
 
Twee foto's hoe mijn moeder nog haar handtekening heeft gezet, terwijl ze 
bijna niet meer kon schrijven, ze kon niet goed meer naar rechts schuiven. 
Maar het is gelukt. Ze doet dat heel serieus en met veel aandacht. Zelfs 
die envelop en de mooie postzegels zat in het dossier, zagen Marthe en 
ik toen we inzage hebben gehad van het dossier. Indrukwekkend vond 
ik het, ook hoe mooi ze het hadden opgeslagen met duidelijke cijfers 
ingedeeld. 
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Ik heb per mail 25 maart 2019 een aanvulling opgestuurd per mail, wat 
eigenlijk niet bleek te mogen. Maar mijn vader had dat ook gedaan, hij had 
een mail gestuurd, zoals dat steeds is gegaan dat ik niet s mag doen. Ik 
had volgens hem zo schreef hij in de mail geen klacht mogen indienen. Hij 
zag er ook geen reden voor en mijn moeder zou dat ook niet gewild 
hebben, de arts doet het goed en daar luisteren we naar. Mijn moeder was 
voor hem al dement en afgeschreven. 
 
 
Van: Contact & muziek <contactmuziek@gmail.com> 
Onderwerp: aanvulling hoger beroep 2018-294 
Datum: 25 maart 2019 18:41:27 CET 
 
Beste mensen, 
 
Ik wil per mail nog wat aanvulling sturen van de onmenselijke situatie van 
de afgelopen week van mijn moeder voor wie ik in hoger beroep ben 
gegaan voor een klacht die ik heb ingediend 1 maart 2019 per brief en per 
mail hoger beroep 2018-294 
 
Er is een filmpje van 21 maart (nr. 7), waar uit het filmpje ook drie foto’s 
zijn gemaakt (nrs. 8, 9 en 10) waar mijn moeder even wakker wordt en een 
soort van delierachtige reactie heeft op medicijnen en de fentanylpleister 
(die 100x zo sterk is als morfine!). Ze duwt de dekens van haar af, ze kan 
dan niets meer verdragen. Maar gelukkig komt ze er redelijk snel 
doorheen, omdat ik erbij ben en weet wat er gaande is en haar meteen 
gerust kan stellen. Maar heel erg hoe ze aan het lijden is door de 
medicijnen.  
 
 
 



 
 

 



 

 
 
  
 
De vraag wat de medicijnen haar doen is zo onbespreekbaar, roept zoveel 
weerstand op in het verzorgingshuis dat er in mijn ogen van goede 
afwegingen en zorg geen sprake kan zijn. Doordat wij vragen hebben, die 
mijn moeder zelf niet kan stellen over de medicijnen worden we al als zo 
lastig gezien dat wij nog maar drie dagen drie uur bij mijn moeder mogen 
komen. Wij (mijn huisgenote en ik) leggen mijn moeder drie keer in de 
week in bed, wat ze heel fijn vindt en de verzorging ziet dat mijn moeder 
dan echt even tot rust kan komen. We zouden heel graag in plaats van drie 
uur van 18:00 uur tot 21:00 uur op  di, do en za ook op zondag 
willen komen zodat de tijd tussen zaterdag een dinsdag niet zo lang is. 
Mijn moeder mist ons de dagen dat we er niet zijn. En een uur langer zou 
ook heel fijn zijn om minder te hoeven haasten, de tijd vliegt en 
mijn moeder kan het heel goed gebruiken.   



 
Wij zijn klokkenluiders lijkt het in een omgeving waar 'hoe 
minder medicijnen hoe beter' geen uitgangspunt lijkt te zijn. Ik kan zeggen 
dat mijn moeder veel last heeft van de15 (?) medicijnen per dag en 
dat niemand daar oog voor heeft en al helemaal niet bezorgd over is  Ze 
heeft nauwelijks energie om iets te zeggen en vraagt mij om voor haar op 
te komen en begrijpt niet waarom dit haar wordt aangedaan. Mijn moeder 
vraagt mij dit bespreekbaar te maken, ook als het tegen mijn vader ingaat, 
het gaat tenslotte om haar. Mijn vader ziet het probleem niet, wel 
de gevolgen, maar legt nooit een verband met de bijwerkingen van 
medicijnen. Ook al ligt de  verantwoordelijkheid bij de arts, mijn moeder en 
mensen om haar heen kunnen wel signalen afgeven.  
 
 
Ik stuur twee foto’s van 21 maart 2019 (nrs. 15 en 16) van de zwarte 
ontlasting in haar luier, door ferrofumeraat (ijzertabletten) die mijn moeder 
waarschijnlijk al 30 jaar slikt. Ze krijgt er buikpijn van en de pikzwarte 
ontlasting is echt niet normaal meer. Haar darmen zijn helemaal ontregeld 
door alle medicijnen en we hoorden dat ze de dag ervoor ook nog had 
overgegeven. Twee dagen ervoor had ze heel gele dunne ontlasting (lever, 
medicijnvergiftiging?), Het is echt een drama en heel heftig allemaal. Mijn 
moeder moet in haar geest echt geholpen worden, ze eet heel weinig en 
weegt steeds minder, sinds de fentanylpleister zijn haar benen heel dun 
geworden 
 
 



 
 



 
 
 
 
Ik heb twee filmpjes van 16 maart 2019 waarin ik mijn moeder vraag wat zij 
ervan vindt dat ze invalide en dementerend patiënt genoemd wordt en wat 
ze ervan vindt dat ze haar eigen belang niet kan zien. Ik zou deze twee 
filmpjes en het filmpje van 21 maart 2019 via wetransfer kunnen opsturen 
 
Dit is de tekst van het eerste filmpje van 16 maart: 
 
Ik: Je bent een invalide en dementerende patiënt. Wat vind je daarvan, kan 
je dat nog een keer zeggen?  
mijn moeder: Ik vind dat onzin. 
Ik: Dat vind je onzin, ja. Heel goed dat je dat kan zeggen. En daarmee laat 
je eigenlijk meteen zien dat je niet dementerend bent. Ja, ja. Nou heel erg. 
En je hebt altijd gezegd dat je niet tot een nul gereduceerd wil worden. Jij 
zag het aankomen.  
 
'Ik wil niet tot een nul gereduceerd worden!' kent iedereen van de 



familie heel goed. Dat heeft ze al jaren geleden heel vaak gezegd. 
 
 
Na deze mail van 25 maart zijn we weer verder gegaan per post. 
 
 
We hebben (ook op) 8 maart 2019 een verklaring gekregen van de 
vroegere antroposofische huisarts van mijn moeder waarin staat ze altijd 
al bij voorkeur geen reguliere medicijnen slikte.  
 
 



 



 
 
 
Deze meest recente foto's zijn van 23 maart 2019. Het blijft steeds 
ongelooflijk hoe snel ze bijkomt, weer mens wordt, als wij er zijn. 
 
18:02 uur We hebben mijn moeder net uit de huiskamer in haar rolstoel 
naar haar eigen kamer gebracht 
 

 
 
 
18:23 uur, twintig minuten later als ze uit haar rolstoel in haar eigen stoel 
zit, waarin ze kan zitten of slapen is een enorm verschil. Wij zijn de enige 
die haar uit de rolstoel halen.  



 
 

 
 
groeten 
 
Leonoor van Beuzekom  
Billitonstraat 6 
3531 HJ Utrecht 
Eén van de allerlaatste foto’s 
 
 



 
 
 
Nadat ze ’s morgens was gevallen, had ze de hele dag in bed gelegen, 
toen wij aankwamen, had ze blauwe vingertoppen en was ze koud. Ik heb 
haar warm gemaakt en haar vingers waren weer normaal. Pas toen we 
haar op haar zij legden waar ze altijd slaapt zagen we de blauwe plek.   
 
 
 



 
 
 
 



 
 
        
18 mei is mijn moeder overleden, ik ben niet door mijn vader op 17 mei die 
gebeld, mijn broer en zus wel. Hij heeft alles gedaan om het contract 
tussen mij en mijn moeder te verhinderen, maar liefde gaat door alles 
heen, gelukkig maar. Ik heb op zijn verzoek gezongen in de kerkdienst, 
maar daarna wilde hij weer niet met mij te maken hebben, vanwege mijn 
zorgen en kritiek op de medicijnen. En paar weken later zag ik in een soort 
van dagboek waar we een aantal keren in hadden geschreven 2 jaar 
daarvoor dat op mij moeder vertelde op 18 mei 2017 dat haar moeder op 
die dag is overleden. Wij hadden die dag allemaal getallen met 18, hebben 
we ook opgeschreven in dat schrift. Het mooist waren de getallen voor drie 
filmpjes die we hadden gemaakt: 
1e filmpje 18 seconde 
2e filmpje 36 seconde 
3e filmpje 18 minuten en 36 seconden 
 
Drie generaties vrouwen die met elkaar verbonden zijn, zo zi ik het. 
Mijn contact met mijn moeder is steeds mooier geworden, een lang proces 



geweest 30 jaar gelden begonnen met iets zoek waarvan ik bang wa sta 
wat ik zocht niet bestond. Om er jaren later achter te kanen dat dat Liefde 
is. Het is niet te pakken, maar wel te voelen, een kind weet wat het is en 
liefde is de enige weg naar liefde schreef ik in mijn boek Contact met de 
ziel over mijn contact met vlinders en levensverhaal. Een pdf staat op onze 
website bij Leonor deelt  
 
 
 

 
 
 
17 juni 2019 Haagsche Courant Nicolette van der Werff heeft met mij en 
Marthe een telefonisch interview gehad en dit prachtige in memoriam over 
mijn moeder geschreven. 
 
 



 
 
 
Mijn moeder heeft mooie gedichten geschreven, de stokroos heeft ze 
geschreven toen ze 72 jaar was, met en mooie laatste zin: Laat uw stem 
horen en wel luid. Mijn moeder praatte altijd heel zacht ook voor de klas, 
met 40 kinderen die ze mee naar buiten nam, de natuur moesten ze voelen 
vond ze.  
 
 



 
 
 
 
 
 
liefs ook van Marthe 
Leonoor 
	


