
Tot de laatste 
kruimel…
Dit op waarheid gebaseerde verhaal speelde zich af in een kleinschalige 

groepswoning voor mensen met chronische somatische aandoeningen in Twente. De 

namen van personen zijn veranderd.

Wat verbaasd gaat woonbegeleider Katja naast 
mevrouw de Bree zitten. De sondevoeding staat 
klaar, maar mevrouw de Bree steekt haar duim 
naar beneden. Dat betekent dat ze iets niet wil. 
Door PSP, een neurologische aandoening, is 
mevrouw de Bree erg beperkt. Ze brengt haar 
dagen door in een aangepaste stoel, wordt gevoed 
door een sonde en communiceert alleen nog maar 
door haar duim omhoog of omlaag te bewegen. 
Wat een leven. Of geen leven? 
Katja besluit dat ze de sondevoeding niet gaat 
opdringen, ze neemt dit signaal serieus. Maar wat 
is er aan de hand? Zou het moment daar zijn dat 
mevrouw de Bree niet meer verder wil leven? ‘En 

wie zou het haar kwalijk nemen?’, verzucht Katja 
als ze dit even bespreekt met collega Ingrid, die dit 
beaamt. 
Katja overlegt met Annemiek, de specialist 
ouderengeneeskunde. Ze besluiten om de dochter 
en zoon van mevrouw de Bree in te lichten en 
Annemiek zegt tegen de dochter dat ze niet goed 
weten waarom hun moeder vandaag ineens de 
sondevoeding weigert. Suus en Arnold komen 
ieder weekend bij hun moeder op bezoek. Ze 
wonen in het westen van het land en zijn erg 
begaan met haar. ‘We komen’, zegt Suus en enige 
tijd later stappen de kinderen van mevrouw de 
Bree het zorgcentrum in het oosten van land 

binnen. Drie uur lang zitten Suus en Arnold bij hun 
moeder. Ze stellen alleen maar gesloten vragen, 
duim omhoog of duim omlaag?
Wat verbluft komen Suus en Arnold daarna de 
kamer uit. Ze schuiven even aan bij Katja en 
krijgen nog een kop koffie. ‘Moeder geeft aan dat 
haar wereld hier zo klein is. Ze zou veel liever 
naar ons in het westen toe willen komen in het 
weekend. Om weer even ons gezinsleven te zien en 
de kleinkinderen. Zoals het nu gaat hoeft het voor 
haar niet meer.’ Ook Katja kijkt verbaasd, zoiets 
had ze nooit verwacht. Maar ze wordt er ook blij 
van. Wat mooi dat ondanks alle communicatieve 
beperkingen mevrouw de Bree gezien en gehoord 



wordt. Ze heeft geen spijt van haar belletje!
De kinderen van mevrouw de Bree zijn van harte 
bereid om moeder ieder weekend met de taxi 
naar het westen te halen en zodra mevrouw 
de Bree dat hoort steekt ze vol vuur haar duim 
omhoog: laat die sondevoeding maar weer 
komen!
Vanaf dat moment brengt een taxi mevrouw de 
Bree wekelijks naar haar kinderen, naar Suus 
of naar Arnold. Ze geniet van andere indrukken, 
van het groter worden van haar kleinkinderen. De 
taxirit op zich is al een feest, wat valt er veel te 
zien onderweg! 
Mevrouw de Bree gaat lichamelijk wel 
achteruit, maar deze bezoeken, die voor haar 
de hoogtepunten van de week zijn, houdt ze zo 
lang mogelijk vol. Kort voor haar overlijden, wat 
iedereen al ziet aankomen, bezoekt mevrouw 
de Bree nog met kinderen en kleinkinderen 
de musical ‘De Lion King’. Ja, ze leefde tot de 
laatste kruimel!

‘You matter because you are you, and 

you matter to the end of your life. We 

will do all we can, not only to help you 

die peacefully, but also to live until you 

die’ - Cicely Saunders

MAAR WAT ALS...

… het team vanuit hun eigen referentie kader het weigeren 

van de sondevoeding had aangenomen als een wens 

richting levenseinde?

…het team niet open met de familie had besproken dat ze 

niet wisten wat er aan de hand was?

… mevrouw de Bree geen betrokken familie had gehad?

… het team niet open had gestaan voor de uitkomsten van 

het gesprek tussen mevrouw de Bree en haar kinderen?

… het team, de familie en de taxichauffeurs dit avontuur 

niet hadden aangedurfd?


