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Voorwoord

In de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet door een groot aantal vrijwilligers, die
hun krachten inzetten voor het hospice. De ontwikkeling van het proces tot realisatie verloopt
goed en volgens plan. Als zich geen onverwachte zaken voordoen hopen we in de loop van
dit jaar met de bouw te kunnen beginnen.

Bij de gemeente Teylingen is inmiddels de bouwvergunning voor het hospice aangevraagd.
Daarmee is de procedure in gang gezet en gelukkig krijgen wij van de gemeente optimale
medewerking om snelheid in het traject te houden. Ook de werving en training van 
vrijwilligers gaat volop door en het aantal mensen dat straks de handen uit de mouwen wil
steken groeit gestaag. Wij zijn daar bijzonder blij mee en de coördinatoren vervullen daarin
een belangrijke rol.

Het bestuur van de stichting "Vrienden van het Hospice" is middels diverse acties druk bezig
het vriendental verder uit te breiden. Wij hopen als bestuur dat deze acties veel resultaat
mogen opleveren. Naarmate het plan tot realisatie vordert neemt het werk toe. Het is mooi te
constateren dat alle betrokken bestuurders en vrijwilligers hier met plezier hun bijdragen aan
leveren.

Vanaf de start heeft de stichting "Hospice Duin- en Bollenstreek" zich voorgenomen alles in het
werk te stellen om het hospice te bouwen met eigen geld van de samenwerkende stichtingen:
Valent RDB en Hospice. In het kader van het bijeenbrengen van de benodigde middelen wordt
er aan fondswerving bijzonder hard gewerkt om de begroting sluitend te krijgen. Ook de
resultaten hiervan zijn zonder meer bemoedigend te noemen.

Samenvattend zijn wij blij dat zoveel enthousiaste mensen, stichtingen, serviceclubs, kerken en
bedrijven ons initiatief steunen en daarmee helpen het beoogde doel te realiseren.
Voor allen die ons werk steunen: HARTELIJK DANK.

Jan Willem Plug,
Voorzitter bestuur hospice Duin- en Bollenstreek

2



3

“Je sterft voor de helft en met de andere helft
moet je verder”

In de zomer van 1999 verbleven Marleen en haar man Rob op een woonboot op De Kaag. 
Het was daar dat Marleen een knobbeltje in haar borst voelde. Kort daarop volgde een operatie:
amputatie en uit voorzorg verwijdering van de lymfeklieren uit de oksel. Vier jaar lang ging het
goed met Marleen, tot tijdens een controle in 2004 een uitzaaiing in de botten werd 
geconstateerd. Haar echtgenoot Rob kijkt terug op de periode die volgde. 

“Na een pillenkuur die niet hielp en waar Marleen heel misselijk van werd, werd besloten tot
een aantal intraveneuze chemokuren. Marleen koos ervoor tijdens de kuur een ‘ijskap’ op het
hoofd te hebben om het haar te sparen, wat voor een groot deel lukte. Tijdens deze kuur
voelde Marleen zich naar verhouding goed. Helaas bleek na afloop dat het effect niet voldoen-
de was geweest. Na rijp beraad volgde een experimentele kuur waaraan 108 patiënten deelna-
men. 
Om de week een kuur, 26 maal in een jaar, eventueel twee jaar lang. Marleen begon ermee op
2 februari 2005. In maart gingen we met vakantie naar Zwitserland, waar ook onze dochter
zich bij ons voegde. Het waren goede dagen.
Toch verslechterde, geheel onverwacht, Marleens toestand. Ze werd heel misselijk en raakte
verward zodat besloten werd om de kuur eind maart te stoppen. Marleen werd opgenomen in
het ziekenhuis en er volgde een uitgebreid onderzoek waaronder een hersenscan. Het 
hersenvlies bleek aangetast en zo werd meteen duidelijk hoe de verwardheid, die inmiddels
sterk toenam, was ontstaan. Gedurende de twee maanden dat Marleen in het ziekenhuis 
verbleef, waarbij zij tussentijds een enkele keer naar huis ging, werd zij steeds moeilijker 
aanspreekbaar. Op 23 mei besloten we om haar op te laten nemen in het CODA Hospice in
Wuustwezel in de Noorderkempen in België, vlakbij onze woonplaats. Hier overleed Marleen
op 28 mei 2005. We waren toen 41 jaar getrouwd.
Marleens kamer in het hospice werd omgevormd tot ‘chapelle ardente’ (rouwkapel). Hier
namen de medewerkers afscheid van haar. Daarna bracht ik mijn vrouw naar huis, waar zij zes
dagen lag opgebaard. Samen met mijn zoon en dochter hebben we de kist van Marleen de
auto in gedragen, en zijn we op weg gegaan naar de dienst in het kerkje van Warmond en de
begrafenis in Den Haag. Terugkijkend was het een afgrijselijke periode. Ik hoop dit nooit meer
mee te maken. Noch voor de ander, noch voor mezelf. Het kan ook niet. Als je een goed
huwelijk hebt en zolang bij en met elkaar bent geweest, is dat eenmalig, evenals het soort 
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verdriet, denk ik. Je sterft voor de helft en met de andere helft moet je verder.
Inmiddels gaat het wel weer met me. Ik ben open geweest over mijn verdriet en ben er van
overtuigd dat ik er alles aan gedaan heb om mijn echtgenote de laatste dagen van haar leven
zo liefdevol mogelijk te begeleiden. Met mijn ‘andere helft’ sta ik er voor open weer wat van
het leven te maken. Al is dat niet altijd even gemakkelijk. Maar ik hoef het gelukkig niet alleen
te doen. Ik ben heel tevreden met de nazorg die aan nabestaanden, zoals ik, wordt verleend.
Kort na Marleens overlijden werd ik uitgenodigd voor een lezing met als thema “Hoe nu 
verder?”. Samen met veertien andere nabestaanden sprak ik met een daartoe opgeleide 
vrijwilligster en een psychologe over rouwen, en hoe daarmee om te gaan. Vervolgens werd
iedereen uitgenodigd aan een gespreksgroep deel te nemen. Tijdens de zes bijeenkomsten
werden verschillende thema’s behandeld. Iedereen kreeg uitgebreid de gelegenheid zijn eigen
verhaal te vertellen en elkaars ervaringen te delen. Wat doe je bijvoorbeeld met de feestdagen?
Aan de gesprekken met mijn groep, en de bijbehorende wandelingen in het bos, heb ik heel
veel gehad. We zijn een hechte groep geworden, die elkaar opbeurde en ook na de 
bijeenkomsten contact hield. 

Ik ben buitengewoon tevreden over de manier waarop mijn echtgenote in het hospice is 
verzorgd en de liefde en toewijding van het personeel en de vrijwilligers. Ik heb ook niets dan
lof over de manier waarop mijn kinderen en ik zijn opgevangen tijdens Marleens verblijf in het
hospice.

Rob



Het CODA hospice

Het CODA Hospice ligt in Wuustwezel in de Noorderkempen te België. Het hospice ligt
in een prachtige omgeving, temidden van een groene kloostertuin op enige tientallen
hectares grond. Daarbij weilanden met koeien en een groot bos. Het is een rustgevende
plek waar veel gewandeld kan worden en de patiënten buiten kunnen liggen. Patiënten
hebben tevens een  golfbuggie ter beschikking, waarin zij door het bos en over het 
terrein gereden kunnen worden. 

CODA is een ‘pluralistische’ organisatie van zorgverleners die palliatieve zorg verleent in
de regio, in de vorm van thuiszorg, een dag-en ontmoetingscentrum en een hospice.
Door  samenwerking met één van de plaatselijke ziekenhuizen wordt het hospice sinds
1999 als palliatieve eenheid erkend. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor de patiënt
dezelfde als bij een gewone ziekenhuisopname. Het “Netwerk Palliatieve Zorg
Noorderkempen” coördineert de palliatieve terminale thuiszorg vanuit het hospice. Voor
de financiering van het (para)medisch personeel van hospice en dagcentrum en de
opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, blijft CODA aangewezen op giften en
sponsors. De overheid doet maar spaarzaam mee. Eind vorig jaar werd de subsidie nog
verder teruggedrongen, maar een verbouwing wordt nog net gefinancierd. 

Het hospice heeft zes ruime kamers, waar binnenkort een zevende bijkomt. Iedere
kamer heeft een eigen kleine doucheruimte en in het huis is ook een grote badkamer
aanwezig. Drie verpleegkundigen zijn in vaste dienst. Samen met tachtig vrijwilligers
houden zij het hospice draaiende. De huisarts komt dagelijks langs en ook een 
psycholoog komt zeer regelmatig en is beschikbaar indien nodig. De bedden worden
een aantal keer per dag verschoond, het eten is uitstekend, familie kan komen en gaan
wanneer ze wil en opbellen wanneer ze daar behoefte aan heeft. 
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Geen wij en zij, maar één team
Beschouwing van een vrijwilligster over professionals en vrijwilligers

Naar aanleiding van mijn verzoek aan één van onze vrijwilligsters eens te willen nadenken
over haar werk in het hospice en over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten,
kreeg ik van haar enkele dagen later de volgende tekst. Het was zo uit het hart geschreven dat ik
het, met haar toestemming, onze (toekomstige) vrijwilligers niet wil onthouden. 

Wil Nederstigt, verpleegkundige Hospice de Strijp – Waterhof te Rijswijk en vrijwilligster bij
Hospice Duin en Bollenstreek i.o.

Gisteren werd mij gevraagd mijn gedachten over het werken in het Hospice op papier te 
zetten. Dat zal ik hierbij proberen. 

Komend vanuit een thuissituatie, waarin ik als vrijwilliger, samen met één cliënt en één familie
bepaal wat er gedaan moet worden, is het even bekijken hoe dat in het hospice in teamver-
band gaat. Ik denk dat je verwachtingspatroon, gevoed door je eigen beeld van hulp en door
wat de leiding van het hospice jou als beeld schetst, bepalend is voor hoe jij je voelt bij dit
werk. In een lezing die ik laatst bijwoonde hoorde ik de veelzeggende tekst: “Helpen is  
zoeken en schipperen, wikken en wegen, kiezen of delen”. Zo zie ik het ook.
Als je beeld van jouw taak in het hospice bestaat uit slechts het liefdevol aan een bed zitten,
luisteren en iemands hand vasthouden, kom je tekort. De realiteit is anders.

Om de sfeer in het hospice goed te houden, is structuur nodig. In die structuur is een deel
‘huishoudelijk werk’ als afwassen, planten verzorgen en opruimen noodzakelijk. Dergelijke
activiteiten bepalen mede het beeld van het hospice aan cliënten en bezoekers. Daarnaast blijft
er genoeg tijd over voor gesprekjes, luisteren en andere dingen. Het is altijd fijn als je 
ingeschakeld wordt om te assisteren aan het bed, maar de verpleegkundige is daarvoor de
eerst aangewezene en de verantwoordelijke. De ‘professionelen’ zijn ook meer uren aanwezig
dan de vrijwilligers.
Ik heb twee ochtenden per week als vrijwilliger gewerkt in een verpleeghuis. Daar werkte ik
op een afdeling in de huiskamers en in de keuken. Ik voelde me daar ‘het toetje met 
slagroom’, immers de verzorgsters moesten hard werken om alle bewoners op tijd gewassen
en uit bed te krijgen. Ik mocht mij daarna bezig houden met het klaarmaken van het ontbijt,
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het invullen van de menulijst, de verzorging van de planten, de bewoners ergens naar toe te
brengen, een spelletje doen. Allemaal zaken waarvoor de verzorgsters weinig tijd hadden,
maar die wel onderdeel waren van hun verwachtingspatroon bij hun beroepskeuze. Als je 
pessimist bent dan zou je kunnen zeggen dat het werk voor de verzorgsters was en het leuke
daar omheen voor mij. Gelukkig waren het optimisten. De bewoners, hun familie en het 
verzorgend personeel waren blij met mijn aanwezigheid; zo’n extraatje werkt kennelijk toch
sfeerverhogend. Ik heb dat vaak van hen mogen horen, waardoor ik hier heel alert op ben
geworden.

Kortom, wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: Denk als vrijwilliger goed na wat de bedoeling van
je hulp in het hospice is. Als leiding moet je bij de introductie ook de praktische zaken goed
bespreken. Je kunt als professional en vrijwilliger niet zonder elkaar. Dan is er geen wij en zij,
maar één team.  

Gerda, vrijwilligster Hospice de Strijp-Waterhof te Rijswijk
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Dank bij het einde
Dank je wel

Jij die mij hebt gesteund
Dank je wel

Jij die naar mij luisterde
Dank je wel

Jij die mij serieus nam
Dank je wel

Jij die mij hielp tot hier
Dank je wel

Jij die mij niet lastig vond
Dank je wel

Jij die in mij zag wie ik was
Dank je wel

Jij die mij nog liet lachen
Zevenmaal dank

Ook voor als ik soms
Ondankbaar was

Ook voor als ik me soms
Geen raad wist

Ook voor als ik soms zo
Opstandig was

Ook voor als ik soms
Kortaf was

Ook voor als ik je soms
Afwees

Ook voor als ik wel
Lastig en eisend was

Zevenmaal
Zevenmaal dank

Omdat jij mij bleef zien

Marinus van den Berg

Uit “Woorden van troost, gedichten en gedachten bij een afscheid”
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Vrijwilligersactiviteiten

In het afgelopen half jaar zijn er drie bijeenkomsten van en voor de vrijwilligers geweest. Op
de eerste thema avond, eind juni, werd aandacht besteed aan enkele probleemstellingen van
het kwaliteitsspel Qualis, dat door de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in 
november werd uitgegeven. Aan de hand van praktijksituaties werd er gediscussieerd over 
bijvoorbeeld de bejegening van terminale patiënten en hun familieleden, en over de relatie 
tussen vrijwilliger en beroepskracht. 

In november was er een kennismakingsbijeenkomst voor twintig nieuwe vrijwilligers. Drie 
vrijwilligers die, in afwachting van het hospice Duin- en Bollenstreek, elders werkzaam zijn in
een hospice vertelden over hun ervaringen. Hun ervaringen en de daaruit ontstane gesprekken
zorgden voor een vruchtbare en geanimeerde bijeenkomst. 

Tijdens de derde bijeenkomst, in januari 2006, werd er ter ere van het nieuwe jaar een 
gezamenlijke maaltijd genuttigd. Daarna is er op persoonlijke en betrokken wijze met elkaar
gesproken over een viertal ‘rechten van stervenden’: het recht om de hoop niet te verliezen,
ook al verandert het perspectief, het recht om betrokken te worden bij elke beslissing over je
behandeling en verzorging, het recht om op elke vraag eerlijk en volledig antwoord te krijgen
en het recht om kinderen bij de dood te betrekken. 

In maart volgden vijftien nieuwe vrijwilligers, samen met vier vrijwilligers van de VPTZ, de
basiscursus onder leiding van Liesbeth van der Voorn en Caro Houtkoop. Dat betekent dat op
dit moment zo’n vijfendertig vrijwilligers klaar staan om aan de slag te gaan in het hospice.
Inmiddels hebben zich bovendien alweer vijftien nieuwe vrijwilligers gemeld, en er komen nog
regelmatig nieuwe mensen bij.

Om de taken te spreiden en de betrokkenheid te stimuleren zijn de volgende commissies
gevormd:

• een themacommissie die zich bezighoudt met het programma voor de vrijwilligersbijeen-
komsten;

• een inrichtingscommissie die zich buigt over de inrichting van het hospice en daartoe ook
bij andere hospices op bezoek gaat;  

• en de reeds bestaande nieuwsbriefredactie.
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Vervolgens zijn er drie coördinatoren aangesteld, die als aanspreekpunt fungeren voor de 
verschillende commissies. Iet Avis, Gees van Eik en Ingrid Peschier komen geregeld bij elkaar
onder leiding van bestuurslid Liesbeth van der Voorn. Ingrid Peschier houdt het vrijwilligersbe-
stand up to date en organiseert en administreert de diverse cursussen en trainingen, Iet Avis zit
in de redactie van de Nieuwsbrief, in de beleidscommissie van het bestuur en in de 
themagroep. Gees van Eik woont namens de vrijwilligers de bestuursvergaderingen bij en
maakt deel uit van de beleidscommissie, de inrichtingscommissie en de themagroep.

Enkele vrijwilligers hebben een stand van het hospice verzorgd tijdens een wijnproeverij in
november op Landgoed Keukenhof, waarbij de opbrengst bestemd was voor het hospice.
Anderen woonden een netwerkbijeenkomst bij van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland
Noord. Het thema was “Ethiek en palliatieve zorg”. Een waardevolle bijeenkomst waar de
waarde van een zorgvuldig, eerlijk en respectvol gesprek tussen cliënt/patiënt en hulpverlener
van diverse kanten werd belicht. Twee vrijwilligers-coördinatoren namen deel aan een congres
over “Bezieling in organisaties” met onder andere Daniël Offman als spreker. 

Tenslotte werd in februari een kennismakingsbijeenkomst gehouden met de Stichting Vrienden
van het Hospice, waarbij van gedachten werd gewisseld over de specifieke taken en de 
mogelijkheden van samenwerking. Veel activiteiten hebben plaatsgevonden sinds het 
verschijnen van de vorige nieuwsbrief een half jaar geleden. Vele nieuwe vrijwilligers hebben
zich aangemeld en door de vorming van de verschillende commissies zijn de activiteiten beter
gestroomlijnd en inzichtelijker gemaakt. Het gebouw staat er nog niet, maar het hospice 
Duin- en Bollenstreek is al in volle gang.
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Wakend bij jou

Wakend bij jou
Bij het licht van

Een kaars
Ben ik getuige

Van moed en liefde

Anita Cats

Uit “Woorden van troost, gedichten en gedachten bij een afscheid”
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Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord zet
palliatieve zorg op de kaart   
Interview met Leonie van der Aar, coördinator van het netwerk
Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord.

In een netwerk Palliatieve Terminale Zorg worden de zorgplekken waar mensen in de terminale
fase van hun leven kunnen verblijven: thuis, in een hospice, verpleeg – verzorgingstehuis of 
ziekenhuis, met elkaar verbonden. De overkoepelende doelstelling van het netwerk is het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt/cliënt in zijn/haar laatste levensfase: 
organisatorisch, professioneel en in onderlinge afstemming. Zowel in het voor- als in het najaar
van 2005 ontvingen wij voor de vrijwilligers van het hospice in oprichting, een uitnodiging van
het netwerk Palliatieve Zorg voor het bijwonen van een themamiddag. Beide bijeenkomsten 
werden als zeer positief en instructief ervaren. Reden voor onze redactie eens iets meer over het
netwerk te weten te komen en op zoek te gaan naar ‘de mens’ achter het netwerk. We spreken
met Leonie van der Aar, coördinator van het netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord.

Leonie van der Aar: “Ik begrijp dat ‘de mens achter het netwerk’ symbolisch is bedoeld. Toch
wil ik zeggen dat het netwerk iets is dat je samen doet. Toen ik anderhalf jaar geleden deze
functie kreeg ging ik aan de slag op praktisch niveau: door middel van projecten de mensen
bij elkaar trachten te halen. Door praktisch samen aan de slag te gaan bewijs je je meerwaarde
en door iedereen te betrekken bij de organisatie hiervan geef je vorm aan je netwerk en kom
je tot concrete resultaten. De coördinator organiseert maar de deelnemers aan het netwerk
brengen de ideeën in en dragen hun steentje bij. Bijvoorbeeld bij netwerkbijeenkomsten in
2005 zijn Leythenrode en Valent RDB de gastorganisatie geweest en nu neemt de VPTZ het
voortouw. 
Door deze samenwerking krijg je meer kijk op de kennis en activiteiten van andere 
disciplines.Zo bleek bijvoorbeeld dat veel verpleegkundigen in het ziekenhuis veelal niet van
het bestaan van de VPTZ op de hoogte waren en dus niet wisten dat er vrijwilligers kunnen
worden ingezet in de thuissituatie. Deze min of meer compacte vorm van samenwerken 
voorkomt ook overlap van taken”.
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Vanuit de Integrale Kanker Centra (IKC’s) werd een aanvang gemaakt met de oprich-
ting van netwerken op regionaal niveau, aangestuurd door het ministerie van VWS.
Hoe ging dat in zijn werk?
“De netwerkgedachte komt voort uit het ontstaan van hospices en de daaruit voortvloeiende
behoefte de hospicezorg te integreren. Palliatieve terminale zorg is geen apart specialisme
maar onderdeel van de reguliere zorg en elke zorgverlener krijgt er ooit mee te maken.
Vanwege het multidisciplinaire karakter van de palliatieve zorg en het feit dat palliatieve zorg
op diverse plekken geboden wordt, is het nodig dat er in heel het land netwerken komen
waarbinnen zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. Inmiddels zijn er in Nederland vier
regionale netwerken, die bestaan uit vertegenwoordigers van betreffende regionale organisaties
van zorgverleners. Zorgverleners omvatten in dit verband naast professionals ook de onmisbare
mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien is palliatieve zorg  vaak een complexe zaak, waar
veel zorgverleners bij betrokken zijn die niet alles kunnen weten. Daarom zijn er voor hen
aanvullende mogelijkheden van specialistische ondersteuning en advisering mogelijk, 
bijvoorbeeld middels consultatie.”

Wat doen jullie aan bevordering van deskundigheid en kwaliteitsverbetering van de
palliatieve zorg?
“Allereerst is het belangrijk dat zorgplekken onderling contact hebben. Terminale patiënten
hebben niet veel tijd meer dus willen zij snel weten waar zij terecht kunnen. Tijd kan niet
meer aan het leven worden toegevoegd, kwaliteit wel. 
Bij de start in 2002 heeft het Integraal Kankercentrum West (IKW) alle organisaties in de regio
die te maken hebben met palliatieve terminale zorg benaderd en bijna elke organisatie heeft
nu een afvaardiging in het netwerk die elkaar treffen aan de vergadertafel maar ook bij elkaar
in de keuken mogen kijken. Daarnaast bieden wij specifieke scholing aan, die enerzijds gericht
is op huisartsen en verpleeghuisartsen, anderzijds voor verpleegkundigen en verzorgenden. In
deze bijscholing is ook aandacht voor de rol van vrijwilliger in de zorg. Omdat de VPTZ al
veel voor vrijwilligers organiseert, hebben zij qua bijscholing bij ons niet de hoogste prioriteit.
Wel heeft in 2004 een project gedraaid waarin de vrijwilliger centraal stond. Het thema was
“Inzet van VPTZ-vrijwilligers in verzorgingshuizen”, met als doel meer bekendheid te geven
aan de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers in verzorgingshuizen bij terminale bewoners”. 

Hoe vinden zorgverleners, patiënten en/of hun familie de weg naar 
jullie? Hoe weten zij wat er te kiezen valt?
“Een van de speerpunten van het netwerk is inderdaad het verspreiden van informatie. Wij
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hebben de brochure ‘Zorg in de laatste levensfase’, met informatie voor patiënten, die we zo
breed mogelijk hebben verspreid: huisartsen, wijkverpleging, apotheken, verpleeg- en 
verzorgingstehuizen e.d. Hierin wordt kort uitgelegd wat palliatieve zorg is, welke zorg kan
worden verleend, welke weg je kunt bewandelen en de adressen van de diverse organisaties.
Daarnaast hebben wij een website onder www.ikcnet.nl/IKW (bij index palliatieve 
zorg/netwerk), maar het landelijk ondersteuningsbureau Agora zet samen met de IKC’s een
nieuwe landelijke site op, waar elk netwerk kan worden ondergebracht. Makkelijker en 
efficiënter. En tenslotte verschijnt binnenkort de netwerkgids vol informatie; een adressengids
van hulpverleners voor hulpverleners in de palliatieve zorg”.

Tot slot zijn wij toch wel benieuwd hoe Leonie tegen haar taak aankijkt dat maakt dat
zij zo enthousiast is.
“Beide elementen zijn voor mij belangrijk. Organiseren en beleid uitstippelen is leuk, maar
mijn steentje te kunnen bijdragen om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren vind ik 
minstens zo belangrijk. Waar je elders in de zorg eigenlijk wel concurrentie bespeurt, vind je in
de palliatieve zorg nog veel openheid en samenwerking. Het wiel opnieuw uitvinden hoef ik
gelukkig niet; van de samenwerking met andere coördinatoren leer ik veel”.
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Aanbevolen literatuur

Huub Buijssen, Rob Bruntink e.a.: ‘Einde goed, allen goed?’
Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg. Werken in de palliatieve zorg is 
boeiend,uitdagend en zinvol, maar kan tegelijkertijd ook heel zwaar zijn en een confrontatie
betekenen met jezelf. 
ISBN 9070415291.

Marinus van den Berg: ‘Voor de laatste tijd’
Samen werken aan een goede dood. Als de dood zich aandient,wat is er dan nodig?
Wat heeft de stervende zelf nodig, wat hebben familie en naasten, verzorgers en 
begeleiders nodig? En wat betekent het sterven voor hen? Daarover schrijft Van den Berg. 
Hij belicht de praktische en spirituele aspecten van het levenseinde.
Uitgeverij Kok/Lannoo, ISBN 9043506117.

Marie de Hennezel: ‘De intieme dood’
Een indrukwekkende getuigenis van menselijke ervaringen. De kracht van het boek schuilt in
de feiten en in de eenvoud waarmee ze worden gepresenteerd. 
De auteur schetst onvergetelijke portretten van de stervenden die ze van nabij heeft 
meegemaakt.
Uitgeverij Altamira-Becht, ISBN 902300907X.

L. Eltraud von Kalckreuth: ‘Meelopen naar het einde’
Wat je kunt betekenen voor iemand die gaat sterven. Stervensbegeleiding is niet alleen voor
professionals. Familieleden, vrienden en vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Maar hoe doe je
dat? Het voornaamste advies is: neem de tijd en luister naar de verhalen van de ander. De
hoofdstukken geven informatie over het proces naar het sterven toe. Elk hoofdstuk bevat ook
verhalen uit eigen praktijk van stervensbegeleiding. 
www.boekhandelberne.nl.
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Impressie voorzijde Hospice Duin- en Bollenstreek



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. Willemze-van Zijverden
Overrijn 7, Postbus 592, 2220 AN Katwijk,Tel.: 071-4093366
ABN-AMRO 43.06.12.362
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

Redactie: p/a vd endelaan 80, 2181 EL  Hillegom
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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: Ria de Rooij

is sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
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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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Hospice aanwezig op Keukenhof Landgoed Fair

Tijdens het Pinksterweekend van 3, 4 en 5 juni wordt rondom het kasteel Keukenhof de
Landgoed Fair georganiseerd. De helft van de netto-opbrengst van de fair is bestemd voor het
hospice Duin- en Bollenstreek. Diverse vrijwilligers van het hospice zullen met een stand
aanwezig zijn om u van informatie te voorzien. Ook kunt u zich hier opgeven als Vriend van
het Hospice. Wat kunt U tijdens het Pinksterweekend op de Keukenhof Landgoed Fair nog
meer verwachten?

De grootste Pioenenshow ter wereld;
Een kunstmanifestatie;
Muziek;
Een kinderdorp;
Een ‘Garden en Lifestyle’ beurs;
Een kunstveiling;
En culinaire hoogstandjes.

Openingstijden: van 10:00-18:00 uur.
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