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Reeds tijdens de voorbereiding van 
de start voor een hospice in de Duin- 
en Bollenstreek werden er bespre-
kingen gevoerd voor het onder één 
noemer brengen van de vrijwilligers 
van de terminale thuiszorg en het 
hospice.
Beide groepen stonden immers voor 
dezelfde taken: de één voor uitvoe-
ring in de thuissituatie, de ander 
voor uitvoering in het hospice. Het 
onderbrengen van al deze activi-
teiten in één organisatie werd door 
beide besturen als een logische stap 
ervaren. Nu het Hospice Duin- en 
Bollenstreek vorig jaar haar deuren 
heeft geopend,  is de samenwerking 
op de werkvloer feitelijk tot stand ge-
bracht. De coördinatoren van de vrij-
willigers terminale thuiszorg blijven 
hun coördinerende taak in de verde-
ling van die werkzaamheden verrich-

ten, in nauw contact met die van het 
hospice. Ondertussen zijn de statu-
ten van de Stichting Hospice Duin- 
en Bollenstreek aangepast, zodat de 
fusie tussen beide organisaties kan 
plaatsvinden. Op bestuurlijk niveau 
vindt nog overleg plaats, waarna de 
notaris de juridische afwikkeling van 
dit traject voor zijn rekening neemt 
en deze met terugwerkende kracht 
naar 1 januari 2009 zal afronden.  

Wat gaat er veranderen?
De coördinatoren van het hospice 
zijn al geruime tijd in overleg met 
de coördinatoren van de VPTZ om 
één en ander gestalte te geven. De 
regionale aanvragen voor vrijwillige 
palliatieve zorg, zowel in het hospice 
als voor thuis, zullen centraal bij het 
hospice binnenkomen. Hierna zal de 
vraag door de coördinatoren worden 

verwerkt. Qua werkzaamheden zal 
er voor de vrijwilligers niet veel wij-
zigen. Het wordt wel makkelijker om 
vrijwilligers gecombineerd in te zet-
ten. In de werving van nieuwe vrijwil-
ligers wordt hier voor de toekomst 
ook rekening mee gehouden. Er is 
nu reeds een aantal vrijwilligers dat 
zowel in het hospice als in de thuis-
situatie hun diensten aanbiedt. Dit 
proces komt de continuïteit van zorg 
en afstemming van de gewenste zorg 
ten goede. Verder zullen de scholing 
van vrijwilligers vanuit het hospice 
en de vrijwilligersavonden aan de 
voltallige groep worden aangebo-
den, zodat de vrijwilligers met elkaar 
kunnen kennismaken.

J.W. Plug, voorzitter
E. van Duin, manager

Het was voor het eerst dat ik sterven 
van zo dichtbij meemaakte. Voor je 
het weet zit je er middenin. Het gaat 
zo geleidelijk dat je het niet ziet aan-
komen. Na anderhalf jaar waren we 
binnen een week van curatieve zorg 
in de palliatieve zorg beland. En het 
was nu een kwestie van nog maar een 
aantal weken. Hoeveel? Drie tot zes. 
Tja, en dat is dan de realiteit op dat 
moment. Mijn vader maakte alles wel 
bewust mee maar kon door de tumor 
in zijn hoofd niet meer praten. Dat 
was soms moeilijk maar misschien 
juist wel goed. Hij maakte altijd grap-
jes. En als hij had kunnen praten dan 
had hij dat nu zeker weer gedaan. 
Nu konden we tenminste bij elkaar 
zijn. Zonder de grapjes tussen ons in. 
Maar wees gerust, we hebben ook lol 
gehad. Hij maakte grapjes met zijn 
ogen en wenkbrauwen en trok nog 
steeds gekke bekken…
De beslissing om naar een hospice 
te gaan namen we heel makkelijk. 

We kenden het eigenlijk niet maar 
het klonk heel logisch. Want in het 
ziekenhuis hadden we al duidelijk 
ervaren dat ze mijn vader niet de 
zorg konden geven die hij nodig had. 
Te weinig mankracht. Wel lief, maar 
gewoon geen tijd om aandacht te 
geven. En dat is nou net het enige 
dat je nog baat: liefdevolle en welge-
meende aandacht en warmte van een 
medemens. 
In het hospice was het gelijk alsof we 
thuis kwamen. Een verlengde van je 
eigen huiskamer. Alles wat we no-
dig hadden was binnen handbereik 
én hele lieve mensen. Allemaal. Stuk 
voor stuk: de verplegers, de vrijwil-
ligers en de directie. Het was een 
verademing na het ziekenhuis. Niets 
meer te maken met bezoektijden. Je 
kunt lachen, praten, gebeden zeg-
gen of gewoon daar bij hem zitten 
zo lang je maar wilt en niemand die 
je aankijkt van “ben je er nou nog?”. 
Integendeel: “ Kan ik misschien iets te 
drinken voor u halen? Als u wilt mag 
u hier blijven slapen hoor”. En dat 

deed ik. Ik sliep amper maar had het 
niet willen missen. Had het licht ge-
dimd en elke keer als ik wakker werd 
keek ik naar mijn vader. Dan zwaai-
den we naar elkaar. En om de zoveel 
tijd kwam een verpleger bij mijn va-
der kijken of alles goed was.  Engelen 
bestaan toch. Gewoon hier op aarde. 
En ze lopen op de juiste plek. 
Weet je wat ik het mooiste vond? 
Wij zijn gelovig. We geloven in Ba-
há’u’lláh, de stichter van het Bahá’i 
geloof. Op een dag toen we kwamen, 
waren een paar vrijwilligers gebeden 
aan het zeggen aan zijn bed, uit ons 
eigen gebedenboek! Een mooier en 
waardiger afscheid had mijn vader 
niet kunnen wensen. Hij stierf op de 
19e dag en al zijn kinderen en verde-
re familie waren bij hem. 

Bijan Azami, zoon van mijn lieve
vader Nosrat’u’lláh Azami

Het was voor het eerstHet was voor het eerstHet was voor het eerst

Fusie VPTZ Bollenstreek met Stichting
Hospice Duin- en Bollenstreek
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 De cirkel is rond….   vrijwilli-
ger zijn naast een baan
Waarom kiest iemand met een baan 
ervoor ook nog vrijwilliger te zijn in 
het hospice? Daarover spraken wij 
met  Anette Tuyn-Taets , radioloog 
in het VU ziekenhuis in Amsterdam. 
Anette is 62 jaar. Zij is een doener, 
een dynamisch, technisch en ook een 
verzorgend type, zoals zij zelf zegt. 
Bovendien een onderhoudend ver-
teller. Naast haar baan in het zieken-
huis werkt zij in de avonduren voor 
het hospice.

 Nooit meer weggegaan
Nog maar elf jaar oud was Anette 
Tuyn toen zij wist dat ze arts zou 
worden. Toen het eenmaal zover was 
moest de keuze voor een specialis-
me worden gemaakt. De eerste co-
schappen deed Anette op de kinder-
afdeling van het Bronovo ziekenhuis 
in Den Haag. De kinderen waren leuk, 
maar toch een beperkt werkterrein 
en de kinderarts was niet aardig. Dus 
toch maar niet. Daarna volgden co-
schappen radiologie in Leiden, waar 
het meedenken met de patiënten en 
de specialisten haar erg aansprak. 
Een korte tijd was ze werkzaam in het 
Westeinde Ziekenhuis in Den Haag 

op de afdeling radiologie.
Daarna volgde een aanstelling bij de 
VU als radioloog en kinderradioloog. 
Anette is er nooit meer weggegaan. 
Alles wat zij zich had voorgesteld, 
klopte. Ze kon zowel technisch bezig 
zijn en deskundigheid opbouwen in 
het stellen van de juiste diagnose, 
als met mensen omgaan: delen in 
hun vreugde en verdriet. “Vaak heb ik 
samen met patiënten gehuild, zoals 
ook in het hospice wel gebeurt,” zegt 
Anette daarover. Zij zag steeds meer 
moderne apparatuur komen en leer-
de de  nieuwe mogelijkheden ervan 
waarderen. De mammografie werd 
vernieuwd en verfijnd en mede door 
haar toedoen werd een mammapoli 
opgericht.

 Zoeken naar passend vrijwil-
ligerswerk
Vrijwilligerswerk ontstond op een 
natuurlijke wijze in Anette’s leven. 
Bij de hulpverlening van de Johan-
niter orde ging zij zes jaar lang als 
arts een week met een groep oudere 
lichamelijk gehandicapten naar een 
vakantiehuis. Toen Anette haar pen-
sioen zag naderen en zij de behoefte 
voelde iets nieuws te willen opbou-
wen, heeft zij bewust ge-
zocht naar passend vrijwil-

ligerswerk. Toen het hospice mensen 
vroeg, aarzelde ze dan ook geen mo-
ment. Anette ervaart nu een gesloten 
cirkel: lange tijd moest ze mensen de 
diagnose kanker vertellen en daarna 
loslaten. Nu kan zij mensen, die we-
ten dat ze gaan sterven, verzorgen en 
steunen. 
’s Avonds na haar werk in het zieken-
huis heeft zij dienst in het hospice. En 
ook hier doet zij haar werk met hart 
en ziel. 

 Nog zoveel te doen
Over enkele jaren zal Anette met pen-
sioen gaan bij de VU. Maar er is in de 
wereld nog zoveel voor haar te doen. 
Haar jeugdvriend Bob Pinedo zet een 
borstkanker centrum op in Curaçao 
en heeft haar gevraagd te komen 
helpen. Ook in Indonesië, haar ge-
boorteland, is hulp nodig. De doener 
en het “mensenmens” Anette Tuyn is 
nog lang niet klaar.

Interview Anette Tuyn

Consulenten Palliatieve Zorg dragen 
zorg voor nieuw leven!
Een vogelhuisje in de tuin, dat was nog een wens. Op ons verzoek 
werd direct gereageerd! Huisarts en palliatief consulent Hans Bet 
kwam een poosje hierna in het hospice met een doos van Natuur-
monumenten. En wat zat erin ?….Geen vogelhuisje maar een nest-
kastje. Een bouwdoos wel te verstaan. Een paar weken later werd 
de bouwdoos door huisarts en palliatief consulent Jacques Hoorn-
weg opgemerkt en deze bood direct aan het nestkastje in elkaar te 
zetten. Het resultaat mag er zijn! Het nestkastje gloort nu aan de 
muur van het hospice. Onze klusjesman Henny heeft het vakkundig 
bevestigd. En nu maar hopen op nieuw leven…

En het vogelhuisje, of 
misschien kunnen we 
het beter voederhuis 
noemen, is er inmiddels 
ook gekomen, via de fa-
milie van één van onze 
overleden gasten.

Sponsorbijdragen van 1-10 2008 tot 30-03 2009

Panorama Tulip Land Voorhout  € 550,00 
De heer H. Rijken Voorhout  € 3.000,00 
Fam. H. Schrama Lisse  € 495,00 
Lelieveld Vastgoed Wassenaar  € 500,00 
Barning
Business Center Rijnsburg  € 1.000,00 
Mevr. van Tol - Verhart Voorhout  € 4.055,00 
Fam. de Jong Sassenheim  € 1.550,00 
Mevr. Verhart Voorhout  € 100,00 
Rotary Noordwijk e.o. Noordwijk  € 6.000,00 
P.C.I. Lisse  € 250,00 
U.A. Spadon C.J.  Oegstgeest  € 1.500,00 
A. Jansze-Bogaards    € 100,00 
Prot. Diaconie  Sassenheim  € 793,00 
Menken Beheer  Noordwijkerhout  € 275,00 
Memoriam Colin Rolls Wassenaar  € 100,00 
Cremer Machines  Lisse  € 236,00 
AJP v d Burg  Sassenheim  € 255,00 
Mevr Jones   Voorhout  € 1.350,00 
J v Leeuwen/
A. Zandbergen  Voorhout  € 500,00 
Protestants
gemeente  Voorhout  € 250,00 
JMP v d Geest   € 150,00 
PCI  Hillegom Hillegom  € 5.000,00 
MFA Brocken  Sassenheim  € 400,00 
C. Kromhout- de Mooy    € 500,00
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We stelden enkele vrijwilligers 
de vraag: wat is je, in de afgelo-
pen tien maanden die je in het 
hospice hebt gewerkt, het meest 
bijgebleven? 

Marion:
Buitenstaanders zeggen vaak “wat 
zwaar dat je in het hospice werkt”. 
Maar ik ervaar het als heel dankbaar, 
positief en bevredigend. De meeste 
gasten hebben de strijd, het vechten 
tegen de dood, losgelaten en stralen 
daardoor vrede en rust uit. Sommige 
gasten noemen het verblijf bij ons 
een mooi voorstation van de hemel. 
De meesten overlijden op een heel 
rustige manier, ik denk mede omdat 
alles wat ze overkomt in het hospice 
op een fijne, rustige manier gebeurt 
en alles wordt gedaan om het hen 
naar de zin te maken. Daardoor heb-
ben ze vrede, er hoeft niet nog van 
alles. Ik ga steeds met plezier naar 
mijn werk in het hospice. 

Jan:
Mijn vrouw is overleden aan kanker. 
Dat was erg en zwaar, maar ik zie nu 
in het hospice dat het nog heel wat 
erger kan dan bij haar. De confron-
tatie met wonden vond ik in het be-
gin moeilijk, maar ik merk dat je, ook 
door de de steun van de verpleeg-
kundigen, iedere keer een nieuw 
drempeltje over gaat. Dat maakt je 
een stuk rijker. Ook de samenwerking 
en verhouding met de vrijwilligers 
onderling geeft een positief gevoel. 
Ik vind het heel kostbaar om bij een 
overlijden iets te kunnen betekenen, 
met veel respect en eerbied.

Maria:
Het eerste woord dat in me opkomt 
is: blijheid. Als ik met de gasten be-
zig ben geweest, ‘erbij’ ben geweest 
ga ik vaak zo blij naar huis. Want het 
goede, de positiviteit, de gezelligheid 
komt vaak boven het verdriet uit. Ik 
heb de eerste vier dagen van de week 
betaald werk en heb daarnaast in het 
hospice vaak dienst op vrijdag. Ik er-
vaar dat als een blije afsluiting van de 
week.

Iet:
Vooral de enorme belangstelling en 
de warme reacties bij de opening 
vond ik indrukwekkend. Het huis en 
de inrichting werd door velen als zo 
mooi ervaren dat men bijna niet kon 
geloven dat het echt voor iedereen 
was die gaat sterven; ongeacht in-
komen, geloofsovertuiging, achter-
grond etc. De aandacht en zorg van 
management en coördinatoren voor 
de vrijwilligers in het huis, maar ook 
tijdens de kerstbijeenkomst en de 
vrijwilligersavonden ervaar ik ook als 
heel positief.

Aanbevolen Literatuur

De Schopenhauer-kuur
Door: Irvin D. Yalom
ISBN 9789050185561
De Schopenhauer-kuur wordt wel 
omschreven als een ‘educatieve ro-
man’: een mengeling van lesboek en 
verhaal. Het verhaal gaat over psychi-
ater Julius Hertzfeld, 65 jaar, bij wie 
huidkanker wordt vastgesteld. De 
artsen geven hem hooguit nog een 
jaar.
Hij besluit, geïnspireerd door het le-
zen van Nietsches boek “Also sprach 
Zarathoestra”, het leven gewoon ver-
der te leven zolang dat mogelijk is, 
in plaats van het door zijn kanker te 
laten bepalen. In het jaar dat hem 
nog rest stort hij zich volledig op zijn 
groepstherapeutische praktijk.
De schrijver verweeft de hoofdstuk-
ken over Julius Hertzfeld en de the-
rapiegroep met het verhaal  over het 
leven en werk van de filosoof Arthur 
Schopenhauer.
Als lezer leer je veel. Over het leven 
van Schopenhauer, maar ook over 
het werken met of deelnemen aan 

een therapiegroep: hoe het even-
wicht verstoord en hersteld wordt als 
er een nieuw groepslid bijkomt, hoe 
er gesproken wordt, wat de rol is van 
de therapeut, welke doorbraken de 
groepsleden meemaken en waardoor 
deze worden veroorzaakt.

Over de schrijver
Irvin D. Yalom (1931)  heeft een suc-
cesvolle carrière (gehad) als prakti-
serend psychiater , als docent aan di-
verse universiteiten en als schrijver.
Hij onderscheidt vier fundamentele 
zorgen, vier diepe structuren van het 
bestaan, die van belang zijn binnen 
de psychotherapie: de dood, isole-
ment, de zin van het leven en vrij-
heid.
Wie in zijn therapiesessies lange ge-
sprekken over deze onderwerpen 
denkt te vinden, zoekt tevergeefs. Hij 
is van mening dat een verhoogde ge-
voeligheid voor existentiële kwesties 
invloed heeft op intermenselijke rela-
ties, dus ook op de relatie therapeut-
cliënt. Deze invloed is in elke sessie 
met hem waarneembaar; zo ook in 
zijn boeken.

Enkele titels door Irvin D. Yalom 
Nietzsches tranen
De therapeut
Scherprechter van de liefde
Mama en de lessen van de ziel (Zeven 
lessen rouwtherapie voor gevorder-
den)

Vrijwilligers aan het 
woord

Kerstbijeenkomst voor alle vrijwilligers

Hospice Duin en Bollenstreek 2008 
in cijfers 

Opnames: 37
Man: 15
Vrouw: 22
Gemiddelde leeftijd: 75 jaar

Overleden: 34
Gemiddelde verblijfsduur: 30 dagen
Kortste opnameduur: 1 dag
Langste opnameduur:110 dagen

Komend van thuis: 19
Komend uit ziekenhuis: 17
Anders: 1

Gemiddelde bedbezetting  
Laatste kwartaal 2008: 86 %
2008: 70 %
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Informatie adressen

Contactadres:
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Tel: 0252-227139
Fax: 0252-225888
Email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bol-
lenstreek
Tel: 0252-224801
Email: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl 
Bankrekening: 43.06.12.362

Colofon
Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie: Iet Avis, Evelien van Duin, Gees van Eik, 
Anton Kuckartz, Lisette van der Lans
Eindredactie: Tot en Met producties Lisse

Drukkerij Flora en T&M producties zijn sponsor van 
de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollen-
streek.

Ik wil graag het Hospice Duin- en Bollenstreek steunen. 
Ik word daarom vriend/donateur van de Stichting Vrienden van het  Hospice Duin- en Bollenstreek.

Naam en voorletters (dhr/mevr*) :  .................................................................................................................................
Adres :  .......................................................................................................................................................................................
Postcode :  ................................................................................................................................................................................
Woonplaats : ...........................................................................................................................................................................
Telefoonnummer :  ................................................................................................................................................................
Email: .........................................................................................................................................................................................

Ik word vriend voor het bedrag van € _____  per jaar, kwartaal of maand.*
Stuurt U mij a.u.b. een acceptgirokaart.

Ik wil wel/niet* de nieuwsbrief ontvangen van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Datum : - - 20 Handtekening :

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Te verzenden aan:

De penningmeester van de stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek
p/a Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
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