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NIEUWSBRIEF

Voorwoord
Het jaar 2012 is alweer bijna ten einde als we deze nieuwsbrief schrijven.
Met de winter in het vooruitzicht
blikken we even terug en kijken wat
vooruit. Het ziet er naar uit dat de
bezetting van ons hospice in dit jaar
HOSPICE
ook weer hoog zalHOSPICE
zijn.ENMaandperDUIN- EN BOLLENSTREEK
DUINBOLLENSTREEK
centages van boven de 80 geven aan
dat de bezetting van boven de 75 %
ook in het vierde jaar gehaald gaat
worden. Dat betekent dat er in de regio een grote behoefte bestond aan
de vestiging van een hospice. Dat
we een veilig en warm thuis hebben
mogen bieden aan vele gasten in hun
laatste levensfase en daarvoor veel
positieve reacties ontvingen, steunt
ons in de overtuiging dat wij met het
Hospice Duin- en Bollenstreek op de
goede weg zijn. Onze manager weet
met haar team van coördinatoren,
verpleegkundigen en vrijwilligers
naast een goede verzorging een sfeer
te scheppen van warmte en huiselijkheid. Een sfeer die bijzonder wordt
gewaardeerd en waar we hen als bestuur dankbaar voor zijn.

kunnen gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door Stol Architecten uit Lisse.
De vergunning is inmiddels verstrekt.
Al eerder meldden wij dat deze uitbreiding een flinke investering vergt
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financieel aan bij te dragen. Het is
verheugend te constateren dat spontane reacties ertoe hebben geleid dat
een flink deel van de begrote kosten
inmiddels is gedekt en dat uit financieel oogpunt niets deze uitbreiding
nog in de weg staat.

In 2012 besloten wij om een tuinpaviljoen te bouwen om de nodige extra ruimte te scheppen en daarmee
de stiltekamer in het hospice weer te

Tot slot nog een kleine blik vooruit.
In 2013 bestaat het Hospice Duin- en
Bollenstreek vijf jaar.
Wij willen dat niet ongemerkt voorbij

Ons vrijwilligersbestand wordt weer
aangevuld: de nieuwe cursus is in november van start gegaan.
Het is geweldig te constateren dat
steeds meer mensen de vele taken
in onze organisatie willen oppakken. Als bestuur realiseren wij ons
maar al te goed dat zonder de inzet
van ons grote aantal vrijwilligers het
functioneren van ons hospice en de
vrijwillige terminale thuiszorg niet
mogelijk is.

laten gaan en een commissie is dan
ook druk bezig om een aantal zaken
voor te bereiden. Zo’n eerste jubileum biedt in ieder geval de mogelijkheid om het hospice weer eens flink
onder de aandacht te brengen binnen ons hele werkgebied.
Ik wil niet afsluiten zonder een woord
van dank aan allen die naar vermogen
hebben bijgedragen om van 2012
weer een bijzonder goed jaar voor
onze organisatie te maken. Ik wens u
daarbij een mooi winterseizoen.
Jan Willem Plug
Voorzitter Stichting Exploitatie
Hospice Duin- en Bollenstreek

Nieuwsbrief:
digitaal of (nog) niet?
In de afgelopen nieuwsbrief hebben
wij u gevraagd of er interesse bestond voor een digitale nieuwsbrief.
We hebben van 16 personen op deze
vraag een positieve reactie ontvangen. De getoonde belangstelling is
te gering om een extra digitale versie
van onze nieuwsbrief in het leven te
roepen. Mogelijk dat wij op termijn
de vraag zullen herhalen. De verwachting is dat de digitalisering in
de komende jaren nog zal toenemen.
Wij hebben aansluitend op onze
vraagstelling nog diverse andere reacties ontvangen. Zo waren er vooral
positieve reacties over de diversiteit
van de onderwerpen en de uitvoering van de nieuwsbrief. We hebben
al uw reacties zeer op prijs gesteld!
In het voorjaar van 2013 zal in verband met ons eerste lustrum geen reguliere nieuwsbrief verschijnen maar
een speciale bijlage in de Woensdagkrant. Alle inwoners van de Duin- en
Bollenstreek ontvangen deze krant
als bijlage. Deze krant zal geheel
gewijd zijn aan het 5- jarig jubileum
en zal veel informatie bevatten over
onze activiteiten.
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De film, naar het boek met de gelijknamige titel, is het ware verhaal van
Helen Prejean (Susan Sarandon), zuster van de congregatie van Sint Josef.
Zij combineert haar religieuze leven
met sociale rechtvaardigheid door
zich in te zetten voor de arme, zwarte
bevolking van het Thomas Housing
Project. Zij weet dus heel goed wat
er in de samenleving gebeurt en is
zeker geen wereldvreemde. Zij is ook
geestelijk begeleidster van twee ter
dood veroordeelden. In die hoedanigheid wordt zij per brief benaderd
door Matthew Poncelet (Sean Penn),
die in de dodencel van de gevangenis van New Orleans wacht op zijn
terechtstelling. Hij is, samen met een
vriend, veroordeeld voor verkrachting en moord op twee tieners. Helen
Prejean gaat in op zijn verzoek en
wordt zijn geestelijk begeleidster. Zij
bereidt hem voor op zijn komende
executie en probeert tegelijkertijd
zijn doodstraf te laten omzetten tot
levenslang. De nabestaanden van de
slachtoffers en de samenleving reageren met verbijstering en woede
op haar hulp aan een crimineel. Poncelet houdt lang vol dat zijn aandeel
in de zaak minimaal was, zijn partner
de hoofddader is en dus zijn veroordeling onterecht. Hij komt heel

onsympathiek over, is opstandig en
arrogant. Hoewel de gevangenisaalmoezenier zeer duidelijk is: “ investeren in dit onmens is zinloos”,
laat zuster Helen hem niet vallen. Zij
blijft hem bezoeken en persoonlijke
gesprekken met hem voeren. Zij vergoelijkt zijn daden niet, maar zij zorgt
er voor dat hij zichzelf niet langer als
een monster bekijkt, maar zich mens
gaat voelen. Zij wint zijn vertrouwen
en laat hem inzien dat zijn leugens
vooral zelfbedrog zijn. Zij moedigt
hem aan voor zijn dood de waarheid te vertellen om met zichzelf in
het reine te komen. Stukje bij beetje
bekent hij een steeds groter aandeel
in de moorden en vlak voor zijn terechtstelling legt hij een volledige
bekentenis af. Met de nabestaanden,
die niet kunnen begrijpen dat zij dit
doet voor de moordenaar van hun
kinderen, voert Helen openhartige
gesprekken. Uiteindelijk vraagt Poncelet, vlak voor zijn executie, vergeving aan de vader van één van zijn
slachtoffers. Deze kan die vergeving
niet schenken, maar het verzoek laat
hem niet onberoerd.
De rol van Helen wordt prachtig vertolkt door Susan Sarandon. Zij laat de
kijker op een bijzondere manier zien
wat stervensbegeleiding kan betekenen. Voor haar rol in Dead Man Wal-

Onze verpleegkundige Rob Boxhoorn, initiatiefnemer en organisator van het Benefiet Concert
‘Jazz in Oegstgeest’, overhandigt de opbrengst van € 3818 aan Iet Avis, penningmeester van
de Stichting Vrienden Hospice Duin-en Bollenstreek . Naast hen Marco Stokman van Duinzigt.
Hij en zijn medewerkers stelden hun tijd, inzet en de locatie geheel belangeloos beschikbaar.

king ontving Sarandon dan ook een
Oscar. De titel van de film verwijst
naar het executieritueel in de Verenigde Staten. “Dead Man Walking”
is de aankondiging dat de ter dood
veroordeelde de executiecel gaat betreden.

Open
2012

dag

Hospice

Op de Dag van de Palliatieve Zorg,13
oktober, heeft de Stichting Vrienden
weer een open dag voor vrienden en
belangstellenden georganiseerd in
het hospice. Voor deze dag hadden
zich 41 belangstellenden opgegeven, van wie er negen mensen op de
wachtlijst zijn geplaatst. Het hospice
is te klein, zeker in het najaar als er
niet kan worden uitgeweken naar de
tuin, om tegelijkertijd twee groepen
van meer dan acht personen te informeren en rond te leiden. Nu waren
er twee groepen om 10 uur en twee
groepen om half 12. Omdat één gastenkamer niet bezet was, konden de
bezoekers ook deze ruimte bezoeken. Iedereen was vol bewondering
en waardering voor de ruime opzet,
de mooie inrichting en de gezellige
sfeer. Volgend jaar zal er rond de viering van het eerste lustrum in mei
opnieuw een rondleiding worden georganiseerd. Hopelijk is het dan mooi
weer en kunnen we ook volop genieten van de tuin. De exacte datum zal
tegen die tijd bekend gemaakt worden.

“Zoals je geleefd hebt, wil je herdacht
worden.”
Hoe zit het met de hedendaagse
uitvaartrituelen? Is begraven en
cremeren aan trends onderhevig?
Welke locaties zijn in, en wat is eigentijds begraven? We spraken met
Annemarie Hazenoot van Barbara
Uitvaartverzorging in Noordwijk,
Sara Jobse van Uitvaartverzorging
Monuta in Leiden en Suzanne Brom
van het gelijknamige uitvaartbedrijf in Voorhout. Ook bezochten
we de uitvaartbeurs in Den Bosch
en sloegen wij het thematijdschrift
“Begraven is zo gek nog niet” er op
na.
Van oudsher werd de uitvaart bepaald door de kerk, met religieuze
rituelen die van generatie op generatie werden doorgegeven. Door de
ontkerkelijking van de laatste decennia werden deze rituelen langzaam
losgelaten en ceremonies werden soberder. Helemaal weg bleven ze niet,
maar de opnieuw in het leven geroepen rituelen kregen een andere betekenis. Kaarsen schijnen niet altijd
meer als het licht van Christus, maar
zetten de overledene in het licht.
Wierook geeft een zuiverend aroma
met een andere betekenis dan voorheen, en ook rouwbanden en rouwspelden zien we hier en daar weer
terug. De kerk is niet meer het middelpunt maar de rituelen -memorie
middels toespraken en muziek- zijn
er nog steeds.

Afscheid in een bollenschuur

Annemarie Hazenoot vertelt dat in
haar regio vooral de locaties, waarbij alles mogelijk is, voor de grootste
verandering hebben gezorgd. Ceremonies worden gehouden in hotels,
toneelzalen, cafés of bollenschuren.
Neem bijvoorbeeld de uitvaart van
een gladiolenkweker die opgebaard
lag in een grote schuur met muren
van gladiolen om zich heen. Na de
ceremonie werd hij door zijn zoon
op de platte kar met de tractor naar
de begraafplaats gereden; familie
en vrienden er lopend achteraan. En
toen een enthousiast en geliefd lid
van een kanovereniging overleed,
werd door zijn vrienden een kano
om de kist gebouwd. En zo, gedragen
door zijn vrienden, werd hij naar de
herdenkingsruimte in het cremato-

rium gedragen.
Sara Jobse legt uit dat de grote kentering is gekomen in de jaren ’80 van
de vorige eeuw, ten tijde van de aids
epidemie. De vele jongeren die toen
overleden, hadden een andere kijk op
het leven en de dood. Dat uitte zich
ook in de inrichting van de uitvaart.
Per boot over de Amstel naar de begraafplaats bijvoorbeeld, waarbij alle
in het wit geklede nabestaanden en
vrienden met een glas champagne in
de hand een moment stilhielden bij
de disco waarvan de overledene eigenaar was geweest. Er wordt meer
nagedacht over de uitvaart en hoe de
overledene in een specifieke eigenschap, werk of liefhebberij herdacht
kan worden.

Luisteren naar de wensen

Hoewel allen zakelijk maar met empathie en begrip de nabestaanden
tegemoet treden, zijn de uitvaartondernemers zich ook zeer bewust
van het feit dat zij mensen vaak in
een kwetsbaar moment aantreffen.
Suzanne Brom vertelt dat zij als dat
mogelijk is al voor het overlijden in
gesprek gaat waarbij ze luistert naar
de wensen, de mogelijkheden bespreekt en een indicatie van de kosten geeft. Als zo’n voorgesprek niet
mogelijk is bespreekt zij dit met de
nabestaanden en bekijkt ze wie de
regie zal hebben. Ze houdt in de gaten of er nog iemand in huis is, wie
er kookt en andere praktische zaken.
Ook besteedt ze speciale aandacht
aan (klein-) kinderen, meestal in de
basisschoolleeftijd maar pubers zijn
ook welkom. Als alles voorbij is gaat
Suzanne de factuur brengen en hoort
daarbij hoe het met de nabestaanden
gaat.

Uitvaartbeurs

Op de uitvaartbeurs viel op dat er
geen gegevens zijn over het begraven van Nederlanders van joodse-,
moslim- of hindoestaanse afkomst.
Het blijkt dat uitvaartondernemingen hierin slechts de wettelijke zaken faciliteren. De handelingen en
ceremonieën met de bijbehorende
rituelen worden in eigen kring verricht. Monuta heeft een multiculturele medewerker
die, indien hij zelf niet de rituelen uitvoert, goed begrijpt wat er nodig is.
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We zien een grote verscheidenheid
aan kisten. Vele houtsoorten en modellen. Geverfd, beplakt met foto’s,
geliefde landschappen en andere
mogelijkheden. Er zijn biologisch afbreekbare Fair Trade rieten manden
die er prachtig uitzien, vervaardigd
in Aziatische landen, gevlochten van
bamboe en bananenblad. Urnen zijn
er in alle soorten, materialen en maten, zelfs met ingebakken profiel van
de overledene.

Biologisch afbreekbare kisten

Kijken we naar begraafplaatsen, dan
zien we dat er in de afgelopen decennia heel veel is veranderd. In Groningen, Brabant en Gelderland bestaan
natuurbegraafplaatsen waar alleen
begraven mag worden in een milieuvriendelijke afbreekbare kist. Als
gedenkteken hier liever een boom
dan een steen. Uiteindelijk groeit er
een bos waartussen de graven, die
nooit worden geruimd, nauwelijks
meer zichtbaar zijn. Wanneer families of vriendengroepen grond kopen
of pachten kan onder voorwaarden
een graftuin ontstaan met graven in
het bos, in dijken, op eilandjes of in
boomgaarden.
Landschapsarchitecten werken aan
plannen voor multifunctionele begraafplaatsen. De bedoeling is dat
deze allerlei recreatieve functies zoals wandelen, joggen, fietsen en een
restaurant combineren met een begraafplaats. Alles met het nodige respect voor de overledenen natuurlijk.
Het is ook in Nederland al mogelijk
de kist in een muur te plaatsen, zoals
gebruikelijk in zuidelijke landen. En
op begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen is ’t Lalibellum gebouwd,
een mooie grafheuvel als algemene
grafkelder voor 2200 lichamen. Met
brede trappen oplopend naar een
monument met vlam bovenop, waarin de naam van de overledene wordt
gegraveerd.
Wettelijk wordt bekeken of ook een
zeemansgraf mogelijk is. En as kan
al in een grote ballon worden opgelaten of in een kunstwerk worden
verwerkt. Zo lijkt het dat er geen huiver meer bestaat om af te wijken van
het traditionele en een eigen wijze te
zoeken om goed doordacht afscheid
te nemen van het leven.
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Gast aan het woord
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Een interview met hospice-gast mevrouw Bouwman en haar echtgenoot
Mevrouw Bouwman is sinds 3 augustus te gast in ons hospice. Ze is 80
jaar en heeft tot haar 50e gewerkt
als verpleegkundige in verschillende
functies: eerst in diverse ziekenhuizen, tot slot als hoofd van de afdeling
chirurgie en de laatste vijf jaar als
praktijkbegeleidster op de afdeling
psychische geriatrie. Door een auto
ongeval, waarbij zij haar rechteroog
verloor en haar rug beschadigde, kon
zij niet meer werken en is zij in de
ziektewet geraakt. Haar echtgenoot,
werktuigbouwkundige, werkte tot
zijn pensioen als productieleider in
de sociale werkplaats DZB in Leiden.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Vorig najaar kreeg mevrouw Bouwman een flinke verkoudheid waarna
ze bleef hoesten. Op de röntgenfoto’s
was niets te zien. Erg blij met deze
uitslag maakte het echtpaar tijdens
de kerstdagen een mooie bootreis.
Maar omdat mevrouw Bouwman het
steeds vaker benauwd kreeg, ging zij
in februari toch weer naar de huisarts. Helaas bleek er toch een tumor in de longen te zitten. Mevrouw
Bouwman weigerde een chemokuur:
in haar familie had zij al vele gevallen van kanker meegemaakt en ook
in haar beroep had ze gezien hoe ziek
mensen vaak van chemo werden, om
er uiteindelijk toch maar weinig tijd
bij te krijgen. Na veel wikken en wegen en lange emotionele gesprekken
hebben meneer en mevrouw Bouwman besloten alleen met bestraling
te proberen tijd te winnen en vooral
te gaan voor kwaliteit van leven in
plaats van kwantiteit. Helaas groeide
de tumor zo snel dat bestralen geen
effect meer had. Op haar vraag hoe
lang ze nog te leven had, kreeg me-

Het echtpaar Bouwman

vrouw Bouwman als antwoord dat ze
zonder chemotherapie nog hooguit
zes weken had. Uiteindelijk besloot
zij tot een lichte chemokuur, maar
zoals mevrouw Bouwman al verwachtte, werd ze daar erg ziek van.
Toen ze uit het ziekenhuis ontslagen
werd, was de vraag ‘hoe nu verder?’.
Thuisblijven kon niet, daarvoor was
mevrouw Bouwman te ziek. Omdat
zij en haar man al vrienden van het
hospice in Hoofddorp waren, was de
oplossing snel gevonden. Dat wilde
mevrouw Bouwman wel. En omdat er
in Hoofddorp geen plaats was, kwam
ze in Sassenheim terecht.

Iedere dag naar Sassenheim

Voor mijnheer Bouwman brak een
hele moeilijke tijd aan: hij was nu definitief alleen thuis. Voorheen deed
het echtpaar nog alles zelf: meneer
deed het ‘zware’ werk als stofzuigen
en bedden opmaken en mevrouw
deed de rest. Nu moest meneer
Bouwman ineens alles zelf doen. Wel
kreeg hij eens per week twee uur hulp
van de thuiszorg. Nu rijdt hij iedere
dag op en neer naar Sassenheim. Ook
na een maand vindt hij het nog elke
keer vreselijk om voor de deur van
ons “sterfhuis”, zoals hij het noemt,
te staan. Diverse familieleden van
zijn vrouw staan hem bij. Zelf heeft
hij geen familie meer en meneer en
mevrouw Bouwman hebben geen
kinderen, dus de steun van familie is
heel belangrijk voor hem. Over het
hospice hebben meneer en mevrouw
Bouwman niets dan lof. Toen ze binnenkwam zei mevrouw Bouwman
meteen: “Ik hoop hier nog wel een
paar weken bij te kunnen tekenen!”
En na vijf weken is hun mening niet
veranderd: “Het is een prachtig huis,
er heerst een geweldige sfeer en iedereen is even aardig, van de directie
tot de verpleegkundigen en de vrijwilligers.” Voor meneer Bouwman is
het fijn dat hij meestal kan mee eten.

Verbluffende uitslag

Zoals we vaker zien, knapte
ook mevrouw Bouwman na
een korte tijd onverwacht toch
weer op. In haar geval zelfs zo,
dat ze het steeds minder benauwd kreeg. Daarom werd
besloten nog een keer een foto
te laten maken. De uitslag was
verbluffend: dankzij de chemokuur was de tumor zover
geslonken dat er toch weer
over een toekomstperspectief
gesproken kon worden. Met als
resultaat dat mevrouw- totaal

onverwacht- na enige revalidatie en
met goede thuiszorg naar huis terugkeerde.
Helaas was dit van korte duur. Na twee
weken is mevrouw weer opgenomen in
het hospice. Langzaam werd haar gezondheid toch weer minder. Mevrouw
Bouwman was niet bang voor haar naderend overlijden en is op 3 december
in het bijzijn van haar naasten overleden. Wij wensen haar man en familieleden veel sterkte voor de komende
tijd.

Sociale innovatieprijs
WVS 2012
Afgelopen september hebben wij
bij het ministerie van VWS het onderwerp “implementatie Zorgpad
Stervensfase” ingebracht om mee te
dingen naar de Sociale Innovatie Prijs
2012. Met deze prijs wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport in de sector Life Sciences & Health de ambitie verder aanwakkeren
om met gerichte aandacht voor sociale innovatie meer rendement uit Research & Development te halen.

Zorgpad Stervensfase

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is
in 2010 met de implementatie van
het Zorgpad Stervensfase gestart.
Door de positieve ervaringen met
het Zorgpad Stervensfase in Engeland is het management van Hospice
Duin- en Bollenstreek de samenwerking met het IKNL (Integraal Kanker
Centrum Nederland) aangegaan en
heeft zich als eerste deelnemer aangemeld voor implementatie. Het
Zorgpad Stervensfase is onder andere een checklist die huisarts en
verpleging samen gebruiken en die
leidt tot nauwere samenwerking en
overleg betreffende symptoomverlichting, verzorging en begeleiding
van de patiënt in de stervensfase.
Een belangrijk voordeel voor patiënt
en naasten is dat door dit document
meer structuur en inzicht in verleende zorg wordt geboden waardoor
zorgverleners beter inspelen op probleemsituaties. Daarnaast heeft het
document een positief effect op de
rouwverwerking van de naasten.
Het Zorgpad is opgebouwd uit drie
delen. Deel 1 betreft de beoordeling
van de situatie van en rondom de
patiënt op het moment dat de stervensfase is ingegaan. Deel 2 heeft
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betrekking op symptomatologie,
verrichtingen en begeleiding. Deel
3 betreft de doelen van zorg en begeleiding na overlijden. Een voordeel van het werken met het Zorgpad Stervensfase is het hanteren van
een eenduidig document waarin een
gestructureerd overzicht van de verleende zorg wordt aangegeven. Zo
wordt er per dagdeel nog beter gelet
op het comfort van de stervende patiënt. Er is een nog nauwere samenwerking tussen huisarts en verpleging dan gewoonlijk.

Specifieke acties door het hospice

Om een goede implementatie te borgen zijn door het management en de
projectgroep een viertal specifieke
acties ondernomen die niet door het
IKNL werden geïnitieerd.
Voorafgaande aan de implementatie
hebben wij het bestaande verpleegkundige/ medische dossier beoordeeld en aangepast aan het document Zorgpad Stervensfase zodat
geen dubbelregistratie plaatsvindt.
Op het moment dat de stervensfase
zich aandient wordt het verpleegkundige en medisch dossier gesloten
en wordt overgegaan op het document Zorgpad Stervensfase dat zich
in dezelfde map bevindt.
Ons verpleegkundig zorgplan is opnieuw gewogen en aangepast aan de
palliatieve criteria van het Zorgpad
Stervensfase. Dit maakt dat deze palliatieve problemen reeds bij opname
worden getoetst en daardoor is de

Harmonie
Sinds
augustus
kan iedereen die
de tuin in loopt,
zien dat er een
prachtig
beeld
is
bijgekomen:
zes tegenover elkaar
geplaatste
figuren die met
boven het hoofd
gestrekte armen
elkaars handen aanraken. Het beeld
is op een sokkel geplaatst zodat het
goed zichtbaar is.
Willy Zuiderduin, het enige overgebleven lid van de kunstcommissie
van het hospice, heeft het beeld samen met Mine van Eeden uitgezocht.
Mine maakte voordat zij stopte met
werken in het hospice ook deel uit

patiënt sneller “comfortabel” en heeft
doorgaans minder last van klachten.
Dit maakt dat ten tijde van het bereiken van de stervensfase er weinig
interventies nodig zijn en de situatie
rondom patiënt en naasten rustig is.
Doordat wij ons dossier hebben aangepast aan het Zorgpad Stervensfase
is de implementatie van het traject
beter verlopen dan bij andere organisaties. Dat is echt een meerwaarde
gebleken. Anderen hebben vaak te
maken met een thuiszorgdossier
waarin niets gewijzigd mag worden
en dat belemmert het observeren
van de specifieke palliatieve problemen.
Doordat wij de regionale huisartsen
via een speciaal georganiseerd symposium hebben bijgepraat over de
achtergronden en het doel van de
implementatie van het Zorgpad Stervensfase zijn zij betrokken en hebben zij zich bereid getoond mee te
werken.
Met de implementatie van het zorgpad hebben wij ook de geestelijke
en /of spirituele begeleiding als standaard verwerkt in onze ondersteuning. Er wordt nu bij iedere opname
kennis gemaakt met een Geestelijk
Verzorger en op verzoek een vervolgtraject ingezet.

Evaluatie

De conclusie mag worden getrokken
dat de implementatie van het Zorgpad Stervensfase de communicatie
naar gast en naasten sterk heeft vervan de commissie. Al tijdens de bouw
van het hospice is besloten dat er een
mooi beeld in de tuin zou moeten
komen, het liefst aan de voorkant.
Helaas bleek daar na de aanschaf
van de wandversieringen geen geld
meer voor te zijn. Aan het begin van
dit jaar was er door giften en een
overgebleven bedrag van het benefietconcert van vorig jaar, toch geld
beschikbaar en het bestuur heeft
daarom toestemming gegeven een
passend beeld uit te zoeken. Een
moeilijke opgave, want 2000 euro is
wel een flink bedrag, maar beelden
zijn erg duur. Willy nam contact op
met het in Rotterdam gevestigde
kunstenaarscollectief Artihove. Het
bronzen beeld dat haar onmiddelijk
aansprak was met twintig centimeter
echter te klein, maar het thema ‘harmonie’ paste heel goed bij het hospice. Na een gedegen uitleg van waar

beterd. De gasten/patiënten worden
beter geïnformeerd over hun klachHOSPICE
HOSPICE
ten in de laatste levensfase en de
mogelijke interventies om de klachten te verminderen. Aan de naasten
wordt bij de start van het Zorgpad
Stervensfase een informatiefolder
over de stervensfase uitgereikt (met
mondelinge toelichting) en na overlijden ontvangen zij een folder over
nazorg en rouw. De naasten benoemen deze verstrekte informatie
als zeer positief en gewenst in ons
nazorggesprek. De huisartsen zijn
tevreden met het dossier Zorgpad
Stervensfase. Zij zijn content met het
checklist systeem daar zij in een oogopslag de bevindingen kunnen zien
en deze werkwijze levert hen niet al
te veel schrijfwerk op. De verpleegkundige eindevaluatie liet ook een
positief beeld zien. Er is sprake van
een completere zorgverlening en een
verbetering in het Multi Disciplinaire
Overleg.
DUIN- EN BOLLENSTREEK
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Niet in de top 5

Op 18 oktober jl. hebben wij bericht
gekregen van VWS dat onze inzending helaas niet in de top 5 zat. Een
reactie van VWS : “Voelt u zich nu
geen verliezer! Uw inzending heeft
de discussie over en de feitelijke sociale innovatie bepaald verder geholpen. Dat is belangrijk want de zorg is
gediend bij de verspreiding en toepassing van deze nieuwe ideeën. De
jury wenst u veel succes met het realiseren dan wel voortzetten van uw
nieuwe aanpak”.

het beeld zou komen te staan en het
beschikbare geldbedrag, is het gelukt tot een overeenkomst te komen.
Speciaal voor het hospice werd een
zestig centimeter hoge variant gemaakt. Op de sokkel is ons een flinke
korting gegeven, waarvoor natuurlijk
onze hartelijke dank. Gezien de huidige trend in diefstal van waardevol
brons, is er voor de veiligheid besloten het beeld in de achtertuin te
plaatsen. Zowel het beeld als het waterornament heeft van onze tuinman
een prachtige belichting gekregen,
zodat ze ook ’s avonds goed te zien
zijn. Kunstenares Deborah Borsten,
die het beeld maakte, geeft de volgende omschrijving bij het beeld:
HARMONIE
De manier van benaderen
heeft zijn reflectie op ieder contact,
in dit geval een goed contact.
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Vrijwilliger in beeld
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Thema avond ‘Angst’
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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.

Een aantal maal per jaar wordt er in
het hospice een thema avond georganiseerd voor vrijwilligers en
verpleegkundigen. Deze zijn vooral
bedoeld als bijscholing, maar ook
ter versterking van onderlinge contacten en uitwisseling. Op 31 okto-

Links: Zorgvrijwilliger Carla Zaat
Rechts: Zorgvrijwilliger Adri Batenburg

Gedenken vanuit het hospice
Het hospice organiseert twee maal
per jaar een herinneringsbijeenkomst. Bij dit sfeervolle en ingetogen
samenzijn worden familie en vrienden uitgenodigd om hun geliefden
te gedenken; mensen van wie zij in
de afgelopen periode afscheid hebben genomen. De namen van de
overleden gasten worden genoemd,
kaarsen worden ontstoken. Er wordt
naar muziek geluisterd en nabestaanden dragen een gedicht voor,
spreken enkele woorden of draaien
lievelingsmuziek van de mensen die
herdacht worden. De familie wordt
tijdens de bijeenkomst in de gelegenheid gesteld een roos te plaatsen
in een vaas. Alle bloemen bij elkaar
vormen uiteindelijk één prachtig
groot boeket. Een mooi boekje wordt
aangereikt met teksten en gedichten
om thuis nog eens in te kijken. Het
is een waardevolle afsluiting en het

Regionale scholing
Als vrijwilliger palliatieve zorg in de
thuiszorg en het hospice word je regelmatig scholing geboden die verdieping geeft in de uitvoering van de
werkzaamheden. Zo volgen de vrijwilligers bij onze landelijke vereniging VPTZ een aantal basistrainingen
en scholingen met verdiepingsthema’s. Onze vrijwilligers zijn altijd tevreden geweest over het cursusaanbod van de VPTZ. De kennis die wordt
geboden vanuit de VPTZ trainingen is
zeer zinvol gebleken en goed toepasbaar in de praktijk. Ook het kunnen
ontmoeten van andere vrijwilligers
en uitwisselen van ervaringen uit de
diverse werkvelden is waardevol. Een

toren, een aantal vrijwilligers, verpleegkundigen en een afvaardiging
van het bestuur de herinneringsbijeenkomst bij.

afscheid van het hospice, deze zo bijzondere plek in Sassenheim. Behalve
nabestaanden wonen de coördinacursusaanbod vanuit de eigen organisatie kan helaas in het laatste niet
voorzien. Naar aanleiding van de forse inkrimping van het cursusaanbod
van de VPTZ wegens bezuinigingen
heeft het management van Hospice
Duin- en Bollenstreek overwogen
of wij als regio wellicht zelf een cursusaanbod voor deze groep kunnen
vormgeven. De diverse organisaties
hebben allemaal dezelfde problemen
maar ook allemaal een budget voor
scholing. Waarom niet de handen in
elkaar slaan en regionaal trainingen
organiseren zodat onze vrijwilligers
van elkaar kunnen leren en tot verdieping kunnen komen? Ons idee
werd gelanceerd in het regionale
Netwerkoverleg Palliatieve Zorg en
vroeg om verder uitwerking. Na een

Een avond als deze kan niet ontstaan
zonder de inzet van vrijwilligers als
Elma Minnee. Samen met drie andere vrijwilligers en een coördinatrice neemt zij de organisatie van de
herdenkingsbijeenkomsten op zich.
Naast haar werk als vrijwilliger in
het hospice is zij regelmatig creatief
bezig met bloemen en vele andere
dingen die de natuur ons schenkt.
Dit sluit mooi aan bij al het andere
werk dat in het hospice gedaan moet
worden. En om met de woorden van
Elma te spreken: “Iedere herinneringbijeenkomst is een bijzonder gedenken van al die lieve mensen in wiens
leven we een klein stukje mochten
meelopen…”
enquête onder de collega hospices,
palliatieve units en de VPTZ- organisaties blijkt er enthousiasme te
bestaan voor het formeren van een
scholing voor de ervaren vrijwilliger.
Samen met hospice Issoria uit Leiden
hebben we de eerste aftrap gegeven en zijn er twee cursusdata vastgesteld in november 2012 en maart
2013. De trainingen worden verzorgd
door de eigen coördinatoren en gegeven in “Het Sassenest” in Park Rusthoff. Het is de bedoeling dat hierna
andere organisaties bij toerbeurt de
organisatie overnemen. Op deze wijze wordt een gevarieerd scholingsaanbod gecreëerd voor onze ervaren
vrijwilligers en blijft uitwisseling met
anderen mogelijk.

Angst in de palliatieve fase

Angst als het levenseinde nadert is
reëel en invoelbaar. Het is voor iedereen een onbekend en niet vertrouwd
terrein. In de laatste levensfase van
de mens, bij de overgang van curatieve naar palliatieve zorg, heeft 63 tot
92 procent last van angsten. Onzekerheid over de nabije toekomst, onduidelijkheid over het ziekteverloop
en de verminderde levensverwachting spelen hierbij een grote rol. De
angst kan betrekking hebben op het
komende lijden, de mogelijke pijn,
controleverlies, verlies van waardigheid en uiteraard het sterven, het
achterlaten van de naasten.
Het is voor naasten en hulpverleners
niet altijd duidelijk of de stervende
angstig is. Angst wordt nogal eens
vermomd als pijn of een andere concrete klacht omdat de zieke zijn gevoelens moeilijk onder woorden kan
brengen. Het is belangrijk dat angst
gesignaleerd en herkend wordt en
dat er op ingegaan wordt, anders
kan er ongezonde angst optreden.
Van invloed op de mate van angst

ber was het thema ‘Angst’; een onderwerp waar iedereen in zijn leven
wel mee te maken krijgt en zeker ook
diegenen die werkzaam zijn in het
Hospice. Vijfendertig vrijwilligers waren samengekomen om zich te laten
informeren over de diverse aspecten
van angst en angststoornissen. Angst
is in principe een normale emotie,
evenals vreugde en verdriet. Angst
betekent in eerste instantie dat er ergens iets niet in orde is. Angst heeft
een beschermende functie, het kan
aanzetten tot actie, tot vluchten of
vechten. Het wordt pas ongezond
als de angst niet meer in verhouding
staat tot de aanleiding. Dan kan de
angst gepaard gaan met diverse lichamelijke of psychische klachten,
zoals slaapproblemen. Naast gezonde en ongezonde angsten kan men
een angststoornis hebben. Angststoornissen zijn vrijwel continu aanwezig en hebben Opnamegegevens tweede kwartaal 2012
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dagelijks leven. Dit kan zich
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in de terminale fase kunnen zijn het
geslacht, (vrouwen zijn vaker angstig
dan mannen), de leeftijd (jongeren
zijn vaker angstig dan ouderen) en de
sociale omstandigheden: hoe meer
sociale steun in de omgeving, hoe
minder angst. Ook de symptomen
van de ziekte zoals benauwdheid en
pijn kunnen van invloed zijn op de
hevigheid van de angst.

Wat kan de vrijwilliger doen?

Het belangrijkste is het signaleren
van het niet comfortabel zijn, van
mogelijke angst. Door de gast te observeren, te onderkennen dat hij of
zij niet comfortabel is en deze waarneming met de zieke te delen, kan er
een opening komen. Het kan voorzichtig bespreekbaar gemaakt worden, waarna geprobeerd kan worden
de stervende te stimuleren er met een
vertrouwd persoon of professionele
hulpverlener over te praten. Belangrijk voor de vrijwilliger is aanwezigheid, ‘er zijn’ en aandacht te hebben
voor eventueel te veel of te weinig
prikkels. Ademhalingsoefeningen en
ontspanningsoefeningen
kunnen,
evenals muziek, de angst verlichten.
Het is niet aan de vrijwilliger om oplossingen aan te dragen tot vermindering van de angst, maar wel om het
te signaleren en om in overleg met
de gast een naaste of professionele
hulpverlener in te schakelen. Voor de
aanwezigen was het een boeiende
avond, iedereen deed zeer betrokken
mee in de discussie. Een deel van de
aanwezigen kon 15 november in ‘Kamer 7’ doorpraten onder leiding van
geestelijk verzorger Pieta Landweer.

Opnamegegevens derde kwartaal 2012
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

16
9
7
76,1 jaar
15
1
18 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit verpleeg-verzorgingshuis
Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

6
8
2

79,5 %
1 cliënt
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Het eerste lustrum
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Begin mei 2013 bestaat het hospice
alweer vijf jaar! In de afgelopen vierenhalf jaar hebben meer dan 320
gasten en hun naasten gebruik gemaakt van de gastvrijheid van het
hospice. Een gastvrijheid die mogelijk werd door de inzet van vele beroepskrachten en vrijwilligers. Dit
geeft wel aan dat het hospice duidelijk in een behoefte voorziet. We willen dit eerste lustrum niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Er zal op diverse
manieren aandacht aan worden besteed: een symposium voor professionals in de palliatieve zorg, de
uitgave van een lustrumboekje, de
huis-aan-huis verspreiding van een
lustrumkrant en een feestavond voor
vrijwilligers, verpleegkundigen en
vrienden van het hospice. Wij willen
PANTONE
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met deze feestelijke avond de vrienden die ons jaarlijks steunen met hun
donatie graag bedanken voor hun
betrokkenheid en tegelijkertijd de
medewerkers en vrijwilligers in het
zonnetje zetten. Sommigen van hen
zijn al vanaf het begin als vrijwilliger
betrokken bij het hospice en zonder
hen kan het hospice niet draaien.
De datum van de feestavond is al bekend. Op donderdag 25 april 2013
zal Cultuur Verheft uit Voorhout in
theater de Muze in Noordwijk een
aangepaste versie van de musical ‘Ja
zuster, nee zuster’ voor ons verzorgen. Wie in september of oktober de
uitvoeringen in Voorhout heeft meegemaakt weet hoe aanstekelijk er
wordt gespeeld en gezongen en hoe
iedereen meezingt met de bekende
liedjes als ‘mijn opa’, ‘in een rijtuiggie’ en vele anderen. Na afloop van

de voorstelling is er gelegenheid met
elkaar na te praten.

Gaat u mee?

Voor de organisatie is het van belang
een indicatie te krijgen van het aantal
vrienden dat vermoedelijk gebruik
wil maken van deze uitnodiging. Bij
heel veel animo is mogelijk een tweede voorstelling noodzakelijk. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons
uw belangstelling
per mail, schriftelijk of per telefoon
door wilt geven (zie de adressen op
de achterkant van deze nieuwsbrief ).
De toegang is gratis en iedere vriend
mag een introducé meenemen. Medio maart ontvangen alle vrienden
de definitieve uitnodiging voor de
feestavond op 25 april. Wij hopen op
een grote opkomst!

Vrienden van het Hospice
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

€..........

Datum

. . . - . . . - . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per jaar (minimaal € 15,-)

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.
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Contactadres:
Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
T: 0252 227139
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Drukkerij Flora en Tot en Met producties zijn sponsor van
de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
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