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Droomzorg thuis ineens harde realiteit
BEWUSTZIJN

Jarenlang streed
Lutske Harmsma
uit Franeker voor
haar ideaal: een
Fries netwerk met
geestelijke verzor-
ging aan huis
voor ernstig zie-
ken. Nu haar
droom dankzij
subsidiëring reali-
teit is, behoort ze
wrang genoeg tot
de doelgroep. Een
deze zomer ont-
dekte hersentu-
mor maakte haar
halfzijdig verlamd
en inmiddels ge-
kluisterd aan het
bed.

WIEBE VAN DER HOUT

O
p 25 juli, een week voor de
vakantie van haar en
echtgenoot Gerrit Ar-
jaans, rijdt geestelijk ver-

zorger Lutske Harmsma van haar
werk bij GGZ Leeuwarden met
hoofdpijn en misselijkheid naar
huis in Franeker. De volgende dag
belandt ze in het ziekenhuis op de
spoedeisende hulp en toont een
scan een glioblastoom aan. Een her-
sentumor van de ergste soort, zon-
der uitzaaiingen weliswaar, maar
niet operabel.

Binnen enkele weken is de actieve
doorzetter Harmsma niet meer mo-

biel en raakt ze halfzijdig verlamd.
Een bed komt in de woonkamer, la-
ter volgt een rolstoel en sinds vorige
week staat er een tillift. ,,De thuis-
zorg is geweldig. Maar het is niet te

bevatten dat ik nu bij de groep hoor
die thuis de geestelijke verzorging
krijgt waarvoor wij ons jaren hard
hebben gemaakt’’, vertelt ze.

Tot twee jaar geleden werkte Luts-

ke Harmsma als leidinggevende bij
het CJIB in Leeuwarden. De theolo-
giestudie die ze naast haar werk
deed, leverde haar bij GGZ een drie-
daagse baan als geestelijk verzorger
op – algemeen, maar ze is van pro-
testantse huize. De andere twee da-
gen vulde ze met het mee opzetten
van Zinportaal Fryslân, een initiatief
voor geestelijke verzorging bij ern-
stig zieken en cliënten met psychi-
sche problemen thuis. ,,Een domi-
nee of pastoor is er lang niet altijd.
Wij willen een vindplaats zijn voor
de vragen die bij mensen thuis leven
in een zorgelijke situatie.’’

Bij Brigitta Scheepsma aan de keu-
kentafel in Hurdegaryp is het idee
voor geestelijke verzorging niet al-
leen in instellingen maar ook thuis
begin 2015 geboren. Harmsma: ,,Ri-
ny Ekkel was de derde partner. We
zijn voorzichtig begonnen met huis-
artsen in Franeker en omgeving te
benaderen als verwijzers. Daar was
ook Roger Wind, lang werkzaam als
geestelijk verzorger in de Franeker
psychiatrie, bij betrokken.’’

Geld was het grootste probleem,
want lang bleef het bij kleinere bij-
dragen van fondsen. Tot deze zomer
minister Hugo de Jonge van Volks-
gezondheid 1 miljoen euro toezegde
om door het hele land geestelijke
verzorging kosteloos beschikbaar te
maken voor ouderen met levensvra-
gen of mensen in de palliatieve fase
(en hun naasten), zoals het Friese
trio voor ogen staat.

Op 23 september was de kick-off
in Earnewâld voor geestelijk verzor-
gers in Friesland. Zij werden geïnfor-
meerd en getraind door Tjeerd van
der Meer van Jeugdhulp Fryslân in
het kader van het project Geestelijke
Verzorging Thuis. Daar spelen de
Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
een belangrijke rol bij. Deze netwer-
ken hebben gezamenlijk de subsidie

aangevraagd. ROS Friesland, de re-
gionale ondersteuningsstructuur
voor eerstelijnszorg, coördineert de
Netwerken Palliatieve Zorg en leidt
het project Geestelijke Verzorging
thuis.

,,Zinportaal is de stichting waaruit
we zijn begonnen. Samen met de
netwerken richten we straks een
Centrum voor Levensvragen op als
coördinatiepunt voor Geestelijke
Verzorging Thuis’’, vertelt Harms-
ma. Zij vierde de start ervan op 20
september in bed met een glas wijn,
samen met haar mede-initiatief-
neemsters.

Veertien zelfstandige geestelijk
verzorgers werken inmiddels samen
met collega’s vanuit ziekenhuizen,
verpleeghuizen en thuiszorg in het
project. ,,Van christelijke snit en hu-
manisten. Ik zou het mooi vinden
als daar ook vanuit andere religies
geestelijke verzorgers bij komen
voor mensen uit die tradities. Ook
specialisten en ziekenhuispoli’s
kunnen naar ons verwijzen. Bij het
MCL in Leeuwarden helpt geestelijk
verzorger Jan Willem Uringa ons
daarbij.’’

Vanuit haar bed regelt Lutske
Harmsma, net zestig geworden, nog
allerlei zaken. ,,Vanwege mijn co-
aching- en intervisiewerk zit ik bij
justitie nog in een coachpool. Ik heb
geen idee of zij al goed op de hoogte
zijn hoe het er met mij voorstaat.
Het is heel moeilijk om dit allemaal
los te laten, maar ik moet mijn ener-
gie nu hier thuis gebruiken. Deze
week zijn we ook nog veertig jaar ge-
trouwd.’’

Haar man Gerrit is mbo-docent
verpleegkunde in Sneek, maar laat
de fysieke zorg over aan de thuis-
zorg. Genieten doen ze ondanks de
dramatische wending in hun leven
ook. Zo maakten Lutske en Gerrit,
met hulp via wensvervoer van am-
bulancedienst Kijlstra, recentelijk de
trouwdag van hun zoon Eelke in
Dalfsen mee. De foto’s hangen bo-
ven haar bed. ,,Van Brigitta en Riny
kreeg ik bij mijn verjaardag een res-
taurantbon voor een etentje. Dat
hebben we hier in huis gehouden
met eten van een restaurant.’’

‘Niet te bevatten
dat ik zorg krijg
die wij wilden
voor anderen’

Lutske Harmsma proost op de start van Geestelijke Verzorging Thuis met Riny

Ekkel (links) en Brigitta Scheepsma (rechts).


