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NIEUWSBRIEF

Voorwoord
Wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen?
Die gedachte passeerde mijn gedachten begin januari. Er is nogal wat in
beweging…
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veel veranderingen in de zorg aangebracht. De trend is dat we zorg, waar
haalbaar, zoveel mogelijk proberen
over te laten aan de nabije familie en
kennissen, mantelzorgers en vrijwilligers. Eigenlijk is het hospice daar de
ultieme vertaling van; wij werken al
jaren zo. Daarnaast is de financiering
van de zorg overgegaan naar de Zorgverzekeringswet. Dat stelde ons voor
uitdagingen bij de aanvragen voor
opname van mensen uit een woonzorgcentrum of verpleeghuis. De indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg
sluit onvoldoende aan bij de kosten
die er in het hospice worden gemaakt
voor verpleging en verzorging. Dit
signaal is vroegtijdig afgegeven bij
het Ministerie van VWS en sinds kort,
na de nodige publiciteit, lijkt er een
bijstelling te worden gemaakt. Op
het zorgbudget voor 2016 is weer
een korting toegepast door het Zorgkantoor. Daarbij komt ook een korting
op de uurtarieven voor verpleging en
verzorging. En dat terwijl de loonkosten niet dalen. Dat dit financiële consequenties gaat krijgen is duidelijk.
In welke mate daarop nog bijsturing
kan plaatsvinden is onduidelijk. Wij
blijven het gesprek met alle partijen
hierover aangaan omdat de continuïteit van de palliatieve zorg van essentieel belang is.
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Wat ik van harte hoop, is dat overheid
en zorgverzekeraars de hospiceorganisaties niet gaan institutionaliseren, en
dan bedoel ik dat ze de hospices veel
regels en procedures opleggen. Veel
van onze kostbare tijd wordt besteed
aan administratie. Het thuisgevoel en
de kleinschaligheid blijven belangrijk in de identiteit van het hospice.
Wel erkennen we als Hospice Duin- en
Bollenstreek het belang van kwaliteitszorg en gaan hard aan de slag om dit
ook naar buiten toe zichtbaar te laten
zijn. We oriënteren ons op het behalen van het kwaliteitskeurmerk PREZO
Hospicezorg. Tevens gaan we meedoen
in het onderzoek van VPTZ Nederland
om een kwaliteitsinstrument te ontwikkelen om de afstemming en relatie
tussen vrijwilliger en zorgvrager inzichtelijk te maken, welke ook als leermiddel gebruikt kan worden in de scholing
van vrijwilligers.
In het najaar van 2015 en het
begin van 2016 hebben we
een zeer hoge bezettingsgraad gehad. Het hospice
heeft zijn bestaansrecht en
noodzaak weer bevestigd.
Opmerkelijk is dat van de
69 opnames in 2015 maar 4
mensen van buiten de regio
zijn opgenomen. Fijn dat
we dienstbaar kunnen zijn
aan de inwoners van onze

regio met onze ondersteuning binnen
het hospice en in de thuissituatie. Alle
huisartsen in ons werkgebied hebben
nieuwe informatiefolders ontvangen
over thuisondersteuning en zorg in het
hospice. Zo hopen we dat mensen met
een hulpvraag ons weten te bereiken
en dat onze helpende hand, informatie en kennis gedeeld zal worden met
hulpverleners in ons werkgebied.
Al met al zijn we ook anno 2016 nog
een financieel gezond ‘bedrijf ’. Het
Ministerie van VWS heeft de subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg,
bedoeld voor ondersteuning van de
inzet, coördinatie en scholing en ontwikkeling, bestendigd. Staatssecretaris
drs. M.J. van Rijn heeft aangegeven de
inzet van vrijwilligers in de palliatieve
zorg belangrijk te vinden en duurzaam
te blijven ondersteunen. U zult begrijpen dat deze regelingen essentieel zijn
voor het voortbestaan van ons hospice.
Gelukkig zijn we gezegend met een
groot aantal betrokken vrijwilligers en
ook over belangstelling van nieuwe potentiele vrijwilligers hebben we niet te
klagen! Afgelopen februari is er weer
een nieuwe groep van 16 vrijwilligers
geschoold en inmiddels aan de slag.
Dank aan al diegenen die deze zorg
met liefde voor onze gasten en naasten
belangeloos bieden.
Evelien van Duin, manager
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Door Willy Zuijderduijn
De Leerhuizen Palliatieve Zorg hebben het initiatief genomen om, als
ondersteuning voor de gasten, Beeldende Begeleiding aan te bieden in
acht hospices. Het KWF (Koningin
Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding)
heeft een startsubsidie gegeven voor
dit project voor de duur van een jaar.
Ons hospice deed mee aan de pilot
en gaat nu verder met het bieden van
deze vorm van zorg.
Marianne Melgers is in maart 2015 in
ons hospice begonnen met het project
Beeldende Begeleiding. Marianne is
activiteitenbegeleidster en heeft aanvullende opleidingen gedaan waaronder die tot Kunstzinnig Coach in Breda.
Marianne wilde als kunstzinnig coach
meer individuele begeleiding kunnen
bieden aan zieken. Via haar netwerk
kwam zij bij dit project terecht . Tijdens
de pilot fungeerde een aantal vrijwilligers in het hospice als ambassadeur van
het project. Zij signaleerden welke gast
behoefte had aan deze vorm van zorg

en schakelden vervolgens Marianne in.
De behoefte bleek aanwezig, maar de
uitvoering was wat omslachtig. Sinds 1
januari 2016 is Marianne in dienst van
Marente en één dagdeel per week in het
hospice aanwezig. Op deze manier kan
zij zelf kennismaken met de gasten.
Tijdens het gesprek kijkt Marianne waar
de gast belangstelling voor heeft; bijvoorbeeld ontspanning, vormgeving
of een herinnering achterlaten voor
familie of naasten. De gast kiest er zelf
voor of hij of zij er gebruik van wil maken. Bovendien is Beeldende Begeleiding niet alleen voor de gast, maar ook
voor familie en naasten beschikbaar.
Met elkaar iets doen of iets maken kan
een mooi en tastbaar afscheidscadeau
zijn. Veel is mogelijk, afgestemd op de
vraag of behoefte van de gast en zijn/
haar naasten. Er kan geschilderd worden, een beeldje worden gekleid of een
herinneringsdoosje gemaakt worden.
Beeldende Begeleiding wordt gefaciliteerd door de Stichting Vrienden van
het Hospice.

Tot nu toe ervaart Marianne Melgers
deze creatieve vorm van zorg als heel
zinvol. Dat blijkt ook uit de reacties
die zij krijgt van de gasten, zoals:
“Even niet stil staan bij ziek zijn” en
“Het geeft het gevoel nog iets te kunnen doen”. Beeldende Begeleiding kan
afleiding en ontspanning brengen en
biedt stapstenen in het proces van
verwerking. Het ondersteunt in het
emotionele proces om het leven af te
kunnen ronden en kan bijdragen aan
de kwaliteit van leven in de laatste
levensfase. Marianne noemt het “een
ontmoeting zonder woorden”.

Deze vogels werden gemaakt door een
moeder voor haar zoon

‘Palliantie. Meer dan Zorg’
Door Evelien van Duin
Hospice Duin- en Bollenstreek werkt
niet alleen voor, of in, onze eigen regio,
maar is ook betrokken bij landelijke
projecten en activiteiten. Daar waar we
kunnen, werken we mee om de palliatieve zorg meer bekendheid te geven of
om kennis te delen. Het kabinet heeft
een speerpunt gemaakt van de verbeteringen in de palliatieve zorg en is in
2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het programma heeft als doel het verbeteren van
de kwaliteit van leven van mensen in
hun laatste levensfase en hun naasten,
het voorkomen van versnippering en
het verbeteren van de kwaliteit van
palliatieve zorg in Nederland.

Zorg op hoger niveau
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, is op verzoek van het ministerie
van VWS, het programma ‘Palliantie.
Meer dan Zorg’ gestart, als onderdeel

van het NPPZ. Gezamenlijke missie van
dit programma is de palliatieve zorg in
Nederland in 2020 op een nog hoger
niveau te krijgen, ook zeker voor kwetsbare groepen zoals dementerenden,
kinderen, dak- en thuislozen, migranten
en mensen met een geestelijke- en lichamelijke beperking. En het gaat om meer
dan zorg alleen. De mens in zijn laatste
levensfase staat in alle facetten centraal.
Het betreft lichamelijke, psychische,
sociale en spirituele aspecten die spelen
bij een goede palliatieve zorg.

Eerlijk en authentiek
ZonMw zet zowel een gast als zijn/haar
naasten centraal in het programma. Ze
kiezen voor eerlijke communicatie en
authenticiteit. Dat is ook de reden dat
zij graag ‘echte patiënten’ met naasten
en hulpverleners fotograferen voor de
uitingen. Er is voor gekozen om gasten
niet in hun stervensfase te portretteren.
De foto’s krijgen wel een persoonlijk, geloofwaardig, betrokken en aantrekkelijk

karakter. ZonMw gaat hier zorgvuldig
mee om en laat de foto’s ter goedkeuring
zien aan de geportretteerde en diens
naaste. Onze gast of naaste krijgt voor
privégebruik een aantal foto’s toegestuurd als dank voor de medewerking.

Van betekenis zijn
De ervaring is dat opgenomen gasten
graag willen bijdragen aan een maatschappelijk doel. Ze willen graag nog van
betekenis zijn voor anderen. Daarnaast is
een fotoreportage ook een dierbare herinnering voor de naasten. Eén van onze
gasten heeft toegestemd en haar medewerking verleend. Een fotograaf heeft
een mooie reportage gemaakt en ook is
er een prachtige portretfoto gemaakt.
Inmiddels is deze gast overleden. Haar
portret heeft bij haar afscheid op haar
kist gestaan.
Uitgebreide informatie over het
programma van ZonMw vindt u op:
http://www.zonmw.nl/palliantie

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

Editie 1 - 2016

Gast aan het woord

Door Carine Atzei

Mevrouw Teernstra
Ook in deze nieuwsbrief maken we
weer ruimte vrij voor het verhaal
van één van onze gasten. Mevrouw
Teernstra is als zij geïnterviewd wordt
ongeveer twee weken bij ons. Zij komt
oorspronkelijk uit Twente waar zij 83
jaar geleden in Stad Delden geboren
is en maakte deel uit van een gezin
van negen kinderen: vier jongens en
vijf meisjes. Zij was nummer zes. Haar
vader was orthopedisch schoenmaker,
had een schoenenzaak en deed daarnaast ook aan voetverzorging: hij was
dus eigenlijk een pedicure toen dat
nog niet zo genoemd werd. Na de
lagere school ging Mevrouw Teernstra
naar de MULO en omdat haar moeder
vaak ziek was, maakte zij haar opleiding
af op een kostschool. Daar werd ze opgeleid tot lerares Huishouden. Met die
opleiding kon zij lesgeven op een Huishoudschool in alle vakken die met het
huishouden te maken hadden: wassen,
strijken, schoonmaken, koken en naaien. Daar kwam ook heel wat theorie bij
kijken. Nu vindt zij het verbazend dat
zij al op 19-jarige leeftijd voor een klas
vol tieners stond.

Ontmoeting in Noordwijk
In de zomer ging mevrouw Teernstra
met haar vriendinnen en zussen op
vakantie en tijdens zo’n vakantie in
Noordwijk kwam ze in een dansgelegenheid haar man tegen. Het klikte
meteen, misschien wel omdat haar man
ook niet uit het westen kwam: hij kwam
oorspronkelijk uit Balk in Friesland. Als
jongen was hij met zijn ouders naar
het westen gekomen. Zijn ouders hadden in Sassenheim het hotel-restaurant
Het Bruine Paard gekocht. Eén keer in
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de veertien dagen kwam hij haar opzoeken in Twente. Haar man had na
de dood van zijn vader het reilen en
zeilen van het hotel op zich genomen,
zijn moeder stond in de keuken en
wilde wel graag een schoondochter
hebben die haar terzijde kon staan.
Na anderhalf jaar trouwde het stel en
ging mevrouw in de keuken aan het
werk. Haar opleiding kwam goed van
pas en daarbij liep ze nog een aantal
keren in Treslong mee om een indruk te
krijgen van wat het werken in een keuken van een hotel-restaurant inhield.

Hard werken
Het echtpaar kreeg vier kinderen: een
dochter en drie zoons. Over het werken
in het hotel is mevrouw Teernstra niet
onverdeeld positief: het was altijd hard
werken en daar heeft het privé leven
wel onder geleden, ondanks het feit
dat ze in het hotel hun eigen woongedeelte hadden. Haar man was meestal
tot heel laat aan het werk, deed wat
zij noemt ‘de voorkant’ van het hotelrestaurant en verzorgde ook de vergaderingen, partijen en kegelavonden.
Zijzelf stond altijd in de keuken. Dan
blijft er maar weinig tijd voor elkaar
over. Wel zorgden ze ervoor dat ze
toch op vakantie konden gaan met de
kinderen. Aanvankelijk maar een paar
dagen, maar later wel veertien dagen.
In 1979 moest er zoveel aan het Bruine
Paard gerenoveerd worden, dat werd
besloten het te verkopen. Geen van de
kinderen voelde er iets voor om de
zaak over te nemen. Het hotel is daarna

Mevr. Teernstra

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

afgebroken en op die plaats, op de hoek
van de Hortuslaan en de Hoofdstraat,
zijn winkels met daarboven appartementen gebouwd. Mevrouw en mijnheer Teernstra gingen aan de Kagervoorde wonen. Mijnheer Teernstra
heeft na de verkoop van het hotel met
veel plezier bij een verzekeringsmaatschappij in Amsterdam gewerkt, maar
hij is op 61-jarige leeftijd, zes jaar na de
verkoop van het hotel, aan kanker overleden. Ook zijn vader was op ongeveer
dezelfde leeftijd aan kanker overleden.
Mevrouw was dus op haar 52ste al
weduwe maar is niet bij de pakken neer
gaan zitten. Na de verkoop van het
hotel zag ze al snel dat stilzitten niets
voor haar was en ze heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan: bij Tafeltje Dekje, de
Zonnebloem en in verzorgingshuis de
Bernardus hielp ze met koffie schenken
en bij handwerk activiteiten. Zij bleef
aan de Kagervoorde wonen totdat zij aan
haar heup geopereerd moest worden
en het noodzakelijk werd te verhuizen
naar een appartement. Nog maar kort
verhuisd naar een mooi appartement
in de Sassembourg kreeg mevrouw nog
meer problemen en werd er helaas bij
haar darmkanker geconstateerd. Toen
ze een aantal keren was flauwgevallen, werd het duidelijk dat ze niet meer
alleen kon blijven wonen en verwees
de huisarts haar naar het Hospice.

(Achter) kleinkinderen
Over ons Hospice is mevrouw Teernstra
zeer te spreken: “jullie zijn allemaal aardige mensen, de vrijwilligers, verpleegkundigen en de coördinatoren”. Zij is
ook zeer te spreken over het familiegesprek, dat vanaf begin januari met
de gast en zijn of haar familie wordt
gehouden. Zij en de kinderen vonden
het heel prettig om hun ervaringen te
kunnen delen. Bij dit gesprek stelt de
verpleegkundige de vragen en maakt
één van de coördinatoren de notities.
Daarna wordt een verslag van het gesprek gemaakt dat aan de gast en de
familie wordt gegeven.
Mevrouw Teernstra heeft vijf kleinkinderen: drie meisjes en twee jongens,
en twee achterkleinkinderen. Ze hoopt
het nog een tijd uit te houden bij ons,
te meer omdat in maart haar derde
achterkleinkind is geboren.
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Voor u gelezen: “Ma”
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Door Bert Dubendorffer
“Ma” is een openhartige kroniek over
de dementerende mevrouw Borst,
moeder van Hugo, haar mantelzorger.
Hugo is Hugo Borst, sportjournalist,
presentator en schrijver. Hij beschreef
in een kroniek in het Algemeen Dagblad in de van hem bekende eerlijke,
directe stijl het verloop van het ziektebeeld van zijn moeder die getroffen
wordt door de ziekte van Alzheimer.

Eerlijkheid
En het is juist die nietsontziende eerlijkheid die de verzameling columns
over zijn dementerende moeder, eenvoudigweg “Ma” genoemd, zo krachtig
maakt. Zo oprecht, intens, ontroerend.
Zonder vals sentiment. Hij spaart bij de
teloorgang zijn moeder noch zichzelf.
Ze gaan zogezegd beide met de billen
bloot. Moeder letterlijk wanneer ze een
keer de controle heeft verloren, zoonlief overdrachtelijk met betrekking tot
zijn gevoelens aangaande die verduivelde vent Alzheimer.

Eerbetoon
“Ma” is ook een eerbetoon aan de
moeder van de auteur. Ooit was zij
een stralende, schrandere vrouw met
een filmsterrengebit, vooruitstrevend,
altijd onberispelijk verzorgd en zielsgelukkig met haar echtgenoot. Vader
en moeder Borst, Rotterdammers,
leerden elkaar tijdens de oorlog kennen en zijn sindsdien onafscheidelijk
geweest tot vader Borst kwam te overlijden. En ja, soms is Ma dat vergeten. Het verhaal van het verleden en
het heden loopt mooi in elkaar over.
En natuurlijk is het tragisch, maar op
emotioneel gebied houdt de schrijver
zich op de vlakte, al ligt het verdriet
als dauw over de pagina’s. Hij schrijft
met warmte, niet met melodrama over
de manier waarop hij en zijn broer,
met de respectievelijke echtgenotes,
de zorg voor Ma op zich nemen, zo
lang als het gaat. Want af en toe heeft
hij ook, ondanks de warmte, de liefde
die sterk aanwezig is, genoeg van het
mantelzorgen, zou hij vooral als moeders geheugen verder afglijdt en ze
haar twee zoons de huid volscheldt
omdat ze vindt dat ze haar hebben

van Hugo Borst
weggestopt in een verpleeghuis in
Rotterdam, weleens thuis willen blijven. Even de moeder van voor de diagnose in zijn armen willen houden.
De ongecompliceerde, prag matische
vrouw, opgegroeid in een arbeidersgezin, maar met een verfijnde smaak
wat kunst, literatuur en muziek betreft. Een kleine, maar dappere vrouw
die in die tijd op het ereschavot van
troostbieders stond.

Portret
“Ma” is een portret van een moeder,
van een alles verwoestende ziekte,
maar ook van de observator zelf, van de
analyticus, de schrijver, van de man als
zoon, als jonge jongen. Het verzamelen
van columns heeft vaak als nadeel dat
er ongemerkt overlapping plaatsvindt,
dat de stukjes min of meer toevallig in
een zekere volgorde zijn gezet. Dat is
hier niet het geval. De stukken in “Ma”
meanderen voort, zijn vaak oorzaak en
gevolg. Er is een aantal rode draden. De
huisarts, de kat Tijger en het kruisje dat
moeder aan Hugo cadeau heeft gedaan
toen hij vijftig werd bijvoorbeeld.

Ontluistering
Het verloop van de ziekte in een notendop. Wat elke keer weer opvalt
wanneer je met dementie wordt geconfronteerd, is het improvisatietalent
en het doorzettingsvermogen dat de
mantelzorgers steeds maar moeten
op zien te brengen, terwijl degene die
lijdt aan Alzheimer zelf minder verandering kan verdragen, of eigenlijk helemaal niet. De moeder van Hugo weet
bij tijd en wijlen goed wat er met haar
aan de hand is. Dat is de ware ontluistering. Dat je zelf bewust bent van de
aanstaande teloorgang. En dan is er de
twijfel van de familieleden. Had moeder wel moeten worden opgenomen?
Doen we er wel goed aan? Had ze toch
niet nog wat langer op haar vertrouwde
plekje kunnen blijven? En wat doe je als
schrijver zelf, wetende dat opa, oma,
tantes en je moeder de ziekte hebben
gekregen?
“Ma” is een mooie, gevoelvolle kroniek,
en gewoon ook lekker geschreven, als
je dat van dit beladen onderwerp mag
zeggen.

Opnamegegevens
Vierde kwartaal 2015
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

13
5
8
77,6 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

11
1
28 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

6
7

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

0
89 %
1 cliënt

Eerste kwartaal 2016
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

10
3
7
77,9 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

12
2
30 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

6
4

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

0
73 %
3 cliënten
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Het afscheid

Gouden Momenten

In deze nieuwe rubriek besteden
we aandacht aan het afscheid. Verpleegkundigen en vrijwilligers in
het hospice zijn vaak geroerd door
de vele vormen en manieren waarop mensen afscheid nemen van een
dierbare. Soms met verdriet, soms
met humor, maar altijd passend en
indrukwekkend.

Door Diana Brusee, vrijwilligster VPTZ
Hospice Duin- en Bollenstreek

Alleen zijn
Door Willy Zuijderduin
Alleen zijn. In een hospice
opgenomen worden. Het afscheid
van dit leven is nabij. De dagen in
het hospice zijn weinig in getal.
De dagen zijn geteld. Het overlijden
zonder naasten om je heen. Dat kan.
Ondanks het korte verblijf bij ons,
bij de uitgeleide een mooi gedicht.
Een toepasselijk gedicht omdat wij
toch genoeg gezien hebben. En de
buurvrouw.

Achter al mijn woorden
Achter al mijn woorden
ben ik
zo sprakeloos
en achter al mijn grootheid
zo klein, zo
bijna broos
Achter al mijn maskers
verschuilt zich
mijn gezicht
en achter al mijn duister
- vermoed ik tochhet licht

Via het hospice kwam er een oproep voor
een inzet door de vrijwilligers van de
VPTZ in de thuissituatie. Twee heren in
Noordwijk konden wel hulp gebruiken.
Bij de oproep wordt vanuit het intakegesprek dat de coördinator houdt extra
informatie gegeven; hoe de mensen in
het leven staan en hun uitgesproken
meningen. De intake sprak mij gelijk
aan, ik had er zin in en kreeg deze inzet
toegewezen.
Op weg naar Noordwijk was ik best
een beetje nerveus, want ik kon het
wel leuk vinden, maar zou er een
klik zijn? Ja, het voelde goed, ik zag
twee innemende mannen. De eerste
middag hebben we een beetje gewinkeld en daarna de kroeg in om
onze kennismaking te vieren. En ik
mocht van de mannen graag terug
komen! Het begin van veel avontuur.
Na een paar weken van wandelen en
terrasjes vroegen Ed en Ed (zo heten
de heren echt) of ik ze wilde begeleiden naar diverse steden. Want, zei Ed
“Ik leef nog en wil nog van alles doen
en daarbij hebben we jouw hulp nodig”.
Natuurlijk, ik vond het zelf ook heel
leuk om te doen. Zo zijn we twee keer
naar Den Haag geweest. Daarna was er
in Het Stedelijk Museum in Amsterdam
een expositie van Matisse. We deden alles met de bus en trein, boterhammen
mee en voor Ed eitjes. Het was net een
schoolreisje, en zo noemden we het
ook. We genoten met z’n drieën, zeker
als we Ed intens gelukkig zagen kijken
naar al dat moois en hij steeds zei “Dat
ik dit nog meemaak”. We begonnen
onze schoolreisjes altijd met koffie en
appelgebak. “Ja”, zeiden Ed en Ed, “dan
houden we het lang vol”.
Uiteindelijk zijn we drie keer naar
Amsterdam geweest. En na het museum
altijd een leuke oude kroeg in en daarna heerlijk uit eten in de meest aparte
restaurantjes. Tibetaans, Nepalees en
Ethiopisch waar het de bedoeling was
om met je handen te eten, zo werd verteld. Maar de mevrouw van het restaurant had medelijden met de magere Ed
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en gaf hem bestek. Andere Ed en ik zeiden dat hij niets aan zijn handen mankeerde dus: bestek weg… Wat hebben
we gelachen met z’n drieën.
We zijn ook nog naar de 50+- beurs
in Utrecht geweest, want zo zeiden de
mannen “Diana, jij mag inmiddels ook
mee” ( Ik ben 60+). Charmeurs waren
het, en we genoten. Op de beurs zei Ed:
“Ze hebben hier overal een oplossing
voor, van haaruitval tot doorgezakte
voeten, maar niets tegen kanker”. Nee
Ed, was het maar waar!
De kracht van Ed nam af, en hij werd
steeds vermoeider. Maar als ik kwam en
zei “Goed je weer te zien Ed” bleef hij
zeggen “Ja Diaan, ik ben er nog”. Wanneer we goede gesprekken hadden en
ik aan Ed vroeg of het nog de moeite
waard was zei hij “We hebben hele goede gesprekken Ed en ik, dus de moeite
waard”. Opeens vroeg Ed of ik pyjama’s
voor hem wilde kopen, want zo zei hij
“Als ik echt ziek word trek ik die aan”.
Maar Ed is tot het laatst op de been
gebleven en deed zelfs nog de was. Hij
heeft de pyjama’s nooit gedragen.
Zo kwam het trouwen om de hoek,
daar waren ze over aan het nadenken en rustig mee bezig. Ik heb toen
wel nadrukkelijk gezegd daar toch
spoed mee te maken omdat Ed echt
steeds zwakker werd. Gelukkig kon
de trouwerij met hulp van de huisarts en iemand van de gemeente
naar voren geschoven worden. Op 23
november 2015 zijn Ed en Ed getrouwd
en op verzoek van de mannen ben ik
hun getuige geweest, wat ik een eer
vond. Samen hebben ze intens genoten van de dag omringd door hun dierbaren. Dertig uur na hun bruiloft is Ed
overleden. Zijn geest kon het niet meer
winnen van zijn lichaam. Maar tot het
laatst toe bleef hij mij bedanken voor
wat ik nog voor Ed en Ed had gedaan.
Ed en Ed, dank je wel dat ik jullie mocht
bijstaan in het laatste half jaar van Ed’s
leven, ik heb intens van jullie genoten,
van de boeiende en interessante verhalen zowel op cultureel gebied en van de
geschiedenis.
Dank je wel.
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Betrokken vanaf het eerste uur - Gees van Eik neemt afscheid
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Door Willy Zuijderduin
Na gedurende tien jaar op allerlei
manieren voor het hospice actief te
zijn geweest, heeft Gees van Eik er een
punt achter gezet. Het is nu tijd voor
haar gezin, kinderen, kleinkinderen
en andere dingen die haar interesseren. Ik sprak met Gees over alles wat
haar bezig heeft gehouden. De keuzes
die ze maakte en maakt.

Wat is jouw professie, wat deed
je voor het leven in en rond het
hospice?
Ik werkte als maatschappelijk werker en later als trainer loopbaanadviseur. Daarnaast zat ik als secretaris in
de Raad van Toezicht van woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk.
Aan het einde van mijn tweede termijn
nam Liesbeth van der Voorn mijn taken
over. Voor de vrijwilligers van het prille
begin is zij geen onbekende. Zij gaf de
eerste cursussen. Daarna heb jij (Willy)
het van haar overgenomen.

Heb je voordeel gehad van jouw
werk? Had je affiniteit met de zorg?
In zoverre, dat het sociaal maatschappelijke aspect hierin een belangrijke
rol speelde. En het sprak mij mede aan
doordat ik het sterfbed van mijn vader
van nabij meemaakte. Als vrijwilliger
in de zorg deed ik de dienst van 11.00
tot 15.00 uur. Tot de ADL, de dienst
van 7.00 uur, voelde ik me minder aangetrokken. Misschien te dichtbij. Ik
ben meer voor het verbale, de psychosociale aandacht.

Hoe raakte jij betrokken bij het
hospice?
Ik las een advertentie in de krant. Er
zou een hospice komen in de Duin- en
Bollenstreek en daar werden vrijwilligers voor gezocht. Ik was door omstandigheden vroeg met pensioen gegaan,
had dus tijd en het sprak mij aan.
Mensen die al actief waren in de regio
en een goed netwerk hadden zoals
de twee huisartsen Bet en Hoornweg
en de heren Plug en van Vliet hebben
alles wat met de start en de bouw te
maken had op zich genomen. Ik heb
een gesprek gehad met Liesbeth van
der Voorn. Er moesten veel intakegesprekken gevoerd worden met

kandidaat vrijwilligers. Dat heb ik opgepakt, samen met Iet Avis en Ingrid
Pesschier. Dat waren leuke gesprekken
en heel wisselend. Liesbeth verzorgde
de cursus en bij de eerste cursussen
waren Iet en ik aanwezig om de dingen
eromheen te begeleiden. Samen met
Jack Hoornweg (huisarts en initiatiefnemer) heb ik de sollicitatieprocedures
gedaan voor de functies van manager
en coördinatoren. We moesten alle
praktische zaken goed voorbereiden
voor de opening van het hospice: van
de financiën en de gesprekken met de
omliggende gemeenten die 1 euro per
inwoner betaalden, tot de inrichting
van de gastenkamers en alles daartussen in. In die voorbereidingsfase hebben we ons ingewerkt door bezoeken
te brengen aan verschillende hospices
in de omgeving en hebben daarna aan
het bestuur advies uitgebracht.
Verschillende commissies met allen
hun eigen aandachtsgebied werden
in het leven geroepen. Alles moest in
orde zijn, klaar zijn voor de opening in
april 2008.

Hoe ben je bij Stichting Vrienden
van het Hospice gekomen?
Wim van den Ende zat als voorzitter in
het bestuur van de stichting en vroeg
mij om er bij te komen. Toen Wim ziek
werd en later niet meer tot dit werk in
staat was, heb ik het stokje helemaal
van hem overgenomen. Het is niet echt
tijd rovend werk, wel met pieken. Samen
met Iet heb ik o.a. de financiële administratie gedaan en de aanmeldingen
van de Vrienden. Tot het moment dat
er mannen bij kwamen en besloten dat
het een en ander uitbesteed moest worden. Iet en ik probeerden vrienden te
werven, verzorgden daarvoor de Open
Dagen en samen met manager Evelien
van Duin de voorlichtingpraatjes voor
diverse clubs en organisaties. Dat wordt
nu gecombineerd met de Dag voor de
Palliatieve zorg. Zoals we laatst gedaan
hebben met de film in ’T Onderdak in
Sassenheim. De Stichting vult de eigen bijdrage die van de gasten wordt
gevraagd waar nodig aan. Wij vinden
dat het hospice beschikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. In diverse
andere zaken draagt de Stichting bij
zoals de uitbreiding van de keuken, de

Gees van Eik

bouw van het paviljoen, de kerstpakketten en het jaarlijkse uitje als dank
voor de vrijwilligers. Het is mooi dat dit
allemaal kan dankzij de Vrienden.

Twee jaar geleden heb je je terug getrokken uit de zorg. Was het
genoeg geweest voor je?
De tijd was daar. Na zes jaar. We hebben vijf kleinkinderen, daar passen
mijn man en ik ook geregeld op. Op
een gegeven moment is het genoeg
geweest. Althans, zo werkte het bij mij.
Ik ben met veel vrijwilligersactiviteiten
gestopt. Ik heb een punt gezet achter
mijn bestuursfunctie bij de Stichting.
Ik heb ook nog in de redactie van de
Nieuwsbrief gezeten. Dat was leuk, de
interviews met Vrienden bijvoorbeeld.
Voor de Docwork krant heb ik mensen
geïnterviewd in verband met ons eerste lustrum. Al met al heb ik tien jaar
voor het hospice gewerkt en veel meegemaakt. Ook grappige dingen. We
kregen bijvoorbeeld veel zegels van
Douwe Egberts. Iet en ik hebben die
allemaal uitgezocht, geteld en te gelde
gemaakt in de winkel, ons serviesgoed
ervan gekocht.

Hoe zie jij de toekomst van het
hospice? Is het groot genoeg?
Moeten er meer komen in de regio?
Ik vind dat we niet groter moeten
worden. De menselijke maat is belangrijk. Uiteraard wordt er met protocollen gewerkt, dat is nodig, maar het is
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niet star. De individuele aandacht voor
iedereen is belangrijk. Ook voor de
vrijwilligers. Als je groter wordt is dat
contact moeilijk vast te houden.
Groter betekent naar mijn idee; afstandelijker, onpersoonlijk. Meer een organisatie (een systeem) maar geen “huis”.
Met de zes bedden die wij hebben en
met onze makkelijke en informele omgang met elkaar passen wij in onze
regio. De sfeer past in deze streek.
Of er behoefte aan meer hospices is in
de regio? Ik weet het niet. Het is wel
zo dat er meer alleenstaanden zijn en
komen. Kinderen wonen lang niet altijd
meer in de buurt. Er is natuurlijk veel
veranderd in de gezondheidszorg. Afname van middelen, sociale voorzieningen, collectieve financiën. Er wordt veel
van mantelzorgers gevraagd.

voor elkaar in kunt springen.
Verder zou ik geen uitwisseling willen
van bijvoorbeeld vrijwilligers. Dan ken
je mensen niet meer. Ik heb er ook geen
behoefte aan gehad. Wij doen het met
elkaar. Vrijwillige terminale thuiszorg
vind ik heel belangrijk. Het lijkt of daar
niet veel gebruik van wordt gemaakt.
Ik zou me kunnen voorstellen dat de
mantelzorgers daar wel behoefte aan
hebben. Waarom wordt er een relatief gering beroep op ons gedaan in
de thuissituatie? Is het misschien te
onbekend ook bij de huisartsen in de
regio? Daar zou eens een onderzoek naar gedaan kunnen worden.
Misschien iets voor de Stichting Vrienden? Als ieder mens toch het liefst thuis
wil sterven, hoe kan je dat dan makkelijker maken?

Zou er meer samenwerking
moeten zijn tussen de hospices in
deze regio?

Hoe gaat jouw toekomst er uit
zien, voor zover je er iets over kunt
zeggen?

Het zijn instituten op zichzelf. Maar
het is goed dat je elkaar weet te vinden in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld
als er bedden leeg staan en een ander
bedden nodig heeft. Dat je elkaar dan
helpt. Of als er iets te vieren valt en je

Het overdragen van mijn functie in de
Stichting Vrienden aan Marcel van de
Broek en aan Willy Zuijderduijn, naast de
penningmeester Renzo van Leeuwen,
heeft nog maar net plaatsgevonden.
Groot Hoogwaak heb ik niet meer. De

lange avonden weg, al die vergadeHOSPICE
HOSPICE
ringen, dat mis ik niet. De zorg in het
hospice mis ik ook niet. De Stichting
is nog maar kort afgerond. Ik ben nu
een paar maanden vrijwilliger-af. Het
is voorlopig wel even genoeg geweest.
Nu bevalt het me goed. Ik vind het allemaal wel gezellig zo. Alhoewel, je geest
wordt niet echt geprikkeld.
Op termijn zou ik wel weer iets willen
doen, maar dan in de praktische zin,
misschien. Nederlandse les geven aan
buitenlanders bijvoorbeeld. Niet meer
beleidsmatig of bestuurlijk en niet te
tijdrovend. Bij HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen), aan de VU, volg ik
jaarlijks cursussen Kunstgeschiedenis,
samen met een vriendin en we gaan
ook samen met cursisten op kunsthistorische reizen. Maar misschien vind ik
het allemaal wel goed zo. Ik zie wel wat
er nog weer op mijn pad komt.
DUIN- EN BOLLENSTREEK
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Gees, dank je wel voor alle jaren tijd
die je aan het hospice gegeven hebt.
Zeker bij het tot stand komen van het
hospice heb je je sporen verdiend.
Ga genieten van alle mooie mensen
en dingen om je heen.

Vrijwilligers in beeld
Zonder vrijwilligers kan het hospice
niet bestaan. Daarom brengen we
weer een groep vrijwilligers onder
de aandacht.
In januari en februari volgde een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers
de introductiecursus. Na een inwerkperiode worden zij vanaf maart ingezet
voor werkzaamheden in het hospice.
Het Hospice heet alle vrijwilligers van
harte welkom!

Giften en donaties
Over het 4e kwartaal 2015 en het 1e kwartaal 2016 heeft de
Stichting Hospice voor € 13.887,- aan giften ontvangen.
Het hospice wil graag ieder die een gift heeft gedaan
persoonlijk bedanken. Maar uit een oogpunt van privacy
vermeldt de bank op het rekeningafschrift alleen het bedrag
en de naam van de gever. Meestal kunnen we het adres wel
achterhalen, maar niet altijd. Ons verzoek aan u is dan ook of
u bij het overmaken van een gift onder de opmerkingen uw
adres wilt aangeven, zodat wij u kunnen bedanken.

PANTONE

7413U

PANTONE

724U

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

Editie 1 - 2016

Hollen door de Bollen

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

PANTONE

7413U

PANTONE

724U

Team Bollenstreek van de Roparun zet zich vaak
in de regio in voor allerlei acties om geld binnen te halen voor het goede doel. Op 10 April j.l.
organiseerde Roparun een groot evenement in
Lisse : ‘Hollen door de Bollen’. Ook Hospice Duinen Bollenstreek heeft met regelmaat een beroep
gedaan op de Roparun om een geldelijke bijdrage te krijgen voor grote investeringen. Daarom
hebben wij hun actie van harte ondersteund
door aanwezigheid van onze PR-groep. Er was
een mooi verzorgde stand en onze vrijwilligers
waren aanwezig om informatie aan belangstellenden te geven. Willy en Martijntje staan hier
op de foto met Dave van der Wijngaard van
Roparun team Bollenstreek.

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 Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Of mailen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl. U kunt ons telefonisch bereiken op 0252-227139.

Colofon
Opmaak en druk:
Redactie:
Eindredactie:

Drukkerij Flora Lisse
Carine Atzei, Bert Dubendorffer,
Evelien van Duin, Lisette van der Lans,
Willy Zuiderduin
Tot en Met producties Lisse

Drukkerij Flora en Tot en Met producties zijn sponsor van de
nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
Aan deze uitgave werkten mee:
Diana Brusee en Mevr. Teernstra.

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: NL81RABO 0131 2886 79
T: 0252 227139

