
Voorwoord

In het achter ons liggende halfjaar is de realisering van het Hospice een stuk dichterbij 
gekomen. De gemeente Teylingen verwacht binnenkort de bouwvergunning eerste fase af te
geven. Dit houdt dan in dat ons plan de toetsing van welstand is gepasseerd en dat de 
vrijstelling in het kader van het bestemmingsplan wordt verleend. De aanvraag voor de tweede
fase kan dan ingediend en verder door de gemeente worden beoordeeld en bij akkoord 
bevinding als definitieve bouwvergunning worden afgegeven. Dit betreft de technische 
beoordeling van het ontwerp.
Als alles zonder hindernissen verloopt, en dat ligt in de verwachting, komt de bouwvergunning
dit jaar in onze handen.

Ondertussen heeft er met een vijftal aannemers ook een aanbesteding plaats gevonden.
Bouwbedrijf E. Schuit b.v. uit Hillegom bleek de laagste inschrijver en aan hen zal het werk
dan ook worden gegund. Het bestuur zal proberen daar waar mogelijk nog een 
aantal kostenposten zowel in de bouw als in de inrichting gesponsord te krijgen. Begin 
volgend jaar zal de bouw dus serieus van start gaan.

Nog steeds ligt het in de bedoeling van het bestuur om het Hospice, samen met Valent RDB,
met eigen middelen te bouwen en een fifty/fifty deelname van beide partijen in de financiering
van de realisatie te bewerkstelligen. De formele goedkeuring voor de financiering van het
Zorgkantoor is bij Valent binnen en ook de stichting Hospice Duin- en Bollenstreek is hard op
weg om haar aandeel in geld en toezeggingen rond te krijgen. Het moet vermeld dat daar nog
wel een stukje te gaan is, maar er staan nog wat pannen op het vuur. Zo kregen wij 12 oktober
nog H 7.500,= overhandigd van het Schiphol Fonds en hopen wij ook sterk op een positief
besluit van de Gemeente Katwijk als laatste gemeente in de Duin- en Bollenstreek omtrent de
actie ‘Eén euro per inwoner’.

Onze vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereidingen en recent is er weer een cursus
gestart voor de nieuwkomers. Een groepje van hen houdt zich tevens bezig met de inrichting
van het Hospice en wordt hierin met enthousiaste inzet bijgestaan door de mensen van 
Hestia interieur en design. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. Vrijwillige medewerking
blijft van alle kanten komen. Prachtig!
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Een gebouw ontwerpen en inrichten: hoe teken
je sfeer? 

Aan het realiseren van de bouw van een Hospice gaat veel werk vooraf.
De commissie Bouw en Inrichting heeft al meerdere vergaderingen en werkbezoeken achter 
de rug. De bedoeling is om de gasten straks in een huis te laten wonen, waarin zij zich thuis
voelen. Maar welke keuzes moet je dan maken om er een sfeervol geheel van te maken? Dit was
de aanleiding om een interview te houden met Jean-Paul Corèl van bureau STOL architecten 
en met Arno Jurgens, interieurarchitect van Hestia interieur en design.

Hoe het allemaal begon..

Nadat er een tekening was gemaakt door STOL architecten en deze was gepresenteerd aan 
de opdrachtgever, is er een bouwcommissie gevormd. Deze commissie bestaat uit diverse 
geledingen: STOL architecten, bestuur Stichting Hospice Duin-en Bollenstreek, Valent RDB en
een vrijwilliger Hospice Duin-en Bollenstreek. In een later stadium is vanuit het bestuur op
basis van een sponsoring een interieurarchitect benaderd om zijn advies te geven. 
Hestia interieur en design was bereid dit te doen.

“Bij de eerste schetsen”, zo legt Jean-Paul Corèl uit, “is de aandacht er vooral op gericht, dat er
een gebouw ontstaat dat past in zijn omgeving. En daarna ga je je verplaatsen in de beleving
van de mensen die van dit gebouw gebruik gaan maken: de gasten, de familie van de gasten,
vrijwilligers, coördinator en anderen die daar werkzaam zijn. Voor zes personen moet er een
leefruimte ontstaan, waarin men zich thuis kan voelen. En dan niet alleen de eigen kamer,
maar er moeten ook voldoende plekken komen, waarbij men elkaar kan ontmoeten zoals 
bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer. Anderzijds komt er een stiltecentrum, waar men
zich kan terugtrekken. En tenslotte is er een ruimte voor vrijwilligers, die tevens ook gebruikt
kan worden voor verschillende overlegvormen.”

Is het geen onmogelijke opgave om een gebouw neer te zetten, waarin zo veel verschil-
lende mensen zich thuis moeten voelen? Moet je niet kiezen voor verschillende stijlen?

Het is geen gewone woning, maar iets heel bijzonders, zo geven beide heren te kennen. “Het
is voor ons dus een prachtige uitdaging. Natuurlijk lukt het niet om het iedereen naar de zin te
maken. Smaken verschillen. Maar we luisteren goed naar de commissie Bouw en Inrichting,
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Ik hoop in onze volgende nieuwsbrief de foto’s te kunnen plaatsen van de start van de bouw
en wil vanaf deze plaats weer een ieder bedanken die daar haar of zijn bijdrage aan heeft
geleverd.

Jan Willem Plug,
Voorzitter bestuur hospice Duin- en Bollenstreek

Bestuurslid Schipholfonds overhandigt een cheque van  H7.500,– aan de heren van Vliet en Plug van de
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek.
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Van vrijwillig pionierswerk in de terminale zorg
tot vrijwilliger in de VPTZ

In één van onze vorige nummers brachten wij het belang van een landelijke fusie voor palliatie-
ve zorg onder de aandacht. Wij zijn nu een jaar verder, ons hospice is nog niet gerealiseerd,
maar wij vroegen ons af of er desondanks al iets van samenwerking plaatsvindt.

Wij vroegen Ria de Rooij en Anneke Huijssoon naar hun ervaringen. Ria is al 13 jaar vrijwillig-
ster en sinds 10 jaar co-coördinator van de V(P)TZ  regio Lisse/Hillegom/de Zilk. Anneke is al
25 jaar vrijwilligster in de terminale thuiszorg en één van de vrijwilligsters uit het team van Ria.
Merken zij al iets van de fusie?

Ria: “Op bestuurlijk niveau wordt er gesproken, maar ook op het niveau van de coördinatoren
vindt overleg plaats.Er is dus duidelijk aandacht voor elkaar en elkaars werk. De basiscursus
voor de vrijwilligers van het hospice is ook toegankelijk voor onze vrijwilligsters en wij (coör-
dinatoren) worden uitgenodigd voor hun thema-avonden. Daar konden wij ook onze vraag, of
er vrijwilligers van het hospice zouden willen invallen bij ons in tijde van drukte, stellen en
gehonoreerd krijgen. Twee van onze vrijwilligsters zijn bereid ook in het hospice te gaan 
werken als het klaar is. Wij volgen belangstellend de vorderingen van de bouw. Van onze kant
willen wij graag onze jarenlange ervaring met het omgaan van terminale mensen delen met 
jullie vrijwilligers. Dus: ja, er is duidelijk een ‘integratieproces’ op gang gekomen.”

Voor Anneke is dat nog niet zo merkbaar. Met haar 25-jarige ervaring is zij een pionier van het
eerste uur. De zorg aan het bed is voor haar het allerbelangrijkst. Zij vindt de fusie prima,
maar zal niet in het hospice gaan werken. De vrijheid en flexibiliteit in de thuiszorg vindt zij
erg aantrekkelijk, het werken met een rooster, dus vaste werkdagen, zoals dat in het hospice
zal gaan trekt haar minder. Hoewel je in het hospice altijd met meerderen aanwezig bent, vindt
zij juist het werken in de één op één relatie aantrekkelijker. 

Ria is nieuwsgierig naar het werk in het hospice. Zij zal zeker inspringen mocht dat nodig zijn,
maar in principe heeft zij meer dan voldoende aan haar eigen werk. Wij vragen Anneke of zij
in haar 25-jarige ervaring veel veranderingen heeft meegemaakt. 
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die roept bijvoorbeeld dat er kleur moet komen en levendigheid. En we hebben gekeken naar
bestaande projecten om daarvan te leren. 
Onze taak is om een ruimte te tekenen en in te richten, die zowel praktisch is als huiselijk. 
En we moeten aan allerlei specifieke eisen en maatvoeringen voldoen. Ondanks storende 
elementen, zoals noodverlichting, willen we een warme uitstraling creëren, waarbij alles op
elkaar is afgestemd. Het moet één geheel worden. Er is niet gekozen voor aparte sferen of
meerdere stijlen.Het uitgangspunt is, dat iedereen zich er thuis kan voelen.”

Welke sfeer willen jullie scheppen?

“Het moet stemmig worden”, zegt Arno Jurgens. “Maar ook weer niet té gedragen. Het moet
geen toonzaal worden, maar huiselijk en warm. Niet minimalistisch, wel ingetogen en beschei-
den. Dit betekent dat gezocht wordt naar de goede kleuren, materialen en de juiste verhoudin-
gen. Desgevraagd wordt de mogelijkheid open gelaten dat de gasten spullen van zichzelf mee
kunnen nemen. Momenteel zitten we in de fase waarin de ideeën en mogelijkheden van
inrichting, kleur- en materiaalkeuze worden besproken en bekeken. Het spanningsveld tussen
wat wenselijk is, en wat financieel haalbaar is, zal nog de nodige discussies opleveren.”

Afsluitend….

In dit gesprek hebben wij beide heren leren kennen als mensen die betrokken zijn bij het doel
van het hospice: het scheppen van een leefruimte, waarin men op een waardige, warme 
en menselijke wijze afscheid kan nemen van het leven en van zijn naasten. Wij wensen hen
veel succes om in het verdere proces van de bouw in overleg met de (onder-)aannemers en
de commissie Bouw en Inrichting hun ideeën tot werkelijkheid om te zetten.
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niet alleen ten opzichte van de patiënt/cliënt, maar ook ten opzichte van de mantelzorgers die
op de been moeten blijven en tegenover de vrijwilliger die in alle rust de bewoners tegemoet
moet kunnen treden. Er wordt steeds getracht die vrijwilliger te zoeken die bij de patiënt/cliënt
past. Eerlijkheid is absoluut het codewoord. “En een gevoel voor verantwoordelijkheid. Dat
gold vroeger en dat geldt nu nog steeds.”

Afsluitend zegt Anneke: “Probeer warmte en rust om je heen te verspreiden. Dat is volgens mij
de essentie van dit werk.”
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Anneke: “Toen ik 25 jaar geleden begon, bestond alleen de Leendert Vriel Stichting in
Enschede. Ik was verpleegkundige in een verpleeghuis, vond dat ik daar niet kon werken
zoals ik wilde en stopte met werken. Met vier kinderen was er thuis ook voldoende te doen
en vrijwilligerswerk op flexibele basis bleek beter bij mij en mijn situatie te passen. Eén van de
toenmalige Hillegomse huisartsen vroeg mij eens langs te gaan bij iemand die op sterven lag
en wel wat extra aandacht kon gebruiken. Zo ontstond in de bollenstreek de terminale thuis-
zorg. Binnen een jaar hadden wij een groep van 14 vrijwilligers, waaronder 3 mannen. 
We werden ‘vanuit de huiskamer’ opgeleid door middel van cursussen op gebied van verple-
ging, lichamelijke en geestelijke verzorging. Er was veel werk omdat er, naast wijkverpleging
en een beetje thuiszorg, niets aan hulpverlening was. We draaiden nachtdiensten en ik voerde
verpleegkundige handelingen uit, regelde alles zelf en moest veel improviseren. 
De wijkverpleging deed toen ook minder en andere dingen dan nu. Nu is alles al geregeld
door de wijkverpleging als je bij een cliënt komt, zoals bijvoorbeeld een hoog-laag bed. 
De weg is al voor je geplaveid!”

Op de studiedag `Landelijke Beleidsontwikkelingen van de VPTZ' vergelijkt Hans Bart, 
directeur van het Landelijk Steunpunt, in zijn lezing het pionierswerk uit het begin met de 
institutionalisering van nu. Herkent Anneke daar iets in? 

“Jazeker. In de loop der jaren zijn er veel regels en voorschriften gekomen. Zo doe ik nu geen
verpleegkundige handelingen meer, per cliënt bepaalt de wijkverpleegkundige wat er gedaan
moet worden; de verdeling is heel duidelijk. Onze coördinatoren delen ons in en wij doen
keurig verslag in het zorgdossier. Overigens zijn veel van de veranderingen ook verbeteringen.
Toch kan ik met heimwee terugdenken aan de begin periode.”

Vind je wel, vragen wij, dat je nog steeds datgene waarvoor je dit werk bent gaan doen kunt
uitdragen? Of, om Hans Bart nog eens te citeren “vind je dat er met vrijwilligers wordt omge-
gaan als onbetaalde personeelsleden”? Zowel Ria als Anneke beamen: “ja, je kan nog steeds
uitdragen waarom je ooit voor dit werk gekozen hebt. En nee, er wordt met vrijwilligers niet
omgegaan als onbetaalde personeelsleden. Er is waardering voor de bijzondere status van de
vrijwilligers, opgebouwd door de manier waarop zij hun werk verrichten. De werkwijze en
organisatie zijn ook verschillend; als vrijwilliger kan je er bijvoorbeeld voor kiezen een periode
niet te werken.” 

“Maar je moet wel de regie zien te behouden wat betreft het organiseren van het vrijwilligers-
werk in het veld”, voegt Ria daar aan toe. Als coördinator voelt zij een verantwoordelijkheid,
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Vrijwilligersactiviteiten 

Het afgelopen halfjaar zijn er weer diverse activiteiten van, voor en door vrijwilligers geweest.
We zetten ze voor u op een rij.

Themabijeenkomsten voor de vrijwilligers 

In mei heeft ons bestuurslid, tevens huisarts en palliatief consulent Jacques Hoornweg, een
inleiding gehouden over pijn en pijnbestrijding. Voor de circa 20 aanwezige vrijwilligers was
het een verhelderend verhaal, waarin duidelijk naar voren kwam dat pijn niet een éénduidig
begrip is. Pijn is datgene wat de patiënt als pijn beleeft. Verschillende factoren spelen hierbij
een rol: psychologische, sociale, lichamelijke en spirituele factoren. Dit houdt ook in dat pijn-
bestrijding veel meer is dan het voorschrijven van medicatie. Ook de werking en bijwerking
van en de fabels en feiten over morfine kwamen in de inleiding en de discussie naderhand 
uitgebreid aan bod. 

Op de tweede themabijeenkomst in oktober heeft Caro Houtkoop, dominee/geestelijk verzor-
ger en tevens één van de twee cursusleidsters van de basiscursus, ons op persoonlijke wijze
doen stilstaan bij de ethiek van de gewone dagelijkse zorg. Diverse alledaagse dilemma's 
werden besproken, zoals ‘mag ik een terminale patiënt met uitermate broze botten helpen om
even in bad te gaan, wat ze zo heel graag wil, terwijl ik weet dat de kans groot is dat ze hier-
bij een fractuur oploopt?’ Beide thema-avonden vonden zoals altijd weer plaats in de gastvrije
boerderij van onze vrijwilliger Ria van der Aart in Lisse. 

Pioenenfair Keukenhof

Op de Pioenenfair die tijdens de Pinksterdagen in juni 2006 door en op de Keukenhof is geor-
ganiseerd, waren vele vrijwilligers aanwezig. We hadden twee mooie stands: één stand met
verschillende kunstwerken van vrijwilligers en mantelzorgers onder de noemer ‘de Dood ver-
beeld’ en een tweede stand met allerlei informatie over vrijwillige terminale zorg zowel thuis
als in een hospice. Sommige bezoekers van de fair kenden het begrip hospice nog niet. 
In geanimeerde en soms ook diepgaande gesprekken viel er voor de vrijwilligers nog wel wat
uit te leggen. Er zijn diverse nieuwe vrijwilligers en ‘Vrienden van het hospice’ geworven. 
De aanwezige vrijwilligers hebben het een inspirerende en leerzame ervaring gevonden. 
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Ziekenbezoek

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.

Toen hij zijn hoed had opgezet

zei ik, nou, dit gesprek

is makkelijk te resumeren.

Nee, zei hij, nee toch niet,

je moet het maar eens

proberen.

uit ‘Doen en laten’ - Judith Herzberg 
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Bijscholing

Er zijn weer verschillende VPTZ cursussen gevolgd: 

Drie vrijwilligers volgden de module ‘communicatieve vaardigheden’. Twee vrijwilligers en
twee coördinatoren volgden de tweedaagse module ‘Balans in verlies’. Eén vrijwilliger is nog
bezig met de meerdaagse module ‘Opleiden van vrijwilligers’. Eén van de coördinatoren volgt
de eveneens tweedaagse module: ‘leidinggeven en aansturen van vrijwilligers’. Tenslotte
bezocht één van de coördinatoren een door het Hospice Issoria te Leiden georganiseerd sym-
posium met als thema ‘Autonomie en kwetsbaarheid van de stervende’. 

Vijf vrijwilligers hebben zich opgegeven voor de landelijke vrijwilligersdag begin november
2006. 
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Bezoek andere hospices 

In het begin van de zomer hebben vrijwilligers van de inrichtingswerkgroep, samen met de
coördinatoren, bezoeken gebracht aan een zevental hospices in Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht. De coördinatoren waren vooral geïnteresseerd in aspecten van beleid en organisatie,
met name op het terrein van de inzet van vrijwilligers: hoe is de intakeprocedure, welke al dan
niet verplichte bijscholingen zijn er, worden vrijwilligers ingezet in nachtdiensten, hoe is de
samenwerking met andere disciplines binnen het hospice geregeld? Ook is er geïnformeerd
naar praktische zaken als: hoe worden de maaltijden geregeld, wordt er in het hospice
gekookt of wordt er gebruik gemaakt van diepvries of catering, wat gebeurt er met de was:
wordt de was geheel of gedeeltelijk in huis gedaan of uitbesteed aan de wasserij? De inrich-
tingsgroep lette vooral op de inrichting van het gebouw, de gebruikte materialen, sfeer, 
kleuren etc. De coördinatoren in de bezochte hospices hebben ons met veel bereidwilligheid
en enthousiasme ontvangen, rondgeleid en geïnformeerd. 

De inrichtingsgroep is inmiddels samen met Jean Paul Corèl van Stol architecten en Arno
Jurgens van Hestia interieur en design in Lisse druk bezig met het zich oriënteren op en voor-
stellen doen voor de inrichting van het nieuwe hospice. 

Kennismaking nieuwe vrijwilligers

Tijdens de zomermaanden hebben de coördinatoren weer een twintigtal kennismakingsge-
sprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers. Door het mooie weer in juni en juli konden de
meeste gesprekken weer plaats vinden op het terras van het Zuiderbad in Noordwijk. Of deze
zomerse en zonnige locatie daarbij een rol speelde is niet helemaal duidelijk maar de betrok-
kenheid, motivatie en het enthousiasme van de aspirant-vrijwilligers voor het werk in de termi-
nale zorg was hartverwarmend. Het resultaat is dat in oktober weer een nieuwe basiscursus
van start is gegaan met 15 nieuwe vrijwilligers. En er staan al weer 15 vrijwilligers op de lijst
voor de volgende basiscursus in voorjaar 2007. 

Coördinatoren

De coördinatoren, Iet Avis, Ingrid Peschier en Gees van Eik kwamen onder leiding van
bestuurslid Liesbeth van der Voorn een aantal keren bijeen om de lopende en toekomstige
zaken te bespreken. De voorbereiding van de pioenenfair, de inhoud van de website en het
toekomstig beleid van het hospice waren en zijn onderwerpen waar nogal wat tijd aan is
besteed. 
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Terminale zorg door vrijwilligers in Sardinië

Een groot deel van het jaar, circa vijf maanden, woon ik in Sardinië. Mijn man is een Sardiniër
en omdat hij sinds drie jaar met pensioen is kunnen wij nu meer tijd daar doorbrengen dan
toen hij nog werkte. Meestal genieten we van eind april tot en met juli van het mooie weer en
gezelschap van familie (heel veel: mijn man komt uit een gezin van vijftien kinderen!) en 
vrienden en dan nog een periode in het najaar. Sinds ik de introductiecursus van het hospice
Duin- en Bollenstreek heb gevolgd, vroeg ik mij af of er in Sardinië ook een vrijwilligersorgani-
satie bestaat voor hulp aan terminale zieken. Als bron van informatie kon ik terecht bij een van
mijn negen (!) schoonzussen,die al sinds jaar en dag vrijwilligerswerk doet in het oncologisch
ziekenhuis in Cagliari, de hoofdstad van Sardinië. 

In dit zeer goed bekend staande ziekenhuis is in 1984 een vrijwilligersgroep opgericht door
drie (ex-)patiënten die veel hadden gemist toen zij in dit ziekenhuis lagen, niet in het minst
een luisterend oor. Daar had het verplegend personeel toen al te weinig tijd voor. Bovendien
is het zo dat men in Italië in de ziekenhuizen zelf voor een aantal basale dingen moet zorgen:
voor handdoeken, servetten en zelfs toiletpapier. Omdat de patiënten afkomstig zijn uit heel
Sardinië, dat qua oppervlakte ongeveer tweederde van Nederland beslaat, is het vaak niet
mogelijk dat er altijd familieleden of vrienden tijdens de opnameperiode aanwezig zijn. 
De patiënten missen dus zowel de zo belangrijke morele steun als de hulp bij het oplossen
van praktische problemen. Om het toch al zo traumatische verblijf in het ziekenhuis voor deze
mensen wat makkelijker te maken, werd de vrijwilligersorganisatie in het leven geroepen. 
In 1986 werd dit een officiële stichting die haar fondsen verkrijgt door sponsoring en een 
contributie van H 25,– per jaar door de vrijwilligers. Aanvankelijk werden de vrijwilligers voor-
namelijk door verspreiding van folders en via reclame op de radio geworven. Tegenwoordig
wordt gebruik maakt van een internetsite.

De vrijwilligersgroep bestaat nu uit ongeveer 300 leden. Voor zij aan het vrijwilligerswerk 
beginnen, moeten de leden een cursus volgen waarbij ze gedurende vijf maanden één keer
per week door medici, psychologen en fysiotherapeuten op hun taken worden voorbereid. 
De cursus is ontworpen door de landelijke Vereniging voor Vrijwilligers in Ziekenhuizen
(Associazione Volontari Ospedalieri). Na het volgen van de cursus kunnen de vrijwilligers een
keuze maken uit de verschillende activiteiten, zoals praktische hulp bieden bij het wassen en
aankleden en begeleiden naar andere afdelingen voor onderzoeken en dergelijke. Meestal
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‘Denk je dat we ooit afgelopen zijn, eekhoorn?’ vroeg de mier op een keer.
De eekhoorn keek hem verbaasd aan.

‘Nou, zoals een feest afgelopen is,’zei de mier. ‘Of een reis’.
De eekhoorn kon zich dat niet voorstellen.

Maar de mier keek uit het raam naar de verte
tussen de bomen en zei:’Ik weet het niet, ik weet het niet…’ 

Er verschenen rimpels in zijn voorhoofd.
‘Maar hoe zouden we dan moeten aflopen?’

vroeg de eekhoorn.
Dat wist de mier niet.

‘Als een feest is afgelopen gaat iedereen naar
huis,’ zei de eekhoorn. ‘En als een reis is afgelopen wrijf je in je handen 

en kijk je of er nog een potje honing in je kast staat. 
Maar als wij zijn afgelopen…’

De mier zweeg. Hij maakte een raar geluid met zijn voelsprieten.
‘Wat is dat voor een geluid?’vroeg de eekhoorn.

‘Knakken,’ zei de mier.
Daarna bleef het lange tijd stil.

De mier stond op en begon, met zijn handen
op zijn rug, door de kamer heen en weer te lopen.

‘Denk je erover na?’vroeg de eekhoorn.
‘Ja’ zei de mier.
‘Weet je het al?’

‘Nee’.
De mier ging tenslotte weer zitten.

‘Ik weet het niet’ zei hij.’Ik weet vrijwel alles, dat weet je, eekhoorn…’
De eekhoorn knikte.

‘Wat ik niet weet’, ging de mier verder,’mag geen naam hebben. Maar of wij ooit aflopen’…
Hij schudde zijn hoofd.

De eekhoorn schonk nog een kopje thee in.
De mier nam een onzeker slokje.

Fragment uit “Maar niet uit het hart” Dierenverhalen over afscheid - Toon Tellegen
Uitg. Querido, Amsterdam
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Aanbevolen literatuur

Arthur Polspoel: ‘Eenzaam sterven’
Over communicatie in de palliatieve zorg. De periode van terminaal ziek zijn, is soms één van
de eenzaamste in een mensenleven. Want iemand die weet dat hij moet sterven, weet dat hij
de weg uiteindelijk alleen moet gaan. Goede communicatie is dan van levensbelang. Polspoel
analyseert 11 gesprekken.
Uitgeverij Ten Have/Davidsfonds, ISBN 9080829056

Riekje Boswijk-Hummel: ‘TROOST vragen, geven en ontvangen’
Wat doe je als je verdrietig bent? Ga je naar iemand toe om je te laten troosten of durf je dat
niet en verwerk je je verdriet liever in je eentje? En andersom: hoe ga je om met iemand die
pijn heeft en verdrietig is? Probeer je zijn problemen op te lossen of durf je zijn verdriet aan te
horen en hem te troosten? Wat is troost eigenlijk? Wat gebeurt er met je als je je laat troosten?
Dit zijn de vragen die in dit boek centraal staan.
Uitgeverij De Toorts, Haarlem, ISBN 9060207947

Philippe Claudel: ‘Zonder mij’
Van de auteur van ‘Grijze zielen’. Een intense roman over leven en dood, die je met ingehouden
adem leest.
ISBN 90 234 17135

Philip Roth: ‘Alleman’
Een openhartig, intiem en tegelijk universeel verhaal over verlies, spijt en de kunst van het
verdragen.
Hij beschrijft de verscheurdheid van de hoofdpersoon als deze zijn leeftijdgenoten ziet aftakelen
en tevens zelf achtervolgd wordt door lichamelijke kwalen. Maar het is ook een terugkijken op
een leven waarvan hij een puinhoop heeft gemaakt. Alleman is geïnspireerd door Elckerlijc of
Everyman, een klassiek stuk waarin de levenden door De Dood ter verantwoording worden
geroepen voor hun aardse daden. 
Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 9023420020
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gebeurt dit in de ochtenduren tussen 07.00 en 11.00 uur. Of tussen 11.30 en 14.30 uur hulp
bieden bij het eten. Een derde activiteit is het ‘er zijn’ tussen 16.30 en 20.00 uur. Voornamelijk
om te praten met de patiënten als zij daar behoefte aan hebben.

Daarnaast is er een groep die zich bezighoudt met de opvang van familieleden en vrienden,
een groep die met een kar de kamers langs gaat om kranten, boeken en bijvoorbeeld banda-
na's voor de kaal geworden patiënten te verkopen en zelfs een groep kappers die op vrijwilli-
ge basis de haren van de patiënten verzorgt. Ook wordt er door een groep gezorgd voor de
aankleding van het ziekenhuis en wat extraatjes tijdens feestdagen zoals Kerst en Pasen. 
Voor diegenen die zich financieel niets of weinig kunnen permitteren is er financiële bijstand.

Op zich is dit een heel waardevolle organisatie, maar voor de mensen die in het ziekenhuis
overlijden - bij de overgrote meerderheid van de terminale patiënten is dit het geval - ont-
breekt natuurlijk het gevoel van de ‘thuissituatie’. Vandaar dat men sinds begin dit jaar ook is 
gaan overleggen of de oprichting van een hospice een mogelijkheid is. Het is interessant om te
zien of dit initiatief van de grond komt en ik hoop jullie hiervan op de hoogte te houden.

Carine Atzei-Heidema
Vrijwilligster hospice Duin- en Bollenstreek
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Informatie adressen

Coördinatoren vrijwilligers:
Iet Avis, tel.: 071-3648171 
Gees van Eik, tel.: 071-3615094 
Ingrid Peschier, tel.: 071 3647320
www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Bestuur Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek

Secretariaat: Mevr. A. Willemze-van Zijverden
Overrijn 7, Postbus 592, 2220 AN Katwijk,Tel.: 071-4093366
Rabo 3322.69.744
www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Dhr. J.W.Plug, tel.: 0252-422406, voorzitter
Dhr. J.J. van Vliet, tel.: 0252-414815, penningmeester
Dhr. J.P.N. Bet, tel.: 0252-416516
Dhr. J. Hoornweg, tel.: 071-3012830
Mevr. L. v.d. Voorn, tel.: 0252-515759

17
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Vrienden van het Hospice

Voor de exploitatie is het Hospice grotendeels afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.
Weliswaar wordt er van de bewoners een eigen bijdrage gevraagd, maar deze is afhankelijk
van de draagkracht van de bewoner en mag zeker geen belemmering voor opname vormen.

Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen tot het oprichten van de stichting:
‘Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek’.

Ook U kunt ons steunen door lid te worden. De minimale bijdrage is H 15,- per jaar.

Door het invullen van nevenstaande antwoordkaart helpt u mee aan het in stand houden van
het Hospice.

Vriendenkaart

Ja, ik meld mij aan als vriend van het Hospice

Naam:.........................................................................................................

Adres: .........................................................................................................

Postcode/Woonplaats:....................................................................................

Mijn jaarlijkse bijdrage is: H ......................... per jaar (minimaal H 15,-)

Datum:...........................       Handtekening: ................................................

S.v.p. in een gefrankeerde enveloppe sturen aan:
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
t.a.v. de penningmeester
Papendrechtlaan 23
2171 PH  Sassenheim

�
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Colofon

Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie: Iet Avis, Mine van Eeden, Anton Kuckartz, Lisette van der Lans, 
Annemine van de Roemer
Eindredactie: Lisette van der Lans, Tot en Met producties Lisse
Fotografie: Johanneke Avis, Ria de Rooij

is sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
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