk invoelbaar.
Ho plees waren in eerste instande
bedodd om doodzieke ouderen met

liefde en 20rg te mringen. Daarna
rees het besef dat een dergelijke op
vang ook gewenst is voor kinderen.
Maar de tussen liggende groep, die
Bours mln of meerbep<lalt tllSsen
16 e040 jaar, werd nooit bediend
Een eersteverkenningvoerde haar
naar heL Helen & Douglas House, een
lichtend voorbeeld in Oxford. 'Ze zei·
den tegen me: als jPiers zoekl, lOek
het In de stad. Mensen moeten naar
het café kunnen.' Na een paart.eleur
srelllngen ciders in Leiden is dat nu
wonderwel goed gelukt
In het oorspronkelijke ontwerp
zou Xenia drie verdiepingen hoog
worden. Maar daa rvoor moest de eer
biedwaardige b euk een tak prijsge
ven en dat was tegeu hel zere been
vande buurt Nu vouwrXeniazijn
twee verdiepingen elegant om de
beuk heen. Mintgroenen witgeven
I! tgebouw met zijn grote ramen een
fris ka ra kte r.
Beneden lijn d rie logeerkamers,
boven nog eens drie. [)aarvan zijn er
opdit momentVier ezet. De woon
keuken, lInksop de heganegrnnd, is
Ilel leven igt' trefp unL voorvrl;willl
gers en bewoners. Rechts hangen
foro'saan de muurvan overleden ga~
ten. Burçm Partale bewoonLde daar
aan grenzende kamer.

Burçin Paclak. een frêlevrouw mer
heldere oogopslag, noemt Xenia eèn
cadeautJe. Qualltytime in de wareZlIl
van hetwoord.
Vorig iaar werd een tu mor in haar
bulkQOtdekt. EpiLhelioid sarcoom is
dJ> offidèle naam, een 2:eldzame en
agressievevonn van kanker Voor die
diagno..e voldeed haar leven aan alle
kwaliteitseisen die een jonge.ambid
euze vrouw kan stellen. Burçm Parlak
woonde i n londen en werk'te op hel
Europe~e hoofdkantoor van Applè.
Na vijf dagen in een londeru z.ie
kenhuis keerde ParlaK lerugnaar
Nederland en Lrok lu bij haar moeder
in Gouda Deonderzueken weTden
VOOrtgezelln een Haags ziekenhuis.
Maar de ware aard van haarziekte lOU
pas in hel LeidsUniversita1r Medisch

Mlldred Rienhart werkte]8 jaar als
kookdocen [ in hel vm bo en maakte
zid1, na haar pen 'ionering, nuttig i n
ee l1 jeugdgeva ngenis. Nu is ze vIilwtl·
Iiger bil Xenia. atklinktals een gU/
dende schaal van zwaar naar zwaarst.
Maar zo zitz{' niet in elkaar. 'Ik be
schouw dil werkalseen verrijking
van mIJnleven.'
Ze heelt in Xenia geleerd dat de
dood ook mooi kan zijn. Wie her hos
plee voorde laatste maal verlaat,
kri jgt een waarachngui tgelclde.Alle
medewerkers stellen zich bi Jde 11 i t
gang op en Jacqueline Bonts spreekt
een kort afsch~dswoord
'NielallerJei toestanden met kaar
sen en zo. Nee,géWoon in alle ruste.n
met alle respect. zoals het hoort./e
merkt da t het d iepe indruk maakt op
dd Illilie..lk vind hel lijn om daarvan
deel te mogen zijn.'
Rfenhart, een vrouw meteen aan
stekelljk enthousiasme, kookt één
keeq1er week en coórdineertde
andere kookbeuflen. ZOJuisLlleeflze
de menu's voor deze maandag sa
mengesteld. 'Twee keer Îslamiti 'ch,
één kt!er u iel.' De gast is koning, voor
zover zij n maag-hel verdraagt.

gevraagd. De ver zekering draagt
daaraa n bij al s de gast aanvullend is
verzekerd. O o k verleent het ministe
rie van VWS subsidie aan hospices.
Dat geld w ordt verdeeld op basis
van het aan tal overleden gasten.
Voor Xen ia, dat n iet all een zorg in de
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laatste levensfase biedt, p akt dat on
gunsti g u it. Daarom is Xenia op zoek
naar een Jaarlijks evenem en dat
geld ka n op leveren. N u al kunnen
deelnemers aan de Leidse marath o n
als Xen ia Run ner hun prestati e fi nan
cieel kop p ele n aan het hospice.

van de ddkeo willen schreeuwen als
zijn stembanden niet praktisch
waren uitgeschakeld.
'Kom 0It, hè', fluiSten:htJ bij de vast
stelling da t Xenia het eOlge tehuis is
voor tijn generatie van JongvolwdSse
nen Hoek wil met vervelend doen
maar aIs bij boon over de aandacht
die er is voor transgenders, dan zijn
deverhoudi ngen volgens hem wel
zoek.Anderhalf jaar geleden kreeg
helcélva superlor-~y ndroom hem Le
pakken, een rum rdi e vitale bloed
'rculatie in de hals alknijpt. Wal be
gon als een onschuldig griepje, waar
aan hij niet eens wilde roegeven, werd
een achtbaan door de gezondheids
zorg. 'Beugel naarbeneden en je blijfT
maar gaan.'
Hoeks leven is nog nletin acu11Lge
vaar, molM Xenia wjl meer bieden dan
alleen palliatieve zorg. Inde week dat
hij naarhet7.iekenhuiS"moervoor
chemother'lpie j1' rust het belangrijk
Ste. Thuis word l het hem dan gauw t('
veel en mLSchi en is dat andcI"iom
ook wel zo. Naast haarparttimebaan
staatzijn vrouwer in de zorgvooT
hun 2-jarfgzoomje immers ook
aJleen voor.
Dar pri lIe gezin sverband stem t
hem vaak moede)oo ,maar maakt
hem ook strij dvaardIg. ZiJn vorm van
kanker is zeldzaam onder jongeren
en dat gee ft houvast, ondanks de
sombere p r gnosen Willem Hoek:
'Wam i ed~r mens is uniek.'

leven aan alle
kwaliteits
ambitieuze
vrouw lam

stellen

Foto boven,
vanaf links:
BU1Ç.lns moeder4!n haar zus
Nè5rln.
Onder Burçins
boeketten.

Ze vertelt va n een vrouw die noodgedwongen leerd op
een dieet van smoulhles. Op eén dag liJ idde haar besteJ
Img SUlinaam.~e bam.!. Rienhan had er enorm haaT!le.l
op gedaan, zowel in smaak als I n presentatie.. Maar de
vrouw kon niet anders dan haarmaailijd ruiken, Dat heelt
ze gedaan, langdurig en intens, om de volgende dag Le
ovèTli jden.
MIldred Rienhartkoesrert dergelIjke herinneringen.
'Mensen die hel zo hard nodig hebben, nog een bee.tje
gelukkig maken.'

Xenia opende zJ)n deuren in 2014, maar is na drie jaar
nog tang geen gevestigde naam In de gezondb~dszorg.
Veel artsen en ziekenhuizen welen nletvan her bestdan.
Willem Hoek, een 33-jarige Kalwijker, zou het daarom wel

DUl'çJn Ilarlak verlijdt zaterdag
morgen 4 maart, ruim twee weken na
de excl usieve uitvoering van 71le Lion
King. Jacqueline Bout<. had al gewaar
sch uwd da.t de gezondheid na zo'n
hoogtepunl vaak achteruit holt. Eind
Februari had Bmçin Dogeen feestelijk
.dinermerdierbaren, Daarna was de
woonkeuken al snel bujten haar be
relk.liggend in bed h.1d ze UiLlicht
op boeketten rozèn. Daa ruit had ze de
mooiste kleurene mblnaliegekozen
om dienst te doen bij haar naderende
afscheid.
1wee dagen voor haardood ver
telde Burçin Parlal, dat haar leVèJl
meer en meer een terugblik werd. 'Als
ik 's morgens wakker word, den kik:
jammer, alweer een dagvoorbij. Dan
probeer Ik terug te denken aan war er
devorigedag i ~gebeurd . Nletaan de
pijn, maar aan de l~uke dingen.'
Eêndlng rond voor haar toen al vast:
ze. wu niN ongelukkig hel leven
laten. 'Ik ben nier boos, ik heb ge
woon domme pech gehad en ik ben
dankbaar dat ik ernu nog hel beste
van kan maken.'

