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Rita Ruijzenaars bedacht concept, ze overleed aan de gevolgen van corona

De vrouw achter de waaktas:
‘Mijn moeder zou zo trots zijn’
Rita Ruijzenaars bedacht de waaktas, bedoeld als klein ruggensteuntje voor
mensen die waken bij een stervende. Hij moest er komen, daar maakte ze zich
hard voor, maar zelf maakte ze dat niet meer mee. Rita (59) overleed op 9
februari aan de gevolgen van corona.
Hélène Schenk
Zundert/Etten-Leur

aar dochter Nicole Maas (35)
praat vol liefde over haar moeder, van wie zij, haar broer en
vader na een lange strijd afscheid
moesten nemen.
Rita Ruijzenaars werkte 43 jaar bij
Avoord. Aanvankelijk in Etten-Leur
en later in Zundert, bij De Willaert.
Met haar echtgenoot woonde ze in
Wernhout, de kinderen en kleinkinderen (de vijfde is op komst) wonen
in Zundert.
Pas na haar dood, in een gesprek
met collega's, hoorden de nabestaanden van Rita over haar wens om een
waakmand samen te stellen. ,,Ze had
het thuis nooit inhoudelijk over haar
werk", zegt Nicole. ,,Maar we wisten
wel dat ze dat met heel veel plezier
deed, dat ze hart had voor de cliënten en nooit klaagde.”

H

Voorstelrondje
Een collega vertelde dat er een
nieuwe leidinggevende kwam, die
een voorstelrondje maakte. Bij Ruijzenaars aanbeland zei die: ‘Ik ben
Rita, ik ga over de waakmand en ik
wil dat die er komt.’ Nicole lacht: ,,Ja,
zo was mijn moeder. Daar streed ze
echt voor. Zoals ze ook tegen corona
streed. Drie keer kwam ze op de ic terecht. Haar arts had dat nog niet eer-
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Waken is leven
in trage tijd,
niemand weet
wat je kunt
verwachten

der meegemaakt. Ze wilde zo graag
leven, haar kleinkinderen groot zien
worden.”
,,Toen we hoorden van haar wens,
vonden we het extra belangrijk om
ons met hart en ziel in te spannen om
die wens te verwezenlijken’’ zeggen
haar collega’s Marieke Meertens en
Esther de Vet, die de inhoud van de
tas mede op basis van Rita’s idee samenstelden.
Vanwege het gemak werd het een
tas en geen mand. Hij bevat artikelen
gericht op vijf zintuigen: horen, zien,
ruiken, proeven en voelen. Zo zit er
handcrème in, pepermuntjes, een
stressballetje, een puzzel, oordopjes,
een fleecedeken, puzzels, gedichten,
een kersenpitkussen en een kaarsje.
Allemaal artikelen, bedoeld om
steun te geven tijdens het waken en
mogelijk een gesprek op gang te
brengen over leven en loslaten, over
de laatste fase en het afscheid nemen.
Waken is tijd nemen om samen stil

e Nicole Maas met een foto van haar moeder Rita Ruijzenaars en op de voorgrond de inhoud van de waaktas. Ruijzenaars bedacht die
als middel om het waken te vergemakkelijken. FOTO JOYCE VAN BELKOM/PIX4PROFS

te staan. Een tijd van bewustwording
en bezinning, een intense en soms
ook verwarrende ervaring. Waken is
leven in een trage tijd. Niemand die
kan zeggen om hoeveel tijd het zal
gaan. Wat kun je verwachten?

Invulling
Waken duurt gemiddeld één tot
maximaal twee weken. Maar het kan
ook heel snel gaan. ‘Het gebruik van
de tas kan u helpen om invulling te
geven aan de tijd dat u waakt’, schrijft
Avoord in een brochure die bij de tas
gegeven wordt. In de brochure staan
ook tips hoe om te gaan met verlies
en verdriet. Wat kun je zelf doen? En
wie of wat kan eventueel helpen?
Avoord houdt het niet bij, maar ongeveer twintig waaktassen zijn inmiddels uitgereikt. ,,Het zou een gemis zijn als je alleen de tas uitreikt’’,
zeggen Esther en Marieke, de collega’s van Rita. ,,Het is niet voor iedereen gemakkelijk om over de dood te
praten. Voor het verwerkingsproces
is het belangrijk dat je ruimte geeft
voor vragen, het delen van emoties,
angsten en onzekerheden. Die tas
kan daarbij helpen. Hij kan je ook
even uit het moment halen, bijvoorbeeld als iemand moeite heeft met

ademhalen. Dat kan heel onaangenaam zijn.”
Esther de Vet waakte zelf ook. ,,Ik
denk dat ik heel blij was geweest als
ik toen zo’n tas had gehad. Je zit daar,
je wordt moe, je kunt niet veel. Je
weet ook niet wat je te wachten staat.
Ik heb ook gekleurd toen, naar muziek geluisterd.”
,,Ze heeft het echt hiér gezien, hoeveel pijn naasten hebben, het rouwen’’, zegt dochter Nicole over het
ontstaan van de waakmand. ,,Ze
zocht naar een manier waarop het fijner kon, warmer. Dat droeg ze ook
uit, thuis, bij ons, de kleinkinderen.

e Rita Ruijzenaars.
FOTO PRIVÉCOLLECTIE
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Drie keer
kwam ze op de
ic terecht.
Ze wilde zo
graag leven
– Nicole Maas

Je moest van alles genieten en het
einde, de laatste fase, dat moest zo
comfortabel mogelijk zijn.”
Voor Rita zelf was die laatste fase
een zware strijd, blijkt uit het verslag
van de periode tussen 12 december,
de dag dat ze ziek werd en de datum
van overlijden. Nicole weet het bijna
van minuut tot minuut na te vertellen. Met diezelfde warmte in haar
stem die haar moeder volgens haar zo
kenmerkte.
Het afscheid: ,,Zorg goed voor elkaar, en zeker voor pa.” Een laatste
kus voor de kleinkinderen, moeder
en dochter, vier opgestoken duimen:
'Ma, je gaat het redden, echt’. ,,Het
sneeuwde toen we naar huis reden.”
Toen dat telefoontje, diezelfde avond:
‘Kom maar terug, we hebben de uitslag van de CT-scan’.
,,Haar longen waren volledig kapot.
We wisten dat het niet meer goed
zou komen en dat ons ma dit zo niet
zou hebben gewild. De artsen hebben toen besloten om de behandeling
te stoppen. Het duurde nog geen minuut, toen was ze er niet meer.”
Geen tijd meer voor een wake.
,,Maar dit’’, zegt Nicole vol tederheid
strelend over de tas, ,,had ze fantàstisch gevonden.”

