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Voorwoord
We hebben een druk halfjaar achter
de rug. Een periode waarin diverse
gasten langdurig bij ons verbleven.
Een bijzondere tijd, want veel van
de gasten genoten de maaltijd gezaHOSPICE
HOSPICE
menlijk aan de huiskamertafel
en er
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was een frequent onderling contact.
Het blijft bijzonder om dit te ervaren.
Terwijl het naderend levenseinde
vaak heel confronterend is, wordt er
aan tafel niet gepraat over doodgaan
of ziekte maar over alledaagse dingen. Het weer, een televisieprogramma, de kleinkinderen, een bezoek.
Een ongedwongen, huiselijke sfeer in
zo’n bijzondere levensfase. Prachtig
om daar deelgenoot van te mogen
zijn. Iedere dag is anders.
We gaan de zomer tegemoet. Ons
terrasscherm is inmiddels geplaatst
en onze gasten hebben al heerlijk
beschut van het voorjaarszonnetje
kunnen genieten.
Wat een aanwinst voor onze tuin,
evenals het prachtige waterornament dat ons door een nabestaande
is geschonken.
In de thuissituatie hebben we een
periode gekend met veel aanvragen.
Dat was fijn, na een periode van minder inzet. Op dit moment stagneert
het weer wat met de aanvragen. Dat
is jammer, wetende wat je mantel-

zorgers kunt bieden in een voor hen
zo belastende tijd. Vaak zeggen zij
het zelf ook: “Had ik dit maar eerder
geweten…” We hebben in het afgelopen jaar diverse thuiszorgteams en
huisartsengroepen bezocht
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informatie gegeven over de vrijwilligersinzet thuis in de hoop dat zij
mantelzorgers verwijzen naar onze
kostenloze dienstverlening.
We hebben weer een nieuwe groep
vrijwilligers mogen verwelkomen.
Wat is het toch uniek dat zoveel mensen dit mooie werk vrijwillig op zich
nemen. De dankbaarheid van onze
gasten en hun naasten is wel een
prachtige beloning voor hun inzet.
Ons huis wordt geroemd in de regio
en er is veel mond tot mond reclame.
Dat hebben we te danken aan de enthousiaste inzet van alle betrokkenen
van het hospice. En dat mag best nog
eens benadrukt worden!
Tot slot een dankwoord aan alle mensen die ons financieel ondersteunen
met een gift of donatie. We ervaren
dat ons huis gedragen wordt door
onze omgeving. Ik wens u een inspirerende en mooie zomer toe.
Evelien van Duin
Manager hospice Duin- en Bollenstreek

Een rondleiding door
het hospice
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden dat de Vrienden van het
Hospice jaarlijks een informatieochtend en rondleiding organiseren in
het hospice. Tot nu toe gebeurde dat
op een zaterdag in juni. Op verzoek
van een aantal belangstellenden
dat bij voorkeur in het voorseizoen
op vakantie gaat en mede daardoor
nog niet in de gelegenheid was het
hospice te bezoeken, is besloten de
rondleiding dit jaar te verzetten naar
oktober. Op zaterdag 13 oktober, de
internationale dag van de palliatieve zorg, worden er om 10.00 uur en
11.30 uur rondleidingen georganiseerd in het hospice.
Als u daaraan wilt deelnemen, meldt
u dan aan bij de Stichting Vrienden
van het Hospice, Hoofdstraat 51,
2171 AR Sassenheim, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Wilt u aangeven naar welk
tijdstip uw voorkeur uitgaat en met
hoeveel personen u denkt te komen?
U kunt zich ook aanmelden via email: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl, of per telefoon: 0252
222877. Wij ontvangen u graag.
Mocht u 13 oktober verhinderd zijn
maar wel meer willen weten over het
dagelijks leven in een hospice, dan
is het volgende boek een aanrader:
‘De meeste mensen gaan hier dood.
Leven in een hospice’ van Katja Meertens.
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Verliezen en hoe er mee om te gaan
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The Tree is een film waarin rouwverwerking centraal staat. Het verhaal,
waarin een boom van misschien wel
duizend jaar en een meisje van acht
jaar de hoofdrollen spelen, vindt
plaats in een afgelegen dorp in Australië. Peter, Dawn en hun vier kinderen vormen een gelukkig gezin. Als
Peter met zijn pick-up, met dochter
Simone in de achterbak, ten gevolge
van een hartinfarct tegen de oude
boom voor hun huis rijdt, overlijdt
hij.
Dawn en haar kinderen, vooral Simone, zijn ontroostbaar. Als blijkt dat
moeder het gezin gaat verwaarlozen
probeert Simone haar te troosten
door haar te laten delen in haar geheim. Zij is er namelijk heel zeker van
dat haar vader via het ruisen van de
bladeren met haar spreekt en zij kan
haar moeder overtuigen. Samen zitten zij regelmatig in de boom te luisteren en vinden er troost. Zo wordt
de boom een belangrijk middel tot
rouwverwerking voor moeder en
dochter.

De buren hebben vanwege de wortelwoekeringen sowieso al hun bedenkingen tegen de boom en bekijken
dit gedrag met argwaan. Zij willen de
boom weg hebben. Als de loodgieter
uit het dorp bereid is dit klusje op
zich te nemen, stemt moeder Dawn
uiteindelijk toe. Simone verzet zich
hevig en weigert uit de boom te komen en haar ‘vader’ te verlaten. Uiteindelijk mag de boom blijven staan
om later in het verhaal alsnog door
een orkaan te worden geveld.
Hoewel een aantal zaken in de film
voorspelbaar is, moeder Dawn wordt
verliefd op de loodgieter, dochter
verzet zich hier heftig tegen, en het
gegeven wat sterker had kunnen
worden uitgewerkt, is de film de
moeite van het kijken zeer waard.
Het is zeker geen droevige film en de
casting, met name van de kinderen,
is erg goed.
Te zien hoe troostend de rol van een
kind kan zijn voor een volwassene bij
het verlies van een dierbare is ontroerend. Je kunt je afvragen of het wel

goed is dat Dawn al zo snel een nieuwe relatie vindt; heeft zij haar rouwproces al doorlopen? Kan zij dat haar
kinderen aan doen en is het terecht
dat zij zich verzetten? Indrukken en
vragen die je mee naar huis neemt en
waar je over kunt nadenken.

Regie: Julie Bertucelli
Met: Charlotte Gainsbourg, Marton
Csokas, Morgana Davies e.a.
Naar een boek van Judy Pascoe:
‘Our father who art in the tree’.

Altijd mooie bloemen dankzij Frans Murks
De meeste mensen die het hospice
binnen komen, valt het op dat er altijd zoveel mooie bloemen staan. En
terecht: vanaf het moment dat we
vier jaar geleden onze deuren openden, krijgen we iedere vrijdag een
voorraad nieuwe bloemen. En dat
allemaal dankzij Frans Murks.

Al 36 jaar
Frans is een zogenaamde ‘lijnrijder’
uit Lisse. Een lijnrijder is iemand die
met de vrachtwagen iedere week zijn
klanten van bloemen voorziet. In het
geval van Frans wonen zijn klanten
in Duitsland. Hij doet dit werk al 36
jaar. Aanvankelijk voor een bedrijf,
maar toen dit acht jaar geleden werd
opgeheven heeft hij, ter compensatie voor het verlies van zijn baan, de
vrachtwagen, de goodwill en de klanten over kunnen nemen en werkt hij
als zelfstandige. Dat wil zeggen dat
hij twee keer per week naar Duitsland rijdt. Meestal vertrekt hij op
zondagavond om maandag zijn klanten van nieuwe voorraad te voorzien
en diezelfde dag weer terug te rijden

naar Nederland. Dinsdag koopt hij
op bloemenveiling Flora de nieuwe
voorraad om op woensdag samen
met zijn vrouw Reinie opnieuw de
ronde te gaan doen. Reinie neemt
via de handterminal (lang leve de
nieuwe electronische uitvindingen)
de nieuwe orders op en rekent af met
de klanten terwijl Frans ondertussen
de vrachtwagen weer netjes maakt.
Ondanks de crisis heeft Frans genoeg
klanten; vooral dankzij het feit dat in
Duitsland de economie weer aardig
aantrekt. Hij doet zijn werk met veel
plezier en kan, omdat hij zijn eigen
tijd indeelt, de spits bijna altijd vermijden zodat hij maar zelden in de
file staat.

Een paar bosjes bloemen
Op de vraag hoe hij er toe gekomen
is om ons iedere week van bloemen
te voorzien vertelt hij dat hij bij de
voetbal (FC Lisse) vaak Wim Tromp
ziet. Toen het hospice geopend werd
en Wim bij ons als tuinman kwam
werken, vroeg hij aan Frans of hij af
en toe niet een paar bosjes bloemen
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overhield om het hospice mee op
te vrolijken. Dat vond Frans meteen
een goed idee: met zijn drukke baan
had hij geen tijd voor ander vrijwilligerswerk en dit was toch een mooie
manier om iets te doen. Sindsdien
zorgt hij altijd voor een gevarieerde
voorraad bloemen: heel wat meer
dan “een paar bosjes”. Hij let er goed
op dat de bloemen die hij uitkiest zo
vers mogelijk en redelijk houdbaar
zijn: heel belangrijk omdat ze vooral
’s winters bestand moeten zijn tegen de toch wel hoge temperaturen
in het huis. Frans is van plan tot zijn
pensioen met dit werk door te gaan
en dat wil voor ons zeggen dat we
nog zo’n zeven jaar kunnen genieten
van zijn prachtige bloemen.

Marieke de Bruijn (1946) is docente
Verlieskunde, psychotherapeute en
psychodramatherapeut. Zij volgde een
opleiding bij Elisabeth Kübler-Ross in
Amerika en specialiseerde zich in rouwen verliesverwerking. In het kader van
een thema-avond hield Marieke de
Bruijn voor medewerkers en vrijwilligers van ons hospice een lezing over
verliezen en hoe er mee om te gaan.
Ieder mens leert verliezen kennen
in zijn leven, vaak al op jonge leeftijd (je knuffel verliezen, verhuizing,
afscheid nemen van vriendjes, overlijden grootouders). Bij het ouder
worden kunnen daar meerdere ervaringen bijkomen. Bijvoorbeeld
het overlijden van een dierbare, het
kwijtraken van een baan of het niet
kunnen krijgen van kinderen. Echter,
al deze verlieservaringen geven je de
mogelijkheid bij jezelf stil te staan.
Wil je de nieuwe fase van je leven
in en een nieuwe richting aan je bestaan geven? Elke nieuwe fase helpt
ons onszelf beter te leren kennen en
reikt gereedschap aan om uiteindelijk met jezelf in aanvaarding de laatste reis te maken.

Leren leven met verlies
Het valt niet mee om afscheid te nemen. Rouwen betekent dat je mogelijk voorgoed moet leren leven
met verlies en het gevoel niet meer
compleet te zijn. Stilstaan bij onszelf
is dan een vereiste en vragen als “wie
ben ik?” en “hoe kan ik verder?” kunnen ons de (her)ontdekking van de
zingeving van het bestaan geven.
Marieke de Bruijn schetst een helder beeld van de processen die zich
voltrekken op rationeel, emotioneel,
intuïtief en lichamelijk niveau. Bij elk
mens zullen die processen op een
geheel eigen wijze verlopen. De verstandelijk ingestelde zal graag willen praten, het gevoelsmens laat zijn
emoties de vrije loop terwijl de lichamelijk ingestelde een uitlaatklep
in sporten vindt. Als persoonlijke
ontwikkeling in alle processen evenredig plaats vindt tot een complete
ontwikkeling, brengt dat heelheid en
harmonie in ons leven waardoor de
mogelijkheid ontstaat onze potenties
en kwaliteiten volledig te ontplooien.

Acceptatie als eerste stap
Marieke de Bruyn vertelt hoe velen
van ons gedurende onze opvoeding
hebben geleerd onze natuurlijke gevoelens te onderdrukken. Opmerkingen als ‘dat zou je niet moeten doen’,
‘dat hoort niet’, ‘laat dat’, of ‘ben je
boos? Ga dan maar naar je kamer’,
zorgen ervoor dat we niet naar buiten komen met onze boosheid, angst,
jaloezie of verdriet. We voegen ons
als kind naar de normen en waarden van onze ouders: de volwassen
wereld. En binnen zekere grenzen is
daar niets mis mee, mits je als volwassene leert luisteren naar jezelf
en jezelf steeds de vragen stelt: ‘Wat
voel ík precies?’ en ‘Wat gebeurt er
met mij?’. Je afvragen wat je voelt, is
de eerste stap op weg naar acceptatie; de eerste stap om te aanvaarden
dat dat wat je is overkomen, bij je levensverhaal hoort.

Neem je verantwoordelijkheid
Confrontatie met oude pijn is niet altijd makkelijk. Pijn die we ontlopen
door afleiding te zoeken die buiten
onszelf ligt, blijft pijn doen. De pijn
blijft zitten waar ze zit en wacht op
het moment dat ze ruimte krijgt zich
opnieuw kenbaar te maken. Dat kan
zo een leven lang doorgaan. Neem je
eigen verantwoordelijkheid, zegt De
Bruyn. Anders krijg je er alleen maar
nieuwe pijn bij. Als we ons realiseren
dat het verloop van een rouwproces
met veel gevoelens gepaard gaat en
diverse componenten bevat, gevoelens waarvan we er zeker een aantal
in onze jeugd niet hebben mogen
uiten, is het niet verwonderlijk dat
we vastlopen. Er kunnen blokkades
ontstaan, die een mens kunnen inperken en geestelijk, mentaal en fysiek afsluiten. Marieke de Bruyn helpt
met haar therapeutische aanpak de
geblokkeerde energie weer te laten
stromen. Zij maakt mensen bewust
van waarom en hoe je kunt vastlopen
in de verwerking van je verdriet en
pijn. Gedurende de avond doorspekt
zij haar verhaal met praktijkvoorbeelden en ervaringen zowel van mensen
die zij heeft begeleid vanwege verschillende soorten verlies als van haar
zelf. Het was een interessante avond
waarin weer eens duidelijk werd dat
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verdriet hebben en verwerken een
heel persoonlijke aangelegenheid is
en ieder mens het recht heeft op zijn
‘eigen’ verwerking.
Voor meer informatie:
www.mariekedebruijn.com

Ontvangen donaties
oktober 2011 - april 2012
Fam. v.d. Hoeven
Fam. Verkuylen
Fam. Honsbeek
Van Velzen - v.d. Water
H. Schol
Junior Kamer Bollenstreek
Erven Mw. Wilbrink - van Tol
M.J. Boheemen - Janssens
Fam. van Beek
C. v.d. Weiden
Fam. Luimes
J. van Dam
Diaconie Prot. Gemeente
De heer Oele
NN
R. Molenaar
Fam. Warmerdam
C.J. Turk
Diaconie Prot. Gemeente S’heim
J.M.P. v.d. Geest
K.B.F.M. Zwetsloot
J.F. v.d. Vlugt
Diaconie Prot. Gem. Hillegom
J.C.T. Horsthuis
M.J.M. Bergman
Erven Dhr. Van Ewijk
Erven Mw. Van Kesteren
N.G.M. Langeveld
Mw. Ruigrok-van Tol
Diaconie Prot. Kerk Sassenheim
Erven Mw. E. Duineveld
Wandelsportvereniging Leiden

€ 100,00
€ 150,00
€ 420,00
€ 270,00
€ 500,00
€ 4.000,00
€ 1.200,00
€ 75,00
€ 150,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 174,00
€ 250,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 117,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 95,90
€ 2.100,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 736,50
€ 92,98
€ 250,00
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Welke diensten vinden jullie het
prettigst?

Vrijwilliger in beeld
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Zonder
vrijwilligers
kan
het
hospice niet bestaan. Op dit moment zijn er 70 vrijwilligers in de
zorg werkzaam en verzorgen 9 OM
vrijwilligers (OM staat voor overige
medewerkers) diverse bijkomende
werkzaamheden in en om het hospice. We brengen ze graag in beeld.
Links: VPTZ-vrijwilliger Ria de Rooy op weg
naar haar dienst
Rechts:
Zorgvrijwilliger Tineke van der Meulen

De komende en gaande vrijwilliger
Op een mooie woensdagmiddag voerden wij een gesprek met twee zorgvrijwilligers. Joke Westerman, die al sinds 2006
betrokken is bij het hospice en er nu mee stopt, en Ton Hugens, die in december 2011 de basiscursus volgde en sinds
enkele maanden als zorgvrijwilliger in het hospice werkt. Het werd een gesprek tussen twee enthousiaste vrouwen.

Hoe kwamen jullie in aanraking
met het hospice?
J: “Nadat een artikel in het streekblad
mijn interesse had gewekt, heb ik mij
opgegeven. Na een intakegesprek
heb ik in 2006 onder de bezielende
leiding van Liesbeth van der Voorn
deelgenomen aan de basiscursus.
Wat me is bijgebleven zijn de vele
persoonlijke verhalen en het vertrouwen in elkaar. En dat we zo ontzettend gelachen hebben bij de praktijkles in de Wilbert. We hebben nog
twee jaar moeten wachten voor het
hospice er stond, maar de betrokkenheid was groot. Ook bij de voorbereiding. Het slaan van de eerste paal en
later het schoonmaken van het hospice gaven bijvoorbeeld een onderlinge verbondenheid.”
T: “Ik ben 25 jaar vrijwilliger bij de
Zonnebloem geweest, waaronder
vele jaren ook in het bestuur, en heb
daar 75 vakantieweken op het land
en op de boot mogen begeleiden.
Sail 2010, waar we ook met het hospitaalschip waren, leek me een goed
moment om afscheid te nemen. Ik
heb toen een jaar niets gedaan, maar
na mijn verhuizing naar Noordwijkerhout reed ik regelmatig langs het
hospice. Het ging weer kriebelen en
toen ik toevallig een keer op een diner naast de bestuursvoorzitter van
het hospice, Jan Willem Plug, zat was
ik om. In december 2011 heb ik de
basiscursus gevolgd. Ik vond dat heel

ingrijpend; persoonlijke ervaringen
van iedereen, de onderlinge openheid…”
J: “Je moet natuurlijk voor anderen
open kunnen staan, anders kun je je
in het hospice ook niet open stellen
voor de gasten en voor de andere
vrijwilligers. En dat is toch een belangrijk aspect van het werk.
Ik koos voor werken in een hospice
omdat ik na het overlijden van mijn
(schoon)ouders dacht: ‘De laatste levensfase moet toch anders kunnen?
Met meer aandacht voor de persoon
en niet alleen maar geregel?’”
T: “Als verpleegkundige in het ziekenhuis heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat stervenden in de badkamer werden neergezet of achter een
scherm op de zaal. Af en toe kwam er
iemand langs om te kijken of het al
afgelopen was. Vreselijk. Het is zo fijn
om hier te zien dat mensen kunnen
sterven, omringd door hun dierbaren. Ik zie mijn vrijwilligerswerk dan

Joke Westerman en Ton Hugens

ook als een verlenging en vervolmaking van mijn beroep.”

Hoe waren jullie eerste maanden in
het hospice?
J. “We waren natuurlijk allemaal
nieuw, al hadden sommigen al meegedraaid bij hospice Wassenaar. De
opname van gasten ging geleidelijk:
eerst één, toen twee enzovoorts.
Maar we moesten onder leiding van
de coördinatoren alles uitproberen.
Dat was spannend, maar ook heel
leuk. We voelden ons pioniers.”
T: “Wat mij nogal tegenviel in het begin was het huishoudelijk werk, dat
naar mijn mening onderbelicht bleef
in de cursus. Maar na verschillende
diensten te hebben meegelopen,
kreeg ik een completer beeld van de
dagindeling en verdween dat gevoel
naar de achtergrond.”
J: “En dan te bedenken dat het al behoorlijk minder is dan in het begin.
Toen was er geen (betaalde) huishoudelijk medewerkster en waren er
geen kookdiensten. Nu hoeven we alleen de kamers van de gasten schoon
te houden en na het overlijden van
de gast een grote beurt te geven. En
wat het koken betreft: in het begin
werden er soms wel vier verschillende gerechten gekookt; alles was mogelijk. Dat werd te gek. Nu is er een
basismenu waarop een variatie mogelijk is als iemand iets echt niet lust.”
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J: “Ik heb alle diensten gedraaid. Ook
veel ochtenddiensten, waar de verzorging van de gast een belangrijke
rol speelt. De laatste tijd deed ik vaak
avonddiensten. Heerlijke diensten;
het is meestal rustig in het huis en je
hebt alle tijd voor de gasten. De intieme één op één gesprekken, waar
dan tijd en rust voor is, vond ik cadeautjes. Ik heb zoveel van de gasten geleerd en zoveel bewondering
gekregen voor hun leven en voor de
wijze waarop ze met het naderend
einde omgaan. Dat zal ik ontzettend
missen nu ik gestopt ben.”
T: “Ik neem op dit moment genoegen
met enkele openvallende diensten.
Als nieuweling kom je er moeilijk tussen in het rooster. Veel vrijwilligers
werken graag vaste dagdelen, ik ook,
dan kun je er met je andere afspraken rekening mee houden. Ik heb wel
alle diensten gedraaid in de inwerkperiode, maar ik zou nu wel een vast
dagdeel in de week willen hebben. Ik
hoop dat dat binnenkort mogelijk is.
Wat me tegenvalt is dat ik mijn medecursisten nauwelijks tegenkom.
Zou daar niets aan gedaan kunnen
worden?”

J: “Nou dat lijkt me moeilijk. Er worden al thema-avonden georganiseerd, een kerstbijeenkomst, een
personeelsuitje, de herdenkingsbijeenkomsten: allemaal momenten
waarop je elkaar kunt ontmoeten.”

Wat zijn voor jullie hoogtepunten
geweest?
J: “Het verlenen van de laatste zorg
samen met een verpleegkundige. Dat
was zo mooi, intiem en rustgevend.
Het is fijn om dat te mogen doen, zeker als je een band hebt gehad met
de overledene. De rituelen rond het
gezamenlijk afscheid nemen bij het
uitgeleide doen, het voorlezen van
een gedicht en de mooie quilt op de
kist zijn heel bijzonder. Maar vooral
de intieme gesprekken of gewoon
een half uur rustig naast het bed zitten waren hoogtepunten.”
T: “Ik vind het bijzonder als je de acceptatie om te gaan sterven merkt
bij een gast. Het lijkt wel of hij of zij
jou dan ook anders benadert. Door
de sfeer hier en de wijze van werken
heb ik het gevoel of ik hier al jaren
rondloop. Ook de verpleegkundigen
is nooit iets te veel; je kunt ze alles
vragen.”
J: “Ik heb in al die jaren nog nooit een

HOSPICE
vrijwilliger ontmoet
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het niet naar
zijn zin had.
Ik vind het lastiger om nu te stoppen
dan destijds om te beginnen, maar
ik heb het te druk: vier dagen werken, een studie en een cursus, drie
kinderen, een man en een kleinkind
op wie ik geregeld pas. Ik was nooit
meer thuis. Met veel moeite heb ik de
knoop doorgehakt, maar ik sluit niet
uit dat ik nog weer terug kom!”
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Wat viel tegen?
T: “Eigenlijk niets. Het werk heeft nu
al een positieve invulling aan mijn
leven gegeven. Ik ga voorlopig door
met mijn ‘ontdekkingsreis’. Ik ervaar
het werken als een warme deken in
een heel mooi huis.”
J: “Met de thermostaat van de luchtverversing lag ik altijd in de clinch.
Maar dat kan aan mij liggen!”
We wensen Joke heel veel succes met
haar studie en werk en veel plezier
bij het oppassen. Ton wensen we veel
voldoening als zorgvrijwilliger en
hopelijk binnenkort wat meer mogelijkheden in het rooster. Maar soppen
en boenen zullen er altijd wel bij horen…

Hospice vrijwilligers in het zonnetje
Afgelopen zaterdag 12 mei hebben
wij onze medewerkers en vrijwilligers
in het zonnetje gezet. Het was ook
sinds tijden een zonnige, zij het wat
winderige dag. We hebben een afwisselende middag georganiseerd waarbij we met een groep van 45 personen het Museum Atlantikwall hebben
bezocht en een rondleiding met een
gids door het gangenstelsel kregen.
In 3 groepen van 15 personen kreeg
iedere groep een eigen gids mee die
enthousiast vertelde over het vrijwilligerswerk waar zij zich mee bezig
houden. Een heel ander werkveld
dan het onze maar ook
zeer boeiend!! Vele kruiwagens duinzand zijn versjouwd en een aanzienlijk
deel van de Atlantikwall is
inmiddels weer in goede
staat terug gebracht.
Na het museumbezoek

sloten nog meer medewerkers aan en
werd de inwendige mens tevreden
gesteld met een heerlijke afternoontea aan de boulevard. We werden verwend met een zoet buffet met allerlei
lekkers en hierna was er een hartig
buffet met heerlijke sandwiches. Het
was gezellig, fijn om weer eens met
elkaar bij te praten in een ontspannen ambiance. Deze dag werd georganiseerd om alle medewerkers en
vrijwilligers te bedanken voor hun
enorme inzet in het hospice of in de
thuissituatie. Het blijft bijzonder dat
zo veel mensen oprecht betrokken

zijn bij het hospice en zich belangeloos willen inzetten voor het mooie
werk. Daarom kregen alle medewerkers bij de afsluiting van de dag nog
een grote hangende aardbeienplant
aangeboden in de hoop dat zij nu de
vruchten kunnen plukken van hun inzet en zich onze waardering kunnen
laten smaken. Nu maar hopen op een
goede oogst!!
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe
zorgvrijwilligers voor de scholing van
komend najaar. Hebt u, of wellicht
iemand in uw omgeving, interesse
om na de zomer als vrijwilliger in de
palliatieve terminale zorg
aan de slag te gaan? Belt u
dan voor meer informatie
over dit bijzondere werk
of voor een persoonlijk
gesprek naar onze coördinator op telefoonnummer: 0252-227139.
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Verwendag voor nabestaanden
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Op vrijdag 3 februari organiseerde
het Hospice Duin- en Bollenstreek
samen met het Adamas Inloophuis
in Nieuw-Vennep een verwendag
voor nabestaanden.
Deze dag werd voor de tweede keer
georganiseerd voor mensen die te
maken hebben gehad met familie in
de palliatieve en/of terminale fase
en te gast zijn geweest in een van de
twee huizen. Stichting Lopen Tegen
Kanker sponsorde de dag.
Het Hospice Duin- en Bollenstreek
en het Adamas Inloophuis uit NieuwVennep werken regelmatig samen
om ondersteuning te bieden bij de
rouwbegeleiding van nabestaanden.
De verwendag is bedoeld om mensen die hun dierbare hebben verloren wat extra aandacht te geven. Het
werd een relaxte dag waarbij alles
mogelijk was en niets moest.

Opnamegegevens
4e kwartaal 2011
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur
Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit verpleegverzorgingshuis
Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

Drie workshops
De gasten werden ontvangen met
koffie en gebak en konden kiezen uit
een drietal workshops. Bij de workshop Ontspanning kregen de gasten
een rug/nekmassage of een hand/
voetmassage. Het tweede uur bood
ruimte voor ontspanningsoefeningen. Tijdens de workshop Fotografie
konden de gasten oefenen in het maken van mooie foto’s en een groepje
gasten ging aan de slag in de workshop Kleur- en make-upadvies. Vanwege de sneeuwval werd besloten
om het middagprogramma Zang en
djembee af te lasten zodat de gasten
veilig naar huis konden, maar niet
voordat ze met elkaar een heerlijke
lunch hadden genoten. En doordat
er geen middagprogramma was werd
de lunch zeer uitgebreid en hadden
alle gasten tijd voor hun verhaal. De
dag werd mogelijk gemaakt door de
gastvrijheid van het Adamas Inloophuis en de inzet en betrokkenheid
van vrijwilligers vanuit het hospice
en het Adamas Inloophuis. Wij zijn
hen erg dankbaar voor de geweldige,
belangeloze inzet. Wij hopen dat het
ontspannende effect van deze dag
de drempel voor rouwondersteuning
heeft kunnen verlagen. Voor ons was
de verwendag opnieuw een succes
en onze grote dank gaat uit naar alle
sponsoren van de Stichting Lopen Tegen Kanker.

Eerste kwartaal 2012
11
3
8
78,3 jaar
10
0
40 dagen
6
5
0
91,66 %
8 cliënten

Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur
Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit verpleegverzorgingshuis
Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

10
2
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70,7 jaar
12
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58 dagen
6
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0
90,1 %
4 cliënten
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NL doet

Coby Guijt is Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg

Op 16 maart heeft VVD Teylingen met
man en macht de terrassen en tuinmeubelen van het hospice zomerklaar gemaakt. Hospice Duin- en Bollenstreek had een vrijwilligersoproep
gedaan in het kader van de grote
nationale vrijwilligersactie “NL Doet”
van het Oranjefonds. De Teylingse
VVD heeft op de oproep gereageerd
en zich met negen leden aangemeld
om de klus te klaren. Van ´s morgens
9.00 uur is er tot het middaguur gewerkt. Ondertussen werd men verwend met koffie en gebak door de

Het was een zwaar jaar voor Coby
Guijt, één van onze verpleegkundigen. Zij had besloten de nieuwe
opleiding Verpleegkunde in de Palliatieve Zorg te volgen, maar dat
bleek een grote kluif te zijn. Natuurlijk speelde mee dat Coby het ook
in haar privéleven erg druk had: samen met haar man Dirk besloot ze
jaren geleden om naast hun twee
eigen dochters ook pleegkinderen
in hun gezin op te nemen. Dit plan
werd sneller werkelijkheid dan gedacht; al gauw kregen zij de zorg
voor een puber en een baby. Daarnaast waren er ook zorgen om hun
jongste dochtertje dat in verband
met een aangeboren huidafwijking
frequent geopereerd moest worden.

Erg wennen
Toch besloot Coby de opleiding te
gaan volgen. Ze wilde meer doen
dan de gebruikelijke korte cursussen. Coby moest aanvankelijk erg
wennen aan het studeren, vooral
omdat er niets op papier stond,
alles digitaal gedaan werd en de

vrijwilligers en coördinatoren van het
Hospice, die de VVD´ers ook meteen
een rondleiding gaven.
Eén echte doorzetter heeft de gehele middag doorgewerkt, want met
name het schoonspuiten van de terrassen bleek een tijdrovende klus.
Om 18.00 uur kon de laatste man
voldaan vertrekken. Met de bolbloemen van het hospicebestuur op de
tuintafels is het weer goed toeven in
de tuin. Inmiddels hebben we al een
aantal prachtige voorjaarsdagen achter de rug en hebben onze gasten en
naasten weer van onze heerlijke tuin
kunnen genieten.

voertaal meestal Engels was. Bovendien moest ze drie à vier dagen
per maand naar het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam, waar lessen
werden gegeven door docenten
die als hoogleraar in hun vakgebied
werkten. Door hun deskundigheid
wisten zij een heel breed en diepgaand beeld te geven van de problemen die zich kunnen voordoen
in de palliatieve zorg. Niet alleen
oncologische problemen werden
behandeld maar ook andere ziektebeelden zoals AIDS en ALS en de
specifieke problemen van mensen
met een psychiatrische achtergrond of een geestelijke handicap.
Behalve alle aandacht voor het
fysieke aspect van de verzorging
werd ook uitgebreid ingegaan op
de psychische en spirituele bijstand die patienten nodig hebben.
Coby stelde een portfolio samen
bestaande uit zeven competenties
van de opleiding en een specifiek
kwaliteitsonderzoek, door middel
van wetenschappelijke literatuurstudies. Zij koos voor onderzoek
naar spirituele krachtbronnen in
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de palliatieve fase, waarover zij een
scriptie schreef en een presentatie
gaf aan haar collega’s in het hospice.

Hospice als achtergrond
Het hospice is een goede achtergrond gebleken voor Coby’s opleiding. Bovendien kreeg zij alle
medewerking van zowel de coördinatoren als haar collega’s. Lucy
was degene die haar feedback gaf
en Rob was haar werkbegeleider. En
tijdens de nachtdiensten kon Coby
in de overgebleven uurtjes rustig
studeren.
Op de vraag wat ze als het meest
waardevolle van de opleiding zag,
zegt Coby dat ze vooral erg veel
geleerd heeft over de communicatie met gasten en hun familieleden.
“Ook het feit dat je leert accepteren
dat iedereen op zijn eigen wijze
reageert op het nieuws van hun
naderende dood: sommigen accepteren dit zonder meer terwijl anderen tot op het laatst in een ontkenningsfase blijven steken. Het is niet
de taak van de verpleegkundige om
te proberen die manier van omgaan
met het naderende einde te veranderen. Er in slagen om de stervensfase voor alle betrokkenen (gasten
en naasten) op een goede manier te
laten verlopen, zie ik als een grote
uitdaging.”
Op de laatste vraag of ze de andere
verpleegkundigen zou aanraden
om deze opleiding ook te gaan
doen, antwoordt Coby: “Wat de inhoud betreft zeker, maar alleen als
je heel erg gemotiveerd bent en je
bewust bent van de tijdsinspanning
die de opleiding van je vraagt.” Ondanks het zware jaar dat ze achter
de rug heeft, is Coby erg blij dat ze
de opleiding met goed resultaat
heeft kunnen afsluiten, waarvoor
onze felicitaties. En daarnaast ook
onze bewondering voor haar doorzettingsvermogen!
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Vrienden van het Hospice
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Het Hospice is grotendeels afhankelijk van sponsoring, giften
en donaties. Ook U kunt ons steunen door lid te worden van de
Stichting Vrienden van het Hospice.
De minimale bijdrage is € 15,- per jaar. Mail uw aanmelding naar
vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl of stuur onderstaande
kaart in.
Vriendenkaart
Ja, ik meld mij aan als vriend van het Hospice.
Naam

Dhr. /Mevr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres

...............................................................

Postcode/Woonplaats

...............................................................

Telefoonnummer

...............................................................

E-mail

...............................................................

Mijn jaarlijkse bijdrage is

€ ..........

per jaar (minimaal € 15,-)

Datum

...-...-....

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s.v.p. in een gefrankeerde envelop sturen aan:
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Of mailen naar info@hospiceduinenbollenstreek.nl. U kunt ons telefonisch bereiken op 0252-227139.

Colofon
Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie:
Carine Atzei, Evelien van Duin, Gees van Eik, Hans van Gerven,
Lisette van der Lans, Annemine van de Roemer
Eindredactie:
Tot en Met producties Lisse
Fotografie:
Evelien van Duin, Hans van Gerven
Drukkerij Flora en Tot en Met producties zijn sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duinen Bollenstreek.
Aan deze uitgave werkten mee: Iet Avis, Coby Guijt, Ton Hugens, Tineke van der Meulen,
Frans Murks, Ria de Rooy, Joke Westerman

Contactadres:
Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
T: 0252 227139
F: 0252 225888
Stichting Vrienden
@: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
Bankrekening: 43.06.12.362
T: 0252 222877
M: 06 27286118
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